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ZO ŽIVOTA OBCE

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sučanoch,
konaného 12. decembra 2016
V úvode rokovania obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
• správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol,
• správu č. 11/2016 z kontroly nakladania s majetkom a hospodárenia s ﬁnančnými prostriedkami v subjekte Základná škola Sučany
v roku 2015,
• správu č. 12/2016 z kontroly dodržiavania Všeobecného záväzného nariadenia š. 5/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky,
-informáciu o stratégii rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Fatry
v Turci.
Poslanci obecného zastupiteľstva následne prerokovali a schváli:
• doplnenie plánu kontrol za 1. polrok 2017 v bode 4 o roky 2014
a 2015 a doplnením bodu 7 Kontrola používania a využitia automobilovej techniky a spotreby pohonných hmôt za rok 2016,
• Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva
Obce Sučany,
• Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu a v zariadení školského stravovania,
• Dodatok č. 6 k VZN č. 9/2009 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce
Sučany,
• Dodatok č. 7 k VZN č. 9/2009 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce
Sučany,
• Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2014 o poskytovaní jednorázovej dávky
v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky,
• Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2014 o miestnych daniach,
• Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2009 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia.
Následne Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch v rámci bodu týkajúceho sa zmeny rozpočtu obce na rok 2016 prerokovalo a schválilo
nasledovne:
Zmeny v príjmoch:
Navýšenie príjmu v položke: 212 – z prenajatých priestorov ZŠ /
vlastné príjmy/ +7 800 €
223 – Poplatky ZŠ /vlastné príjmy / +10 000 €
231-Príjem z predaja kapit. aktív drevo, bud. ČOV/ +4 100 €
233 – Predaj pozemkov /Turvod/ +7 900 €
Poníženie nákladov v položke: 454 – použitie rezervného fondu /
nenaplnenie investícií/ -198 300 €
Zmeny vo výdavkoch: 03.2.0. – 610 Mzdy /technické zabezpečenie
služieb obce, koordinácia pracovníkov
VPP, zberný dvor /+ 10 000 €
03.2.0 – 620 Odvody / v závislosti na zvýšení miezd/ + 5 660 €
06.2.0 – 610 Mzdy /práce na rekonštrukcii nájomných domov, oneskorené preplácanie z úradu práce/ + 10 450 €
06.2.0 – 620 Odvody / v závislosti na mzdu/ + 2 300 €
06.2.0 – 630 Tovary a služby +1 000 €
06.4.0 – 630 Tovary a služby /nákup a výmena LED svetiel/ +7 000 €
06.6.0 – 630 Tovary a služby /preúčtovanie materiálu z rekonštrukcie nájomných domov na bežné výdavky – odporúčanie audítora
+8 850 €
08.1.0 – 630 Tovary a služby /výmena okien kolkáreň/ +2 500 €
08.4.0 – 640 Dotácie a členské príspevky /Rímskokatolícka cirkev,
združenie Fatra/ +3 060 €
09.2.1.- 600 Bežné výdavky ZŠ /vlastné príjmy/ +16 100 €
09.5.0 – 600 Bežné výdavky ŠKD / vlastné príjmy/ +1 700 €
10.1.2.0 – 610 Mzdy /navýšenie pracovníka/ +5 600 €
10.1.20 – 620 Odvody +1 430 €
08.4.0 – 717 oplotenie cintorína – 15 000 €
10.7.0 – 717 Rekonštrukcia KC – 15 000 €
06.4-0 – 717 rekonštrukcia VO – 1 850 €
06.6.0 – 717 rekonštrukcia nájomných domov -8 850 €
06.4.0 – 717 rekonštrukcia VO /použitie na svietidlá BV/ – 7 000 €
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03.2.0 – 713 Nákup deﬁbrilátora +1 850 €
b)Poníženie investičných akcií z použitia rezervného fondu / vrátenie/ vo výške – 198 300 €
04.5.1 rekonštrukcia komunikácií a chodníkov – 100 000,04.4.3 územný plán – 7 500,06.4.0 rekonštrukcia a modernizácia VO – 52 000,06.6.0 rekonštrukcia nájomných domov – 34 000,09.1.1.1 rekonštrukcia okien v ŠJ MŠ – 4 800,pričom úprava rozpočtu sa týka najmä:
a/ rezervného fondu, nakoľko sa investičné akcie neuskutočnili a ﬁnančné prostriedky sa vrátia na účet rezervného fondu, zmena je na
príjme aj výdaji. b/ navýšenia rozpočtu na mzdy pracovníkov, ktorí
budú pracovať na technickej údržbe, koordinácii pracovníkov VPP,
taktiež pracovníkov na rekonštrukcii nájomných domov pri Váhu.
Ďalej sú predmetom zmeny presuny medzi kapitálovými a bežnými
výdavkami a i.
Následne Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch prerokovalo a schválilo nasledujúce autoremedúry:
• uznesenia č. 32/2016 ods. II. e/
a/ z pôvodného znenia „použitie rezervného fondu vo výške
240.000 € na kapitálové výdavky v roku 2016 a to: prípravná a projektová dokumentácia 10.000 €, – územný plán 7.500 €, – rekonštrukcia nájomných bytov (ul. Pri Váhu) 50.000 €, – rekonštrukcia
ciest a chodníkov 100.000 €, – detské ihrisko 5.500 €, – rekonštrukcia verejného osvetlenia 52.000 €, rekonštrukcia okien v materskej škole 15.000 €“
b/ na nové znenie „použitie rezervného fondu vo výške 41.700 € na
kapitálové výdavky v roku 2016 a to: prípravná a projektová dokumentácia 10.000 €, – rekonštrukcia nájomných bytov (ul. Pri Váhu)
16.000 €, – detské ihrisko 5.500 €, – rekonštrukcia okien v materskej škole 10.200 €“,
• uznesenia č. 42/2016, ods. II. písm. e/
z pôvodného znenia „Športový krúžok Sučany vo výške 150 € na
uhradenie dopravných nákladov súvisiacich s činnosťou krúžku“ na
nové znenie „Športový krúžok Sučany vo výške 150 € na uhradenie
nákladov spojených s nájmom telocvične v ZŠ Sučany a materiálne
zabezpečenie klubu (dresy, lopty, sieť)“,
• uznesenia č. 12/2016, ods. II. písm. e/ z pôvodného znenia „Športový krúžok Sučany vo výške 150 € na uhradenie dopravných nákladov súvisiacich s činnosťou krúžku“ na nové znenie „Športový
krúžok Sučany vo výške 150 € na uhradenie nákladov spojených
s nájmom telocvične v ZŠ Sučany a materiálne zabezpečenie klubu (dresy, lopty, sieť)“,
• uznesenia č. 12/2016, ods. III. písm. l/
a) z pôvodného znenia účelu použitia dotácie MO Živena Sučany,
vo výške 450 eur na akciu výtvarná súťaž očami detí a na dopravné
náklady súvisiace z návštevou iných miestnych organizácii Živeny
b) na nové znenie účelu použitia dotácie MO Živena Sučany, vo výške 450 eur na nákup pomôcok a odmien ktoré budú využívané pri
rôznych zábavných a výchovných akciách pre deti a na dopravné
náklady súvisiace z návštevou iných miestnych organizácii Živeny
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch prerokovalo a schválilo:
a/ Zámer obce Sučany uzatvoriť kúpnu zmluvy na parcelu parc. číslo
KN-C 1708/19 o výmere 347 m2, druh pozemku ostatné plochy zapísaný na LV 4310 katastrálne územie Sučany v časti „B“ vlastníci a iné
oprávnené osoby vedené pod B1 ako Slovenská republika v podiele 1/1-ina, pod B2 v správe Slovenského pozemkového fondu na
výstavbu bytového domu nízkeho štandardu
b/ Podanie žiadosti obce Sučany o uzatvorenie kúpnej zmluvy na
parcelu parc. číslo KN-C 1708/19 o výmere 347 m2, druh pozemku ostatné plochy zapísaný na LV 4310 katastrálne územie Sučany
v časti „B“ vlastníci a iné oprávnené osoby vedené pod B1 ako Slovenská republika v podiele 1/1-ina, pod B2 v správe Slovenského
pozemkového fondu.
c/ Poverenie starostu zastupovať obec pred Slovenským pozemko-
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vým fondom Bratislava na úkony spojené so žiadosťou obce Sučany
o uzatvorenie kúpnej zmluvy na parcelu parc. číslo KN-C 1708/19 až
do návrhu kúpnej ceny ktorú predloží Slovenský pozemkový fond,
Regionálny odbor Martin.
d/ Návrh kúpnej ceny bude schválený OZ po predložení návrhu Slovenským pozemkovým fondom.
-prechod vlastníctva predmetu: spoluvlastnícky podiel 4/5 na pozemkoch, zapísaných na LV č. 3448 katastrálne územie Sučany –
parcela KNE 974, druh ostatné plochy o výmere 9471, parcela KNE
975, druh zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, parciel KNE
976, druh ostatné plochy o výmere 5734, parcela KNE 977, druh
ostatné plochy o výmere 42 m2, od Slovenskej republiky zastúpenej Okresným úradom v Žiline do vlastníctva obce Sučany podľa
ustanovenia § 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Následne Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch prerokovalo
a schválilo:
I.Zmenu Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Sučany na
rok 2017, a to jeho doplnenie o jedno zastupiteľstvo na mesiac marec 2017.
II. Zmenu Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Sučany na
rok 2017 so zmenou termínu z 10.4. 2017 na 24.4.2017.
III. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Sučany na rok
2017s jeho doplnením o jedno zastupiteľstvo na mesiac marec
2017a so zmenou termínu z 10.4. 2017 na 24.4.2017.
Poslanci obecného zastupiteľstva zrušili:
Uznesenie č. 79 / 2016 z dôvodu metodického usmernenia Úradu
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pre verejné obstarávanie č. 10/2016 zo dňa 13.10.2016, ktorým vydal
stanovisko, že výstavbu nájomných bytov je potrebné podrobiť verejnému obstarávaniu.
V závere zasadnutie obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo:
I. a) predloženie žiadosti o dotáciu na vypracovanie konceptu riešenia Územného plánu obce Sučany
b) ﬁnancovanie konceptu územného plánu vo výške najmenej 20
% z celkových oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2 zákona,
c) zabezpečenie procesu obstarávania a schvaľovania Územného
plánu obce Sučany potrvá Uznesenia OcZ Sučany 12.12.2016 najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
II. použitie rezervného fondu vo výške 200.000 € na kapitálové
výdavky v roku 2017, a to: prípravná a projektová dokumentácia
10.000 €, – rekonštrukcia nájomných bytov (ul. Pri Váhu) 54.000 €,
– rekonštrukcia ciest a chodníkov 36.000 €,, – rekonštrukcia verejného osvetlenia 100.000 €,
III. návrh na udelenie ceny starostu obce Sučany p. Vojtechovi Chládekovi za osobný dlhodobý prínos v oblasti rozvoja kultúry v obci
vedením hudobného telesa “Heligonkári Chládekovci” a udeleným
vecného daru v hodnote max. 100€ .
Poslanci obecného zastupiteľstva v závere zasadnutia zobrali na
vedomie správy z činnosti komisií OcZ obce Sučany a informácie
o elektronickej schránke obce.
Úplné znenie uznesení OcZ Sučany nájdete na www.sucany.sk.
Veronika Ďaďová

