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NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

ZO ŽIVOTA OBCE

UZNESENIA Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V SUČANOCH, KONANÉHO 13. DECEMBRA 2017
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
zobralo na vedomie:
– správy hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol, z kontroly
nákupov spotrebného materiálu určeného pre potreby RKD v rokoch
2014, 2015, 2016 a jeho stavu k 30.
6. 2017, z kontroly ochrany majetku
obce z hľadiska Zákona č. 311/2001
Z. z. Zákonníka práce,
– správy z činnosti komisií OcZ obce
Sučany,
– informácie o projektoch a zrealizovaných investičných zámeroch obce
Sučany /vybudovanie chodníka pred
Tescom, vybudovanie prístupového
chodníka v novej časti cintorína,
predaj traktora ZETOR Proxima s nakladačom, kúpu nového traktora
CASE IH FARMALL 95 C s nakladačom, rekonštrukcia verejného osvetlenia,
– informácie o organizačných zmenách
obce Sučany,
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch prerokovalo a schválilo:
– Plán činnosti hlavného kontrolóra
obce na I. polrok 2018,
– Plán činnosti Obecného zastupiteľstva obce Sučany na rok 2018,
– Dodatok č. 8 k VZN obce Sučany
č. 9/2009 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území Obce
Sučany,
– Dodatok č. 3 k VZN obce Sučany
č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady,
– Dodatok č. 1 k VZN obce Sučany
č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce,
– zmenu rozpočtu obce v roku 2017,
– Rozpočet na rok 2018 vrátane programového,
– zmenu dvoch uznesení týkajúcich sa
použitia rezervného fondu v roku 2017
a to uznesenia č. 131/2017 na nové
znenie: použitie rezervného fondu vo
výške 161 670,-€ na kapitálové výdavky v roku 2017 a to na:-rekonštrukciu verejného osvetlenia 55 000,- € rekonštrukcia kabinetov ZŠ 620,- € detské ihrisko 7 000,- € - oplotenie cintorína, chodníky 20 000,- € - nákup
pozemkov 17 570,- € - výstavba garáže DHZO 1 480,- € - nákup traktora
60 000,- € a zmenu uznesenia
č. 143/2016 : použitie rezervného fonwww.sučany.sk
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du na investičné akcie rok 2017
v sume 166 700,- €: rekonštrukcia komunikácií +36 000,- €, rekonštrukcia
VO +100 000,- € a rekonštrukcia nájomných domov +30 700,- €.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
a neschválilo:
– zámenu pozemkov vo vlastníctve žiadateľa Prefa stavby a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO
48294837 zapísaných na liste vlastníctva číslo 4352 katastrálne územie
Sučany za pozemok vo vlastníctve
obce Sučany parcelné číslo KNC
3019/36 o výmere 4094 m2 druh pozemku orná pôda, zapísaného na
liste vlastníctva číslo 1881 za iné pozemky,
– odpredaj pozemkov vo vlastníctve
obce Sučany žiadateľovi Jozefovi Lisíkovi, - pozemku KNC 538/1 o výmere 268 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo zapísaný
na liste vlastníctva číslo 1881 katastrálne územie Sučany, vedeného
Okresným úradom, katastrálny odbor
Martin -pozemku KNC 538/3 o výmere 472 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria zapísaný na
liste vlastníctva číslo 1881 katastrálne územie Sučany, vedeného
Okresným úradom, katastrálny odbor
Martin
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
a schválilo:
– zámer predaja nehnuteľného majetku
obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. O majetku
obcí v znení neskorších predpisov,
a to: • stavba súpisné číslo 841 katastrálne územie Sučany (Športový
dom) zapísanej na liste vlastníctva
číslo 1881 • pozemok KNC 972/2,
druh pozemku zastavané plochy
a nádvorie o výmere 462 m2 zapísaného na liste vlastníctva číslo 1881 •
pozemok priľahlého k pozemku KNC
972/2, o výmere cca 1000 m2, ktorý
bude odčlenený geometrickým plánom z priľahlého pozemku katastrálneho územia Sučany zapísaného na
liste vlastníctva číslo 1881 za predpokladanú kúpnu cenu 350 000 eur,
– pani Jarmilu Matúškovú, ktorá spĺňa
všetky zákonné podmienky podľa §
139 a nasl. zákona č. 385/2010 Z.z.
o sudcoch a prísediacich, za kandidátku obce Sučany na voľbu prísedi-