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sučanoch, konaného
13. februára 2017
V úvode rokovania obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie:
• plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva,
-správu o kontrolnej činnosti za rok 2016,
• správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch
vykonaných kontrol,
- správu č. 1/2017 z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Sučanoch
prijatých v roku 2016,
- správu č. 2/2017 z kontroly plnenia opatrení z vykonaných kontrol v roku 2016,
- správu č. 13/2016 z kontroly bežných príjmov: položka 121: daň z nehnuteľnosti
v roku 2015,
- správu o kultúrnej činnosti vykonávanej referentom kultúry za rok 2016,
• vyhodnotenie činností športových klubov
a spoločenských organizácií za rok 2016.
Obecným zastupiteľstvom bol prerokovaný a schválený návrh na určenie rokovania
za účasti verejnosti o Zámere spol. Silencia
Sklabinská 1, 036 01 Martin zriadiť krematóriu
a zvieracie krematórium v obci Sučany /priemyselná zóna/ na 17hod do veľkej sály RKD
Poslanci obecného zastupiteľstva následne
prerokovali a zobrali na vedomie:
-odloženie prerokovanie tohto návrhu VZN
Obce Sučany č. 1/2017 o podmienkach poskytovania ﬁnančných prostriedkov v oblasti sociálnej pomoci z dôvodu potreby jeho
dopracovania, nakoľko k uvedenému návrhu VZN bolo vznesených množstvo pripomienok, niektoré neboli poslancom poskytnuté pred zasadnutím zastupiteľstva,
-späťvzatie žiadosti spol. Siliencia, s.r.o.,
IČO: 363 781 35, Sklabinská 1, 036 01 Martin

z z 23.1.2017 o vyjadrenie zriadiť krematórium v obci Sučany,
-späťvzatie žiadosti spol. Siliencia, s.r.o.,
IČO: 363 781 35, Sklabinská 1, 036 01 Martin z z 23.1.2017 Uznesenia OcZ Sučany
13.2.2017 o vyjadrenie zriadiť zvieracie krematórium v obci Sučany,
Poslanci obecného zastupiteľstva následne
prerokovali a schválili:
I.odpredaj pozemku, EKN 3703/904, o výmere 165 m2, druh pozemku záhrady, vedeného na LV 3343 katastrálne územie Sučany, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo vlastníctve obce Sučany,
pre Radovana Maňku, Pionierska 915/18,
028 52 Sučany. Predmetná parcela je priľahlá k pozemku EKN 3703/905 vo vlastníctve
žiadateľa, a tvorí s ním neoddeliteľný celok.
Kúpna cena 10,- €/m2 t.j. za celý predmet
kúpy 1650,- €,
II.a) Zámer obce Sučany uzatvoriť zmluvu o bezodplatnom prevode na pozemok
- novovytvorená CKN 452/42 katastrálne
územie Sučany, o výmere 333 m2, druh pozemku orná pôda, ktorá vznikla odčlenením
od pôvodnej EKN 452/1, podľa geometrického plánu č. 280/2016, úradne overeného
Uznesenia OcZ Sučany 13.2.2017 Okresným
úradom, katastrálny odbor pod č. 1316/2016,
zapísaný na LV 4310 katastrálne územie Sučany v časti „B“ vlastníci a iné oprávnené
osoby vedené pod B1 ako Slovenská republika v podiele 1/1-ina, pod B2 v správe Slovenského pozemkového fondu. Pozemok
sa nachádza Pod Skalou a podľa územného
pláhu zóny, vyhláseného VZN č. 05/2009

zo dňa 24.06.2009 je určený na zastavanie
miestnou komunikáciou.
b) Podanie žiadosti obce Sučany o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode na
pozemok parc. číslo novovytvorená CKN
452/42 katastrálne územie Sučany, o výmere 333 m2, druh pozemku orná pôda, ktorá
vznikla odčlenením od pôvodnej EKN 452/1,
podľa geometrického plánu č. 280/2016,
úradne overeného Okresným úradom, katastrálny odbor pod č. 1316/2016, zapísaný na
LV 4310 katastrálne územie Sučany v časti
„B“ vlastníci a iné oprávnené osoby vedené
pod B1 ako Slovenská republika v podiele
1/1-ina, pod B2 v správe Slovenského pozemkového fondu
c) Poverenie starostu zastupovať obec pred
Slovenským pozemkovým fondom Bratislava na úkony spojené so žiadosťou obce
Sučany o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode na parcelu parc. číslo - novovytvorená CKN 452/42 katastrálne územie
Sučian,
III. a) Zámer obce Sučany uzatvoriť zmluvu
o bezodplatnom prevode na pozemok parc.
č. CKN 377/8 katastrálne územie. Sučany,
o výmere 597 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, zapísaný na LV 2401 katastrálne územie Sučany v časti „B“ vlastníci
a iné oprávnené osoby vedené pod B1 ako
Slovenská republika v podiele 1/1-ina, pod
B2 v správe Slovenského pozemkového
fondu. Pozemok sa nachádza Pod Skalou
a podľa územného plánu zóny, vyhláseného
VZN č. 05/2009 zo dňa 24.06.2009 je určený na zastavanie miestnou komunikáciou.
Uznesenia OcZ Sučany 13.2.2017
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b) Podanie žiadosti obce Sučany o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode na
parcelu parc. číslo parcela CKN 377/8 katastrálne územie. Sučany, o výmere 597 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV 2401 katastrálne územie
Sučany v časti „B“ vlastníci a iné oprávnené
osoby vedené pod B1 ako Slovenská republika v podiele 1/1-ina, pod B2 v správe Slovenského pozemkového fondu,
c) Poverenie starostu zastupovať obec pred
Slovenským pozemkovým fondom Bratislava na úkony spojené so žiadosťou obce Sučany o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom
prevode na parcelu parc. číslo - novovytvorená CKN 377/8 katastrálne územie Sučany,
IV. a) predloženie žiadosti o dotáciu na vypracovanie konceptu riešenia územného
plánu obce Sučany Ministerstvu dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
b) ﬁnancovanie konceptu územného plánu
vo výške najmenej 20 % z celkových oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2
zákona 226/2011 Z.z.,
c) záväzok obce Sučany o tom, že proces
obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie obce Sučany “Územný
plán obce Sučany” potrvá najviac tri roky
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
medzi obcou Sučany a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Následne Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch prerokovalo a neschválilo:
-v zmysle §9 ods. 2 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk.
predpisov spôsob prevodu nehnuteľného
majetku obce formou verejnej obchodnej
súťaže: pozemku v súčasnosti bez parcelného čísla, ktorý bude vytvorený geometrickým plánom ako pozemok o výmere cca
1300 m2, o šírke cca 32,5m a dĺžke cca
40m. V dĺžke 40 m bude súbežný s časťou
pozemku parc. č. 4630/1 po jeho severnej
strane ( južná hranica novovytvoreného pozemku bude totožná s časťou severnej hranice pozemku parc. č 4630/1 – Podhradská
cesta). Novovytvorený pozemok vznikne
tak, že časť bude odčlenená z pozemku KN
2100/81 katastrálne územie Sučany, časť
z pozemku KN 2100/13 katastrálne územie
Sučany a časť z pozemku KN 2100/124 kata-
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strálne územie Sučany. Účelom je výstavba
obchodného domu. Pozemky sú zapísané
na LV č. 1881 vedenom Okresným úradom
Martin, katastrálny odbor.
Poslanci OcZ prerokovali žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Sučany pre
kultúrne, spoločenské, športové a cirkevné
organizácie a schválili nasledovne:
a/ FO Tatran Sučany vo výške 12.500 € na
zabezpečenie činnosti FO v roku 2017 /napr.
náklady na trénerov, rozhodcov, materiál,
skupinovú dopravu ap./
b/ Kolkársky klub Tatran Sučany vo výške
2.000 € na úhradu cestovných nákladov
súvisiacich s činnosťou klubu
c/ Klub sučianskych turistov Sučany vo výške 800 € na údržbu turistického chodníka
na Malý fatranský Kriváň (obnova značenia,
terénne úpravy v úseku Kráľová - Vendovka,
údržba Uznesenia OcZ Sučany 13.2.2017 turistickej základne, chaty Vendovka a na bežné výdaje)
d/ Skialpinistický klub Sučany vo výške
1.000 € na zabezpečenie memoriálu Jána
Doboša
e/ Športový krúžok Sučany vo výške 300 €
na na prenájom telocvične
f/ Volejbalový klub Tatran Sučany vo výške
400 € na uhradenie nákladov na prenájom
telocvične v ZŠ Sučany
g/ TJ Tatran Sučany /STO/ vo výške 300 €
na technické zabezpečenie tréningového
procesu, osvetlenie pre 2 stoly, zabezpečenie tréningu pre mládež, nákup suvenírov
a občerstvenie pre stolnotenisový turnaj
„O pohár starostu obce“ v roku 2017
h/ Športový klub pri tenis. kurtoch obce Sučany vo výške 300 € na nákup antuky, kúpu
tenisovej siete, postreku proti burine, vápna na čiary a veľkých metiel na zametanie
kurtov
i/ Základná organizácia JDS v Sučanoch vo
výške 1.000 € na zabezpečenie kultúrnych
a spoločenských podujatí v roku 2017 a na
uhradenie nákladov na skupinovú dopravu
j/ Základná organizácia SZPB ZO Sučany vo
výške 300 € na svoju činnosť v roku 2017
a na uhradenie nákladov na skupinovú dopravu
k/ Základná organizácia SZZP ZO Sučany vo
výške 600 € na činnosť organizácie, kultúr-