aceho Okresného súdu Martin na
ďalšie 4- ročné volebné obdobie,
– uzatvorenie nájomných zmlúv na jednoizbové byty v obytnom dome na ul.
Pri Váhu 9 na obdobie od 1.10. 2017
do 30. 9. 2018 pre nasledovných nájomníkov: byt. č. 1 – Kroščenová
Lucia, Partizánska 24, 038 52 Sučany za nájomné 80 €/mesiac byt.
č. 2 – Kroščen Lukáš, Partizánska 24,
038 52 Sučany za nájomné 70 €/mesiac, byt. č. 3 – Kroščen Alexander,
Partizánska 24, 038 52 Sučany
a Kroščen Jaroslav ml., Partizánska
24, 038 52 Sučany za spoločné nájomné 100 €/mesiac,
– uskutočnenie ankety na zmenu
názvu ulice Fučíkova pre obyvateľov
s trvalým pobytom alebo sídlom firmy
na danej ulici.
Obecné zastupiteľstvo požiadalo hlavnú kontrolórku:
– predložiť podklady k investičným akciám za roky 2015-2017 na opravu
strechy kolkárne obce, na výstavbu
tribúny futbalového ihriska obce,
opravu Domu smútku dvier a okien,
výstavbu plota na cintoríne v zadnej
časti obce: a) poklady o výberovom
konaní vrátane ich ponúk, b)výšku
nákladov na uvedené opravy a výstavby, c) odbornosť stavebného dozoru k uvedeným akciám.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zaviazalo:
– hlavnú inventarizačnú komisiu a/
detailne sa zaoberať uzneseniami
prijatými na zasadnutí čiastkovej inventarizačnej komisie pre inventarizáciu majetku ZŠ SNP, ŠJ pri ZŠ
SNP, viacúčelové ihrisko a obecná
knižnica aj ostatných čiastkových
inventarizačných komisií. b/ realizovať návrhy riešení čiastkovej inventarizačnej komisie pre inventarizáciu majetku ZŠ SNP, ŠJ pri ZŠ
SNP, viacúčelové ihrisko a obecná
knižnica aj ostatných čiastkových
inventarizačných komisií do praxe
v budúcnosti pri evidencií majetku
v lehote do 30. septembra 2018
a súčasne. c/ v lehote do 30. septembra 2018 predložiť Obecnému
zastupiteľstvu Sučany informáciu
o stave zrealizovaných opatrení
v evidencií majetku.
Upravené, úplnú verziu nájdete na
www.sucany.sk
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UZNESENIA Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V SUČANOCH, KONANÉHO 10. JANUÁRA 2018
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
a schválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou
SOAR sk, a. predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán za podmienok
uvedených v zmluve o budúcej zmluve
uzatvoriť kúpnu zmluvu, na základe
ktorej obec Sučany nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území Sučany,
obci Sučany, okrese Martin, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste
vlastníctva č. 4362, a to:
a) stavba – bytový dom so súp. č. 879,
postavená na pozemku parc.
č. 1905/2; druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 697 m2,
parc. reg. C
b) pozemok parc. č. 1905/2, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 697 m2,
parc. reg. C;
c) pozemok parc. č. 1905/44, zastavané plochy a nádvoria o výmere
3.044 m2, parc. reg. C;
d) pozemku parc. č. 1905/74, zastavané plochy a nádvoria o výmere
866 m2, parc. reg. C;,
– za kúpnu cenu: - kúpna cena za
Stavbu je vo výške 1.796 052,00 €
bez DPH
– kúpna cena za technickú vybavenosť
je vo výške 354 607,88 € s DPH
t.j. celkom za Stavbu a technickú vybavenosť a pozemky je 2.165.789,42 €
s DPH
– kúpna cena za pozemok parc.č.
1905/2 je vo výške 2.289,65 Eur
s DPH,
– kúpna cena za pozemok parc.č.
1905/44 je vo výške 9.999,54 Eur
s DPH,
– kúpna cena za pozemok parc.č.
1905/74 je vo výške 2.840,35 Eur
s DPH“,