nu činnosť, starostlivosť o zdravie – kúpeľná
liečba a spoločenské akcie
l/ Občianske združenie Sučianka vo výške
350 € na kultúrno-spoločenské podujatia a na
uhradenie nákladov na skupinovú dopravu
m/ Miestny odbor Živena Sučany, Živena,
spolok slovenských žien vo výške 200 € na
materiálnotechnické zabezpečenie akcie,
náklady na skupinovú dopravu a ceny
n/ Miestny odbor Matice slovenskej Sučany vo výške 200 € na návštevu družobnej
obce Pilíš a na dopravu na južné Slovensko,
hradu Fiľakovo a obce Sebechleby
o/ Stredisko Ev. DIAKONIE, Sučany vo výške
450 € na modernizáciu výťahu TONY 500.
V závere zasadnutie obecné zastupiteľstvo
prerokovalo a schválilo:
-žiadosť na prednostu obecného úradu, aby
zabezpečil osadenie dopravných značiek
„zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy“
na komunikácií od ulice Stará hradská po
podchod pod hlavnou cestou I/18 za účelom
zabezpečenia bezpečnosti prechádzajúcich
osôb na tejto komunikácií,
• prenájom rodinného domu s dvoma bytovými jednotkami na ul. Pri Váhu 477/27 vo
výške mesačného nájomného 66,50€ za 1
byt pre rodiny: Dagmar Pušková a Marcela
Končeková, a to na dobu 1 roka.
Poslanci obecného zastupiteľstva v závere
zasadnutia zobrali na vedomie:
• správy z činnosti komisií OcZ obce Sučany,
• informáciu o súdnom spore Sagacity,
• zánik členstva Ing. Zoltána Bodnára
z funkcie člena komisie Výstavby, územného plánu, dopravy a životného prostredia,
- vzdanie sa členstva členky Ing. Anežky
Budzákovej v komisii kultúry a športu,
• informáciu o vtáčej chrípke, ktorá vyplýva
z rozhodnutia Regionálnej a veterinárnej
správy Martin z 13.2.2017- veterinárne
opatrenia na kontrolu chorôb zvierat,
- informáciu o možnosti získania fondov
v rámci projektového zámeru Integrovaný
ROP za účelom zvýšenia kvality odborných
učební v ZŠ Sučany.
Úplné znenie uznesení OcZ Sučany nájdete
na www.sucany.sk.
Veronika Ďaďová

Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2014
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia č.
5/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky, ktoré
upravuje poskytovanie sociálnej pomoci
formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky fyzickým osobám
v ich nepriaznivej životnej situácii z ﬁnančných prostriedkov rozpočtu Obce. V roku
2016 Komisia sociálno- zdravotná, školstva
a mládeže a bytová odporučila poskytnutie
jednorázových dávok v hmotnej núdzi desiatim žiadateľom v celkovej výške 830 €
a na zakúpenie šatstva, športových potrieb,
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hygienických potrieb a kníh žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia v sume
374,30 €.
Pri rozhodnutiach č. 65/2016 o priznaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi v sume 30
€, č. 64/2016 o priznaní jednorázovej dávky
v hmotnej núdzi v sume 20 €, č. 644/2016
o priznaní jednorázovej dávky v hmotnej
núdzi v sume 50 €, č. 537/2016 o priznaní
jednorázovej dávky v hmotnej núdzi v sume
150 €, č. 1718/2016 o priznaní jednorázovej
dávky v hmotnej núdzi v sume 200 €, č.
1719/2016 z 28.10.2016 o priznaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi vo výške 200 €

a č. 1542/2016 z 28.10.2016 o priznaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi vo výške 100
€ neboli k žiadostiam o poskytnutie dávky
doložené doklady podľa čl. 4 ods. 4 ako
napríklad právoplatné rozhodnutie z úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytovaní dávky alebo príspevkov v hmotnej núdzi, doklady o príjmoch žiadateľa a spoločne
posudzovaných osôb za predchádzajúcich
šesť kalendárnych mesiacov, čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa
a spoločne posudzovaných osôb, vyjadrenie školy o návšteve školy, ak je žiadateľom
o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi rodi-

ZO ŽIVOTA OBCE
na s maloletým dieťaťom.
Pri rozhodnutiach č. 606/2016 o priznaní
jednorázovej dávky v hmotnej núdzi v sume
50 €, č. 644/2016 o priznaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi v sume 50 €, č.
1719/2016 z 28.10.2016 o priznaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi vo výške 200
€ a č. 1166/2016 z 28.6.2016 o priznaní mimoriadnej dávky v sume 100 € boli ku dňu
vydania rozhodnutia evidované nedoplatky, čo je porušením čl. 4 ods. 2 a) VZN č.
5/2014, podľa ktorého jednorazovú dávku
v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku možno
poskytnúť len obyvateľom Obce, ktorí nemajú voči obci Sučany i voči organizáciám,
ktorých zriaďovateľom je Obec Sučany žiadne ﬁnančné záväzky (napr. na miestnych
daniach, poplatku za odpad, nájomnom
a službách spojených s užívaním obecného
bytu a pod.).
Pri rozhodnutiach č. 537/2016 o priznaní
jednorázovej dávky v hmotnej núdzi v sume
150 €, č 1718/2016 o priznaní jednorázovej
dávky v hmotnej núdzi v sume 200 € a č.
1719/2016 z 28.10.2016 o priznaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi vo výške 200 €
taktiež došlo k porušeniu čl. 3 ods. 1 d) VZN
č. 5/2014, keď v prípade poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v peňažnej
forme, môže byť táto poskytnutá jednotlivcovi do výšky 50 € a rodine s nezaopatrenými deťmi do výšky 100 €.
Pri každej žiadosti bola zodpovedným referentom vykonaná ﬁnančná kontrola a splnenie všetkých podmienok ako aj doloženie
všetkých nevyhnutných dokladov podľa VZN
bolo potvrdené v Správe z administratívnej
kontroly kontrolovanej osoby ako aj v kontrolných listoch pri jednotlivých rozhodnutiach
o pridelení dávky je uvedené, že ﬁnančná
operácia je v súlade s vnútornými predpismi,
čo však nezodpovedá skutočnosti.
Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo zakúpené šatstvo, športové po-
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treby, hygienické potreby a knihy desiatim
žiakom ZŠ Sučany v celkovej sume 374,30
€. Pri piatich deťoch bol však porušený čl. 4
ods. 2 a) VZN č. 5/2014, podľa ktorého jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku možno poskytnúť len obyvateľom Obce, ktorí nemajú voči obci Sučany
i voči organizáciám, ktorých zriaďovateľom
je Obec Sučany žiadne ﬁnančné záväzky
(napr. na miestnych daniach, poplatku za
odpad, nájomnom a službách spojených
s užívaním obecného bytu a pod.). Pri troch
nebola splnená podmienka podľa čl. ods. 5
VZN č. 5/2014, podľa ktorého jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi môže Obec podľa
zákona o pomoci v hmotnej núdzi poskytnúť
občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi
spoločne posudzujú a ktorým sa v čase podania žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, vypláca dávka v hmotnej núdzi
a príspevky k dávke. Rovnako nebolo splnené ustanovenie čl. 3 ods. 1 a), podľa ktorého
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno
poskytnúť občanovi a členom jeho domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi (t. j. dávka v hmotnej núdzi a príspevky
k dávke), a to na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov, najmä na: zabezpečenie
nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi,
nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to
postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku,
variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky,
periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.
Nakoľko ani pri jednom žiakovi nebolo vydané rozhodnutie, nie je možné určiť, či sa
jedná o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi
alebo mimoriadnu dávku. Mimoriadna dávka je však podmienená ustanoveniami čl. 2
ods. 2 a 4, podľa ktorých je mimoriadna dávka dávka, ktorú môže Obec poskytnúť občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej

situácii s tým, že nepriaznivá životná situácia
je situácia spôsobená sociálnou udalosťou
alebo mimoriadnou udalosťou, ktorú občan
nedokáže zvládnuť vlastnými silami ani za
pomoci rodiny a táto podmienka splnené
nebola, jednalo sa o jednorazovú dávku
v hmotnej núdzi. Nevydaním rozhodnutia
bol porušený ods. 11 a) čl. 4 VZN č. 5/2014,
podľa ktorého o poskytnutí jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi alebo mimoriadnej
dávky rozhodne po zohľadnení stanoviska
komisie starosta Obce v prípade sumy dávky do 200 €.
Na základe zistených nedostatkov bolo
zodpovedným zamestnancom odporučené
oboznámiť sa s normami, na základe ktorých
vykonávajú svoju činnosti a dôsledne vykonávať kontrolu predkladaných rozhodnutí
a ﬁnančnú kontrolu. Taktiež bolo navrhnuté
a odporučené vypracovať návrh novelizácie
VZN č. 5/2014 s prihliadnutím na špeciﬁká
osôb, ktorým sú vyplácané dávky, aby tieto
mohli byť poskytované väčšiemu okruhu žiadateľov bez porušovania príslušných noriem.
Nakoľko VZN č. 5/2014 v čl. 4 ods. 16 uvádza,
že povinnosť vrátiť dávku len vo vymedzených prípadoch (ak bola vyplatená neoprávnene z dôvodu, že neoznámil alebo zamlčal
skutočnosti rozhodujúce pre poskytnutie
dávky, ak ju nepoužil na účel, na ktorý bola
poskytnutá, ak v stanovenej lehote nepreukázal doklad o účelnom využití poskytnutej
dávky) a dávky neboli poskytnuté neprávom
kvôli konaniu príjemcov, nie je dôvod požadovať vrátenie vyplatených dávok.
Úplné verzie vykonaných kontrol rovnako
ako aj Správy z kontrol č. 8/2015 a 9/2015
sa nachádzajú na stránke www.sucany.sk
a taktiež ich majú všetci poslanci obecného
zastupiteľstva, s ktorými boli výsledky kontrol taktiež prejednané.
Mgr. Lenka Žuchová,
hlavná kontrolórka obce

SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER

14. 5. Deň matiek – RKD, kultúrny
program pre matky
1. 6. MDD – bohatý kultúrny
program pre deti pri ZŠ
Jubilanti (70, 75, 80…) RKD
1. polrok 2017
Dni M. Hodžu
23. 6. Senior paráda – JDS ,
stretnutie hudobných
seniorských súborov regiónu
Turiec, KD Sučany
24. 6. Obec Sučany, Nám. SNP, RKD
hudobné koncerty, kultúrny
program
Futbalové jedenástky – nové
futbalové ihrisko, súťaž
26. 8. SNP - spomienka pri pamätníku
na Nám. SNP
Beh v srdci SNP (Sučany –
Sklabiňa)
Legionársky vlak (žel. stanica
Sučany)

DECEMBER

MÁJ
JÚN
JÚL

10. 2. Ondrej Kožuch – spomienka
pri rodnom dome
25. 2. Fašiangy v obci JDS chodenie
masiek po Sučanoch
28. 2. Pochovávanie basy RKD
12. 3. RKD MDŽ– kultúrny program
venovaný ženám
8. 3. 100. výročie narodenia
fotografa Eugena Lazišťana
(1917 – 2017) spomienka
28. 3. Deň učiteľov – RKD,
odovzdávanie plakety
oceneným učiteľom + kultúrny
program
11. 4. Oslobodenie obce – cintorín,
pamätník padlých hrdinov,
spomienka
Mini - futbalový turnaj o pohár
starostu obce – futbalové
ihrisko s umelou trávou pri ZŠ
30. 4. Stavanie mája Nám. SNP,
vystúpenie ľudového
hudobného súboru

AUGUST

APRÍL

MAREC

FEBRUÁR

Plán kultúrnych akcií na rok 2017 Obec Sučany
3. 9. 100. výročie narodenia Rudolfa
Petráka – spomienka

15. 10. Mesiac úcty starším – 15. 10. –
kultúrny program RKD
14. 10. Juraj Langsfeld, 192. výročie
narodenia – spomienka pri
rodnom dome
11. 11. Červené maky, Deň vojnových
veteránov – spomienka pri
pamätníku na Nám. SNP
17. 11. nežná revolúcia – výročie
2. 12. XXIV: Sučiansky jarmok,
Mikuláš, vianočné trhy, Nám.
SNP – kultúrny program
Vianočný koncert – rímsko-kat.
kostol Sučany, spevák
Jubilanti (70, 75, 80...) Obec
Sučany – RKD 2.polrok 2017
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ZO ŽIVOTA OBCE

vianočnom čase boli nielen malým darčekom pre našich najmladších, ale zároveň
aj bohatým prínosom ich kultúrneho života.
Text: Ing. Marta Bobčeková
Foto: C. Pročka

Deň Európskej únie

Divadelné
predstavenia pre
žiakov MŠ a ZŠ
Členovia komisie SZŠMaB pri OZ v Sučanoch zabezpečili z pridelených ﬁnančných
prostriedkov sociálneho úseku dňa 14. decembra 2016 dve divadelné predstavenia
pre deti z Materskej školy v Sučanoch a žiakov prvého stupňa Základnej školy v Sučanoch, kde vystúpil super kúzelník Wolf so
svojou unikátnou bruchovraveckou comedy
show, ktorý pobavil, rozosmial, roztancoval
pri malej diskotéke a rozdával dobrú náladu
nielen našim deťom MŠ a žiakom I. stupňa
ZŠ, ale aj prítomným pedagogickým pracovníkom ako aj ostatným občanom.
Dňa 20. decembra 2016 sa taktiež konalo
v naplnenej sále Robotníckeho kultúrneho
domu v Sučanoch s radosťou očakávané
bábkové divadelné predstavenie, ktoré zahrali bábkoherci so svojimi bábkovými ﬁgúrkami z Divadla pod Balkónom z Banskej
Bystrice. Vystúpení sa zúčastnili deti z Materskej školy a žiaci I. stupňa Základnej školy v Sučanoch, ktorých bábkoherci zapojili
priamo do diania bábkových hier.
Uskutočnené divadelné predstavenia v pred-

Dňa 10.2. 2017 sa v Bilingválnom gymnáziu
Milana Hodžu v Sučanoch konal Deň Európskej únie organizovaný Dobrovoľníckou
skupinou Pomáhame druhým. V rámci tohto
dňa sa konala diskusia s pani profesorkou
Ivetou Radičovou, bývalou predsedníčkou
vlády, profesorkou na BISLA-e a .autorkou
knihy „Byť alebo nebyť Európska únia“, ktorej názov bol zároveň hlavnou témou diskusie. Počas celého dňa mali študenti možnosť sa zúčastniť aj kvízu o Európskej únií.
Študenti Alexandra Surová, Rebecca Bottrill
a Adela Švidroňová získali zaujímavé ceny
s európskou tematikou. Ohlasy účastníkov
boli viac než pozitívne, pani Radičová priniesla do školy príjemnú atmosféru vďaka
rôznorodosti tém a komplexným demokratickým názorom. Veríme, že vďaka tomuto
podujatiu boli študenti obohatení o nové
poznatky nielen z politického, ale aj sociologického a sociálneho smeru, a že tieto informácie ďalej využijú v praktickom živote.
Foto: Ing. P. Paulík
Text: Michaela Knošková, Adriána Repáňová

Eugen Lazišťan

Pri vstupe do fotograﬁckého života neboli
moje predstavy nikdy velikášske, snažil som
sa striasť módnej pýchy umeleckej. Nechcel
som viac, než mohol som zmôcť. Z mojich
snímok hovoria jasnou rečou veci pre nás
poznané, verne zachytené, pravdivé a takto fotograﬁcky zhodnotené. Pritom som mal
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Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február.
Je sviatkom všetkých zamilovaných a slávi
sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch
sveta. Jedna z legiend vraví, že sv. Valentín
bol kňaz žijúci v Ríme v 3. storočí. V tom
čase vládol cisár Claudius II, ktorý bol známy
svojimi megalománskymi túžbami a krutými
vojnovými výpravami. Napadlo ho, že ženatí
muži sú slabšími vojakmi, pretože sa musia
starať o svoje rodiny, a tak zakázal v krajine
manželstvo. Sv. Valentín však napriek zákazu ďalej zasnuboval a oddával zamilované
páry. Keď sa to cisár dozvedel, za jeho snahu spájať životy zamilovaných sviatosťou
celoživotnej lásky ho dal popraviť.
V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú valentínkami a ďalšími
romantickými darčekmi, aby vyjadrili hĺbku
svojich ľúbostných a priateľských citov.
Inak tomu nebolo ani na našej škole, veď sa
máme všetci radi
Pred Valentínom sme mali možnosť hádzať
pekné odkazy svojim priateľom a kamarátom do valentínskej krabičky pri zborovni.
Bolo ich tak veľa, že naši Amorkovia ich
trpezlivo triedili, aby sa 14. februára dostali do správnych rúk. Nechýbali ani odkazy
pre pani učiteľky. Adresáti sa určite potešili
a tak 14. február nebol pre nikoho na škole
len obyčajným dňom.

KARNEVAL
Všetkým deťom - veľkým, malým, na známosť sa dáva, že aj v našej škole bola nevídaná sláva. Tancovačky, vykrúcačky, súťaže a spevy, pohostili, potešili sa karnevalu
všetci.
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy
a hlavne obdobím maškarných karnevalov.
A taký fašiangový karneval nechýbal ani

vždy na mysli ukázať Slovensko dôstojné
a monumentálne, teda také, ako som ho
videl a prežil polstoročie pri svojich fotograﬁckých potulkách. Ostal som natrvalo prikutý k rodným hrudám a nikdy som netúžil po
svetových kolbištiach.

Storočnica
narodenia fotografa
Eugena Lazišťana

VALENTÍN

Jeden z významných zakladateľov slovenskej fotograﬁe Eugen Lazišťan sa narodil
8. marca 1917 v Hriňovej, avšak svoj život od
ranného detstva až po svoj skon 6. januára
2006 prežil v Sučanoch, odkiaľ pochádzala
jeho matka rodená Langsfeldová a kde sa
rodina presťahovala krátko po jeho narodení. Ako fotograf začínal v Matici slovenskej,
tridsať rokov bol vedúcim redaktorom Vydavateľstva Osveta, kde založil známu edíciu obrazových publikácií. Sám osobne ich
autorsky či spoluautorsky vytvoril takmer
tridsať. Pôsobil aj v Slovenskom národnom
múzeu v Martine a vrchovatou mierou sa
zaslúžil o prípravu expozície svojho učiteľa,
kolegu, priateľa Karola Plicku v Blatnici. Významná je jeho organizátorská činnosť, tak-

tiež pôsobenie v mnohých odborných porotách renomovaných fotograﬁckých súťaží.
Nemožno nespomenúť aj jeho plodnú celoživotnú spoluprácu s martinskou tlačiarňou
Neograﬁa, ktorá jeho knihám dávala vysoký
punc kvality.
Eugen Lazišťan citlivo pozeral na svet cez objektívy svojich fotoaparátov a dokumentoval
ho v náväznosti k tvorbe takých velikánov,
ako boli K. Plicka a P. Socháň. Jeho čiernobiely svet nesie v sebe čaro nostalgie čistoty, krásy zobrazenej chvíle a zvláštny pôvab
duchovných hodnôt. Svoje pocity vystihuje
slovami: „ Ako štedrá dlaň sa mi pri týchto
pohľadoch otvárala mohutná dolina – na každý prst tisíc drobných krás.“ Nadšenie a láska
k domovine tryská z každého jeho záberu.
Športový duch, jeho neskrývaný záujem
o futbal ktorý v mladosti hrával priam excelentne, ho tiež formoval do života a ním aj
sprevádzal. Turistika a lyže boli jeho nerozlučnými priateľmi i na fotograﬁckých potulkách po slovenských horách. Jeho statný
fyzický fond, vitalita a energia mu pomáhali
aj pri prežívaní strastí v Slovenskom národnom povstaní a následnom odvlečení do
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na našej základnej škole. Uskutočnil sa 2.
februára (štvrtok), pred prázdninami. Karneval organizuje naša škola pravidelne a žiaci
prvého stupňa sa doň radi zapájajú. Vždy
si spolu s rodičmi pripravia krásne masky,
ktorými nás prekvapia. A tento rok sa veru
fantázii opäť hranice nekládli.
Žiaci sa vo svojich maskách predviedli v telocvični a počas toho ich sledovala svojím
bystrým okom prísna porota. A tá to nemala
veru vôbec jednoduché. Jej rozhodovanie
bolo náročné a dlhé. Veselá nálada však
všetkých sprevádzala počas celého doobedia. Všade, kde ste sa obzreli, ste mohli vidieť úsmev a žiarivé očká našich zamaskovaných žiakov. Bolo pre nich pripravené aj
občerstvenie a už tradične to boli šišky, za
ktoré ďakujeme našim pani kuchárkam. Na
karnevale si mohli všetky masky zatancovať
a vyblázniť sa.
Žiakom sa karneval veľmi páčil, o čom svedčia aj fotky.
Všetci sa však už teraz tešíme na budúci
rok a sme zvedaví, akými maskami nás opäť
naši žiaci prekvapia.

STAVBY ZO SNEHU
Konečne máme zimu so všetkým, čo k nej
patrí. Perinbaba nám dopriala dostatok snehu. A deti prvého stupňa sa ho nevedeli nabažiť. Preto pani učiteľky pre nich pripravili

zajatia v Nemecku. Po skončení útrap vojny v r. 1946 berie si za manželku Oľgu, rod.
Blahovú zo Sučian, majú spolu dcéru Milenu
a syna Jána.
Za svoje životné postoje, ako výraz vďaky
a uznania za jeho prácu, bol doma ocenený
Čestným občianstvom Sučian a v budove
Základnej škole bola mu zriadená Pamätná
izba Eugena Lazišťana s exponátmi jeho fotograﬁí a osobne používanej originálnej dobovej fotograﬁckej techniky.
Stretnutia s ním pri neodmysliteľnom pohári
dobrého vínka boli pre jeho priateľov, kolegov a známych vždy malým sviatkom umne
vedených rozhovorov o živote, fotograﬁi,
športe a obraze Slovenska. Pre mladších
otvorená, radu a pomoc ochotná osobnosť
zaslúžilého nestora, učiteľa.
My, Sučanci, si ho ešte mnohí živo pamätáme. Jeho usmievavú tvár s postavou ležérneho elegána, s veľkou charizmou pokoja
a kľudu. A vždy pripravené vľúdne slová
pochopenia i ten jeho typický, nevtieravý
záujem o veci osobné či obecné.
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prekvapenie a strávili krásne predpoludnie
na školskom dvore. Guľovali sa, šmýkali, ale
hlavne vyrábali iglu, mačičky, snehuliakov
a iné snehové príšerky, či snehové kráľovstvo a dokonca aj Elsu. Do sýtosti sa vyšantili, plné zážitkov, s červenými noštekmi,
vymrznutými líčkami a príjemne unavené sa
vrátili domov. Ich šťastné úsmevy a rozžiarené oči stáli za to.
Veríme, že túto milú akciu si zopakujeme aj
na budúci rok a zima nás obdarí takouto bohatou nádielkou snehu.

zali zhmotniť dobrý nápad a pomôcť tak ľuďom, ktorí to majú o niečo ťažšie.
Pani učiteľky ZŠ SNP Sučany

Aprílové pranostiky
1. apríl
24. apríl
25. apríl

Ak prší prvého apríla, bude
mokrý máj.
Na Juraja návrat lastovičiek
do rodného kraja.
Ak je na Marka rosa, podaria
sa prosá.

Začiatkom apríla opiľuj konáre,
budú dobré lekváre.
Veľkonočné dažde znamenajú suchý rok.

Májové pranostiky

AMAZONKY

1. máj

18.12. 2016 sa v Kostole sv. Martina konal
beneﬁčný koncert OZ Amazonky, ktorého
výťažok bol venovaný pacientkám s rakovinou prsníka. Pod vedením opernej speváčky
Rey Slawiski sa publikum mohlo započúvať
do nádherných kolied v podaní Ženskej
speváckej skupiny Kamarátky z Martina, detí
z DFS Turiec a spevom nás potešila aj Zuzka
Tajek Piešová. Účinkujúcich na organe sprevádzal organista z Kostola sv. Martina v Bratislave Daniel Gabčo a na ﬂaute Barborka
Gálová. Za našu školu svojimi nádhernými
básničkami potešili divákov Natálka Baláčiková a Leonka Vrabcová. Chcem sa poďakovať aj organizátorkám koncertu Alenke
Lettrichovej a Miške Krbaťovej, ktoré doká-

4. máj
7. máj
12. máj
13. máj
15. máj
25. máj

Dážď na prvého mája –
úrodný rok.
Svätý Florián si ešte môže
nasadiť snehový klobúk.
Stanislav ráňa orechy.
Dážď na Pankráca osožný je
poliam, ale škodný viniciam.
Pred Servácom niet leta, po
Serváci niet mrazu.
Svätá Žofia stromy rozvíja.
Urban krásny, vyjasnený,
dobrým vínom nás odmení.

Chladný máj – pre ovocie raj.
V máji chladno – bude vína na dno.
Májové mrazy a zimy pochovajú sejby.

100. výročie
narodenia
Eugena Lazišťana
Dňa 8. 3. 2017 sme si pripomenuli 100. výročie narodenia Eugena Lazišťana. V priestoroch jeho pamätnej izby, ktorá sa nachádza
v ZŠ SNP Sučany, sa uskutočnil pri tejto
príležitosti kultúrny program zavŕšený prehliadkou fotograﬁí jedného zo zakladateľov
slovenskej fotograﬁe.
V rámci kultúrneho programu predniesol
F. Výrostko majstrovu obľúbenú báseň,
vystúpili i žiaci ZŠ SNP Sučany so svojím
krásnym programom. Prítomní si pripomenuli dielo nášho čestného občana a spomínali na neho i ako na osobnosť, ktorá
zanechala stopu v každom, kto ho stretol.
Všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme za
účasť a krásne strávený čas spomínaním.
Veronika Ďaďová

Miroslav Miert
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Zločin a trest
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
a Jednota dôchodcov Sučany pre milovníkov kultúry zorganizoval návštevu Mestského divadla v Žiline. Na programe bola
hra od Dostojevského Zločin a trest. Je to
psychologický pohľad na jeden zločin, ktorý
sa mohol odohrať v ktoromkoľvek období.
Príbeh hry sa odohráva v súčasnosti. Výborné naštudovanie hry, herecké obsadenie
a umelecký zážitok. Predstaviteľka matky,
Janka Oľhová, sa s našou skupinou na pamiatku odfotila.
text a foto: Danuša Pročková

Hrebienok
a Rajnerka
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Jednota dôchodcov Sučany zorganizovali turistický výlet do Vysokých Tatier.
Zo Starého Smokovca popri lanovej dráhe
zasneženým horským chodníkom sme vyšli
na Hrebienok. Pozreli sme si v Tatranskom
dóme ľadový oltár. V Tatranskej galérii ľadových majstrov sochy na tému Legendy
a mýty a Svetová architektúra s obrovským
medveďom uprostred. Naša túra pokračovala k Rajnerovej chate, ktorá je najstaršou
vo Vysokých Tatrách. Na chate sme sa občerstvili, pozreli si snehový betlehem, ktorý
tradične každý rok zo snehu postavil chatár
Peter Petras. Počasie nám vyšlo, chvíľami
bolo zamračené , ale mraky sa potrhali vyšlo
slnko a vtedy sa nám ukázali tatranské štíty
v plnej kráse.
Text: Danuša Pročková
Foto: Ctibor Pročka

Naši jubilanti
Dňa 07.12.2016 sa konal v RKD slávnostný
obrad pri príležitosti životného jubilea našich spoluobčanov, ktorí dovŕšili vek 70, 75,
80, 85, 90 rokov a viac v druhom polroku
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roku 2016. Pripravený bol kultúrny program.
Jubilantom sa prihovoril starosta obce Ing.
Vladimír Pĺžik. Vystúpili deti z materskej
školy, zaspievala skupina Sučianka a zahrala hudobná skupina Úsvit. Pre každého
jubilanta bol pripravený malý upomienkový
darček a kvietok, ktorý odovzdal p. starosta.
Celé popoludnie bola v sále RKD príjemná, sviatočná nálada a naši seniori ocenili,
že sme im spríjemnili popoludnie, pripravili
krásny program a hlavne nezabudli na nich.
Dôkazom toho boli slzy šťastia v očiach
oslávencov. Obec Sučany chce v tomto podujatí pokračovať aj naďalej a tešíme sa na
jubilantov roku 2017.
Text: K. Miháliková
Foto: C. Pročka

106. výročie
narodenia Ing.
Ondreja Kožucha
Dňa 10.2.2017 sme si pripomenuli 106. výročie od narodenia nášho rodáka Ing. Ondreja Kožucha, ktorý v SNP položil svoj život v Spišskej Novej Vsi 5.9.1944 pri obrane
mesta.
Pamiatku Ing. Kožucha sme si uctili v deň
jeho narodenia pri rodnom dome položením
venca a pietnou spomienkou.
Text. K. Miháliková
Foto: C. Pročka

Pútnici vo Svätej
zemi 2017
V dňoch od 20. do 27. februára 2017 sa
38 pútnikov zo Sučian a okolitých farností
zúčastnilo na púti vo Svätej zemi. Púť duchovne sprevádzal kňaz spišskej diecézy
PaedDr. Michal Pitoniak. Púte sa zúčastnil aj
správca farnosti Sučany, Pavol Pečko.
Stihli sme navštíviť množstvo miest a chrámov, niektoré z nich prostredníctvom tohto
článku čitateľom priblížime. Ihneď po prí-

chode sme navštívili lokalitu Abu Ghosch,
kde sme si pripomenuli udalosť, keď sa
Pán Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní stretol
s dvoma učeníkmi idúcimi do Emauz.
Utorok sme začali prehliadkou svätého
mesta Jeruzalema. Navštívili sme najposvätnejšie miesto nášho kresťanstva, Baziliku Božieho hrobu a Golgotu. Uctili sme si
miesto, kde stál Kristov kríž. Navštívili sme aj
vrch Sion, kde sa nachádza Večeradlo, symbolický hrob kráľa Dávida a Chrám Usnutia
Panny Márie. Pokračovali sme k Múru nárekov, navštívil sme Chrámovú horu, prešli
sme zastaveniami krížovej cesty, ktorú sme
sa v jednom z chrámov aj pomodlili.
V stredu naša púť pokračovala prehliadkou
mesta Betlehema. Navštívili sme najstarší chrám sveta – Baziliku Narodenia Pána.
Navštívili sme aj Jaskyňu mlieka a Pole pastierov, miesto, kde sa pastierom zjavili anjeli a zaspievali Sláva Bohu na výsostiach.
V tento deň sme ešte stihli navštíviť miesto
a chrám Ain Karem, kde Panna Mária prišla
navštíviť svoju príbuznú tetu Alžbetu a tiež
miesto a Chrám Narodenia Sv. Jána Krstiteľa.
Vo štvrtok sme putovali do Betánie, miesta,
kde sa Pán Ježiš zastavoval navštíviť svojich
priateľov Máriu, Martu a Lazára a kde neskôr
vzkriesil mŕtveho Lazára. Navštívili sme
miesto, kde bol Pán Ježiš pokrstený v rieke
Jordán a obnovili sme si tam krstné sľuby.
Mali sme možnosť okúpať sa v Mŕtvom mori
pri teplote + 29°C. Na spiatočnej ceste sme
ešte nakrátko navštívili najstaršie mesto
sveta Jericho.
V piatok sme našu púť začali v Jeruzaleme
v Betfage. Z tohto miesta Pán Ježiš na Kvetnú nedeľu nasadol na osliatko a slávnostne
vstupoval do Jeruzalema. Navštívili sme Olivovú horu, kostol Pater Noster – Otče náš,
židovský cintorín i chrám Dominus Flevit,
Getsemanskú záhradu a Baziliku národov,
kde sme si uctili skalu, na ktorej sa Pán Ježiš potil krvou
V sobotu naša púť pokračovala do Galiley.
Navštívili sme Cézareu prímorskú, mesto
Hajfa, kde sme si v chráme uctili Pannu Máriu Karmelskú – Škapuliarsku a tiež aj jaskyňu proroka Eliáša. Navštívili sme aj Kánu
Galilejskú, kde sme slávili sv. omšu, počas
ktorej si prítomní manželia obnovili manželské sľuby. V tento deň sme navštívili aj horu
Tábor a Baziliku Premenenia Pána. V závere dňa sme si prezreli Baziliku Zvestovania
Pána v Nazarete a tiež aj Kostol sv. Jozefa
a jaskyne, kde žila Svätá rodina.
Nedeľu – posledný deň našej púte – sme
začali plavbou po Genezaretskom jazere.
Navštívili sme Horu Blahoslavenstiev, kde
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sme v krásnej – slnkom zaliatej prírode slávili sv. omšu. Po sv. omši sme navštívili miesto, kde Pán Ježiš rozmnožil chlieb a ryby,
tzv. Tabgu – prameň.
V pondelok 27. februára 2017 zavčas ráno
o cca 2.30 h. sme sa vydali na letisko v Tel
Avive, odkiaľ o cca 7.00 h. letelo naše lietadlo, ktorým sme prileteli do Schwechatu.
Odtiaľ sme autobusom pricestovali v popoludňajších hodinách do Sučian.
Ďakujeme Pánu Bohu za všetky dary a milosti, ktorými nás obdaroval na tejto púti.
Text: Pavol Pečko

Silvestrovské
posedenie seniorov
v RKD
Základná organizácia jednoty dôchodcov Sučany pripravila pre svojich členov
29.12.2016 silvestrovské posedenie v RKD.
V zaplnenej, slávnostne vyzdobenej sále
prítomných privítal predseda p. Ján Šteuček.
Za obecný úrad bol prítomný starosta obce
Ing. Vladimír Plžik a referentka kultúry p. Katarína Miháliková. Po príhovore zaspievala
skupina Sučianka. Po ukončení oﬁciálnej
časti programu do tanca a na počúvanie
hrala skupina Úsvit a DJ Mirko Mihálik. Po
chutnej večeri nasledovalo žrebovanie bohatej tomboly, ktorá bola spestrením zábavy, ktorá trvala do neskorých večerných
hodín.
Foto: Ctibor Pročka
Text: Danuša Pročková

Poľovníci na
vianočných trhoch
K úspešnému priebehu Vianočných trhov
v Sučanoch prispel aj Poľovnícky zväz Jarolím Sučany. V bývalej „Kečke“ mali jarmočný stánok, v ktorom poľovníci pripravili už
tradične jelení a diviačí guláš a veľmi chutnú kapustnicu, v ktorej nechýbala divina
a huby zo Sučianských lesov. V chladnom
počasí k tomu všetkému na zohriatie bol podávaný vianočný grog, ktorý pripravil podľa
svojho tajného receptu náš najstarší člen
Béla Turan. Poľovníci pripravili aj jelenie
klobásy, ktoré mali dobrú odozvu u návštevníkov Vianočných trhov a veľmi rýchlo sa minuli. Návštevníci nášho stánku boli spokojní
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a ďakovali Poľovníckemu združeniu, ktoré
takéto chutné dobroty pripravili, pretože pre
väčšinu ľudí je divina menej dostupná.
text: Viliam Dubovec
foto:Ctibor Pročka

Slávnostný výbor
SZPB
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Sučany sa v novom zložení stretol v Klube
dôchodcov na prvej slávnostnej schôdzi
v roku 2017. Prítomných privítal staronový
predseda Martin Matula. Prehodnotilo sa
predchádzajúce volebné obdobie a prerokoval sa nový plán aktivít na tento rok.
Text: Danuša Pročková
foto: Ctibor Pročka

Sučianska zabíjačka
a XXIII. Sučiansky
jarmok ľudových
remesiel
Prvú decembrovú sobotu 3.12.2016 sa konala v našej obci kultúrna akcia v novom šate.
Chceli sme sa vydať novým smerom, pokračovať v tradičnom sučianskom jarmoku,
no pozdvihnúť ho na inú úroveň – priblížiť
občanom opäť ľudové remeslá a príjemnou
vianočnou atmosférou spríjemniť advent
a blížiace sa Vianoce.
Program bol pripravený na celé popoludnie. O 12.00 hod. slávnostne otvoril akciu
starosta obce Ing Vladimír Plžik. Po krátkom
príhovore nasledovalo vystúpenie Otta Weitera a Andrey Fischer. Námestie sa zaplnilo a atmosféra bola výborná. Po ukončení
vystúpenia čakalo na svoj ďalší osud už
usmrtené prasiatko visiace na trojnožke.
Pripravený bol klát a všetko potrebné na
rozrábku mäsa. Odborník na svoju prácu
sa chytil roboty a spoločne s moderátorom
prítomným ukázali ako sa „ búra prasiatko“,
ktorá časť mäska sa ako volá a na prípravu

akého jedla sa používa. Prítomných zaujala
aj výroba plnenie klobás. Ako prvá zo súťažných disciplín bolo plnenie klobás do čreva.
Chvíľky oddychu pri zabíjačke spríjemnili
svojou hudbou a spevom heligonkári Chládekovci. O 14.30 hod. nasledovala skupina
Satelit, ktorá zabávala zaplnené námestie
napriek chladnému počasiu. Nasledovali
súťaže pre dospelých. Štyria dobrovoľníci
sťahovali slaninku z kože. Dvaja muži a dve
ženy si zmerali sily. Víťazi boli dvaja / muž
a žena / a tak si odmenu krásnu veľkú bravčovú krkovičku rozdelili napoly. Ako ďalšia
súťaž bolo párovanie naplnených klobás.
Opäť bojovali štyria dobrovoľníci, traja muži
a jedna mladá slečna. Najskôr sa nedarilo,
no potom za podpory a potlesku prítomných
sa to podarilo. Víťaz si s úsmevom odniesol
tašku chutných, voňavých „už vlastnoručne napárovaných“ klobások. Nasledovalo
krájanie slaninky na škvarky. Víťaz tiež neobišiel naprázdno. O 16.30 hod. prifrčal na
koči s krásnym koňom Mikuláš, Snehulienka a čert. Mikuláš rozdal veľké vrece darčekov a plný kôš sladkostí všetkým poslušným deťom. Spoločne sa potom presunuli
k stromčeku, pochytali sa za ruky a Mikuláš
rozsvietil vianočný stromček. Odmenou
pre všetkých boli krásne rozžiarené detské
očká. V programe nasledovalo vystúpenie
cimbalovej skupiny Hanuliakovci. Námestie
sa opäť naplnilo a temperamentná hudba
rozprúdila krv prítomným, nakoľko teplomer
bol už pod bodom mrazu. Rozbúrané mäsko
z prasiatka čakalo zavesené na hákoch na
pódiu na svojich nových majiteľov, ktorí si
z neho pripravia chutné, možno aj sviatočné jedlo. O 18.15 hod. sa žrebovala tombola.
Rozdalo sa 10 cien - samé voňavé dobroty:
jaternice, klobásy, údené rebro, slaninka.
Ďalšie ceny tomboly boli naozaj hodnotné
a chutné. Podelilo sa celé rozbúrané prasiatko. Medzi prítomnými panovala výborná
atmosféra a napätie pri žrebovaní. Výher-
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com srdečne blahoželáme. Po napínavom
žrebovaní tomboly na pódiu vystúpila posledná kapela programu Homosapiens.
Napriek mrazivému počasiu sa námestie
roztancovalo a svetelné efekty nádherne
osvetľovali celé námestie. Po skončení vystúpenia nasledoval očakávaný ohňostroj.
Aj napriek nepriaznivému počasiu a obavám, či sa program vôbec uskutoční, počasie sa „umúdrilo“ a naozaj našej akcii prialo.
Bolo mrazivo, no zdravo. K dobrej nálade
a krásnemu dňu prispeli aj stánky ľudových
remesiel a vianočným tovarom. Prítomní si
mohli pochutiť na klobáskach, jaterničkách,
kapustnici a guláši. Poľovníci ponúkli svoj
guľášik a kapustnicu s divinou. Rozvoniavali
aj klobásky. Na zohriatie bol punč, poľovnícky grog a varené vínko. Príjemnú atmosféru
dotvárali aj stánky s vianočným tovarom,
ktoré nám pripomínali, že sa blížia najkrajšie sviatky roka Vianoce. Sála Robotníckeho
kultúrneho domu zaplnená stánkami dýchala prichádzajúcimi Vianocami.
Organizátori tohto podujatia sa snažili pokračovať v tradičnom jarmoku, ukázať hlavne
mladšej generácie, aká je cesta mäsa, kým sa
dostane na pekáč a priblížiť ľudové remeslá.
Chceli sme potešiť aj našich drobcov príchodom Mikuláša a sladkosťami. Blížiace Vianoce nám bude denne pripomínať krásne
žiariaci stromček a snehové gule. Námestie
zase bude strážiť prísny snehuliak.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na akciu.
Snažili sme sa pripraviť zaujímavý program
pre všetky generácie a odmenou pre nás je,
ak sme sa spoločne zabavili, nakúpili, ochutnali a hlavne prežili krásnu adventnú sobotu. Prvú decembrovú sobotu roku 2017 by
sme chceli v tejto tradícii pokračovať.

ZO ŽIVOTA OBCE

Likvidácia čiernych skládok
Koncom minulého roka sa v rámci realizácie projektu: „Sanácia čiernych skládok v obci Sučany“ podarilo odstrániť dve nelegálne skládky odpadov v našej obci. Jednalo sa o čierne
skládky v lokalite Prefa, ul. Podhradská cesta - za garážami a v lokalite Hrabiny – ul. Vážska.
Z oboch lokalít bolo prostredníctvom dodávateľa (EBA, s. r. o.) zlikvidovaných 600 ton komunálneho a drobného stavebného odpadu. Tento odpad bol naložený a odvezený na riadenú
skládku odpadu. Obec Sučany získala na likvidáciu týchto skládok dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 30 768,60 EUR. Z obecného rozpočtu sme na uvedený projekt prispeli
sumou 1 619,40 EUR.
Možno sa len zamyslieť nad tým, na čo všetko by sa mohli využiť uvedené prostriedky, keby
sa každý občan zbavoval svojho odpadu legálnou cestou a čierne skládky by v našej obci
vôbec nevznikali. No žiaľ ešte stále žijú medzi nami ľudia, ktorí sú voči nášmu životnému
prostrediu a našim peňaženkám ľahostajní.
Referát životného prostredia

Text: Miháliková Katarína

Vianočný koncert
18.12.2016 sa konal vianočný koncert Juraja
Hnilicu v ev. kostole a.v. Atmosféra bola výborná, koncert zaujal hlavne mladú generáciu, ktorá zaplnila kostol. Sme radi, že sa
nám podarilo osloviť mladých a pritiahnuť ich
na toto podujatie. Tento rok chceme v tradícii pokračovať v rímsko-katolíckom kostole
a zamerať sa v plnej miere na vianočný repertoár, aby oslovil aj staršiu generáciu občanov.
Text: Miháliková K.
Foto: C. Pročka

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE SUČANY
ŠTATISTICKÝ VÝKAZ VÝJAZDOV ZA ROK 2016
Škody a uchránené hodnoty vyčísľuje OR HaZZ Martin
VÝJAZDY SPOLU
z toho

341

Dopravné nehody
Požiare
Technické výjazdy

152
41
98

VÝJAZDY K PPP
ZRANENÉ OSOBY
z toho pri dopravných
nehodách
ostatné
USMRTENÉ OSOBY

50
90
40
50
4

z toho pri dopravných
nehodách:
ostatné
POUŽITÁ TECHNIKA
Obecná
DHZ

1
3
247
94

OZNAMY
Občania, ktorým nefunguje miestny rozhlas alebo pouličné osvetlenie, môžu tieto poruchy
nahlásiť nepretržite hasičom Sučany na t.č. 42 410 22.
Občania sa môžu obrátiť na uvedené tel. číslo aj v prípade túlavých psov.

OBECNÁ KNIŽNICA SUČANY
Knižnica je sprístupnená čitateľom nasledovne:
PONDELOK
13:00 – 17:00 hod.
UTOROK
09:00 – 13:00 hod.
STREDA
13:00 – 17:00 hod.
ŠTVRTOK
13:00 – 17:00 hod.
PIATOK
09:00 – 13:00 hod.
č.t. 4293 188

www.sucany.sk
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Hlásenie v obecnom
rozhlase
Pondelok
08:30, 11:00, 15:00
Utorok
08:30, 11:00, 15:00
Streda
08:30, 11:00, 16:00
Štvrtok
08:30, 11:00, 15:00
Piatok
08:30, 11:00, 14:00
Mimo týchto hodín a dní hlásime iba pohreby, odstávky
vody, plynu a elektrickej energie.
Ďakujeme za pochopenie.

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

ÚMRTIA od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016
Kuzicová Zuzana

93 rokov

01.05.2016

Remeníková Eva

76 rokov

05.05.2016

Rybár Ján

57 rokov

19.05.2016

8 rokov

20.05.2016

Gregor Pavol

88 rokov

26.05.2016

Zacharová Ľudmila

77 rokov

08.06.2016

Šútovec Peter

63 rokov

24.06.2016

Skuhrová Ruth

80 rokov

25.06.2016

Zberný dvor

Matulová Anna

91 rokov

04.07.2016

Hujo Silvester

76 rokov

15.07.2016

Na zbernom dvore sa zbierajú nasledovné vyseparované
komunálne odpady:
a) komunálne odpady, ktoré neobsahujú nebezpečný odpad: plasty, kovové obaly (plechovky), kompozity; šatstvo;sklo; drobný stavebný odpad; objemný odpad; jedlé oleje
a tuky; elektroodpad nevykazujúci nebezpečné vlastnosti
b) komunálne odpady, ktoré obsahujú nebezpečný odpad: žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť; vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné
časti; vyradené zariadenia obsahujúce chlórﬂuórované
uhľovodíky (vyradené chladničky); batérie a akumulátory; odpadové a prevodové oleje; farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky; obaly
obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (obaly kovové alebo plastové znečistené škodlivinami); absorbenty, ﬁltračné materiály vrátane olejových ﬁltrov inak nešpeciﬁkovaných,
handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (odpad z havárie v prípade rozliatia
nebezpečného odpadu).
Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky. Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať distribútorom na predajných miestach alebo v pneuservisoch.
Bližšie informácie k jednotlivým druhom odpadov nájdete
v zložke Info (Systém nakladania s komunálnymi odpadmi
vrátanie triedeného zberu v obci Sučany).
DHZO Sučany - č. tel.: 043/4241022
Obecný úrad - referát životného prostredia
Ing. Miroslava Korčeková
č. tel.: 043/4241026, e-mail: korcekova@sucany.sk

Fekeč Peter

62 rokov

24.07.2016

Lipničan Jozef

67 rokov

24.07.2016

Ličková Anna

76 rokov

21.08.2016

Giert Stanislav

65 rokov

22.08.2016

Burda Miroslav

57 rokov

05.09.2016

Čepáková Emília

83 rokov

30.09.2016

Troják Jozef

85 rokov

04.10.2016

Vrtík Pavel

66 rokov

25.10.2016

Repôň Pavol

83 rokov

02.11.2016

Sigetová Mária

82 rokov

09.11.2016

Dibdiak Ján

58 rokov

10.11.2016

Beniačová Anna,Mgr.

42 rokov

15.11.2016

Mahútová Elena

77 rokov

28.11.2016

Cicko Miroslav

59 rokov

06.12.2016

Bízik Rudolf

80 rokov

27.12.2016

Prevádzkové hodiny zberného dvora sú nasledovné:
Pondelok
07:00 – 15:00
Utorok
zatvorené
Streda
07:00 – 17:00
Štvrtok
07:00 – 15:00
Piatok
07:00 – 14:00
Sobota
07:00 – 17:00
Nedeľa
zatvorené

Facunová Milagros

NARODENIA od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016
Skrisová Katarína

03.05.2016

Čadecká Simona

02.09.2016

Kubičková Nina

03.06.2016

Mihálik Martin

04.09.2016

Šelmeková Alžbetka

09.06.2016

Nepelová Kristína

08.09.2016

Štrkáčová Jasemin

19.06.2016

Socháň Lukáš

13.09.2016

Obžutová Nina

29.06.2016

Turanová Mia

01.10.2016

Belanová Michaela

03.07.2016

Mušinský Matúš

13.10.2016

Sušienková Daenerys

18.07.2016

Móric Miroslav

25.10.2016

Genda Tomáš

11.08.2016

Lacková Lea

29.11.2016

Pšenka Matúš

12.08.2016

Androvičová Kiara

19.12.2016

Lisík Matúš

15.08.2016

Bačé Kristína

24.12.2016

Zosobášili sme od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016
OBEC SUČANY v spolupráci s priemyselnými závodmi
vás pozývajú na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
v sobotu 3. júna 2017
V ZÁVODOCH PRIEMYSELNÉHO PARKU SUČANY-ZÁPAD
a PREFA SUČANY.
Dňa 8. 5. 2017 sa otvoria brány všetkých športových
areálov v obci Sučany. Obec Sučany pozýva všetkých
občanov, rôznych vekových kategórií, do otvorených
športovísk, ktoré sa nachádzajú v obci Sučany.
Čaká na Vás kolkáreň, futbalové ihrisko, tenisové kurty
a multifunkčné ihrisko.
Príďte stráviť príjemný deň športom a pohybom.

Ľubomír Hurka
a Katarína Muchová

Jakub Lošák
a Alžbeta Adamovská

Cyril Galis
a Daniela Ondrejčíková

Peter Hatala
a Mgr. Zuzana Hemalová

Ján Kubenka
a Monika Balková

Bc. Ondrej Karas
a Ing. Vladimíra Milanová

Bhimlesh Deora a Eva Boráková

Jozef Sládek a Zuzana Višňovcová

Ing. Igor Malko
a Martina Furielová

Tibor Bačé a Daniela Funtíková

Mgr. Marián Sarňák
a Ing. Anna Ondrľová

Mgr. Štefan Ličko
a Mgr. Mária Šatková

11 www.sucany.sk

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

ZO ŽIVOTA OBCE

Fašiangy v Sučanoch

Dobošov memoriál 4. marec 2017 Slovenský pohár
v skialpinizme a majstrovstvá SR

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hodovania.
Obecný úrad spolu s Jednotou dôchodcov a súborom
Sučianka zorganizovali v sobotu sprievod masiek po
obci. Hudbou a spevom rozdávali dobrú náladu po obci.
Vyvrcholením fašiangov bola zábava v utorok pred popolcovou stredou v Robotníckom kultúrnom dome, ktorá
bola spojená so symbolickým pochovaním basy. V plnej
sále sa o dobrú náladu postaral DJ Mirko Mihálik a súbor
Sučianka.
Text: Danuša Pročková, Foto: Ctibor Pročka

Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy.
Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas
fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky. Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové
hry, v rámci ktorých boli predvádzané rôzne magicko – rituálne
úkony. Po dedinách šli v sprievode mladí muži preoblečení v rôznych maskách. Najčastejšie to boli masky: Cigánka, Žobrák, Drotár,
Stará žena, Prespanka s deckom, Mladucha a Mladý zať, Kováč,
Kominár, Handrár, ale aj maska Medveďa, Kozy, Turoňa a Slameníka, ktoré symbolizovali plodnosť, ale aj smrť. V ruke držali ražeň
alebo šabľu – prastaré symboly mužskej sily a plodnosti. Na ražeň
im ľudia napichovali slaninu, klobásu, dávali im vajcia a peniaze na

spoločné posedenie. Zapichovanie ražňa do povaly symbolizovalo pomyselné spojenie neba so zemou. Aj našou obcou prechádza
každoročne sprievod masiek. Typickým fašiangovým jedlom boli
šišky vyprážané na masti. Najveselšie obdobie roka však strieda
40- dňový pôst. Ukončia sa všetky zábavy a svet sa vráti opäť na
rok do starých koľají. Na poslednej fašiangovej zábave sa preto
predvádza symbolické pochovávanie basy. Pochovávanie basy je
ľudová hra parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným motívom
je zákaz zábav počas nasledujúceho pôstu. Jedná sa o výrazné komické stvárnenie. Hlavnými kostýmovanými postavami sú postavy
kňaza, rechtora a smútiacich „pozostalých“. Keď je basa pochovaná,
môže začať pôst. Obdobie veľkonočného pôstu začína dňom, ktorý
poznáme pod názvom Popolcová streda. Tento deň sa stal dňom
pokánia a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku nájsť cestu k duchovným
hodnotám. Veriaci si na prijatie sviatosti v tento deň obliekali v zmysle prvokresťanských tradícií kajúci odev a posýpali sa popolom.
Zvyk posýpať sa popolom pretrval dodnes, avšak už len symbolicky,
keď kňaz urobí popolom krížik na čelá veriacich. Odev bol ladený
do smútočných farieb. Najčastejším jedlom Popolcovej stredy bola
kyslá mliečna polievka. Veľkonočný pôst sa končí Veľkým piatkom.
Spracovala Veronika Ďaďová

Sučiansky ples 2016
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