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo
a schválilo dodatok č.1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej medzi
Obcou Sučany a firmou SOAR sk, dňa
12.10.2017, v ktorom sú riešené:
Investičný zámer obce - Kúpa nájomného bytu v bytovom dome, na základe
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve „Bytový dom Sučany - Hradiská“ 40 b.j. „
v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve č. 132/2017 zo dňa 12.10.2017,
vo výške 1 796 052,- Eur s DPH postavený na C KN par. č. 1905/2, 1905/44,
1905/74 nachádzajúci sa v katastrálnom území Sučany, obci Sučany,
okrese Martin, zapísaných v katastri
nehnuteľností na liste vlastníctva
č. 4362.
Investičný zámer obce - Obstaranie
technickej vybavenosti kúpou k BD 40
b.j. na základe zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve „Bytový dom Sučany Hradiská“ „ v zmysle Zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve č. 132/2017 zo dňa
12.10.2017 vo výške 354 607,88 Eur
s DPH v zložení: SO 01 plynová prípojka je vo výške 31 413,44 €, SO 03
vodovodná prípojka je vo výške
40 425,48 €, SO 04 kanalizačná prípojka je vo výške 117 513,64 €, SO 05
vnútorné komunikácie, parkoviska
a chodníky je vo výške 165 255,32 €
postavenej na C KN parc. č. 1905/2,
1905/44, 1905/74 nachádzajúci sa
v katastrálnom území Sučany, obci Sučany, okrese Martin.
Investičný zámer obce - Kúpa pozemkov, na základe zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve „Bytový dom Sučany Hradiská“ 40 b.j. „ v zmysle Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve č. 132/2017
zo dňa 20.12.2017, C KN par.
č. 1905/2, 1905/44, 1905/74 vo výške
15 129,54 Eur nachádzajúci sa v katastrálnom území Sučany, obci Sučany,
okrese Martin, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4362,
vedenom Okresným úradom Martin,
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so spôsobom financovania stavby BD 40 b.j.

a) 60% úver zo ŠFRB z účelu U 413
kúpa nájomného bytu v bytovom
dome na základe zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve vo výške 1 077 630
eur a
b) 40% dotácia z MDV SR na obstaranie
nájomného bytu na účel sociálneho
bývania vo výške 718 420 eur a
Obecné Zastupiteľstvo súhlasilo s vyčlenením vlastných zdrojov obce na predmetné stavby a pozemky v potrebnej
výške 277 499,42 Eur a zároveň súhlasilo
so schválením úpravy rozpočtu obce na
rok 2018, v ktorej bude potrebné vyčleniť
min 3-mesačnú splátku novopožadovaného úveru poskytnutého zo ŠFRB na BD
40 b.j. vo výške 3 470 x 3 = 10 410,- Eur,
vyčleniť min 3-mesačnú splátku novopožadovaného úveru poskytnutého zo
ŠFRB na TV k BD 40 b.j. vo výške 213 x 3
= 639,- Eur, s prerozdelením rozpočtu
roka s tým, že po pridelení prostriedkov
budú do príjmových a výdavkových položiek zahrnuté dotačné a úverové čiastky
súvisiace s financovaním výstavby predmetného BD a TV a so skutočnosťou, že
predmetom záložného práva budú obstarávané nájomné byty vrátane pozemku
prislúchajúceho k jednotlivým bytom
OZ zároveň poverilo starostu obce zabezpečením všetkých úkonov spojených s prípravou predmetných stavieb
Bytového domu a prislúchajúcej technickej vybavenosti k BD - predložením
žiadosti na ŠFRB na získanie úveru
a na MDV SR na získanie dotácie.
Obecné zastupiteľstvo na záver schválilo rozčlenenie pozemkov pri Športovom dome parc. C KN č. 972/1 k. ú.
Sučany v zmysle predloženého grafického návrhu v nadväznosti na zámer
obce a GBAS Sučany a zmenu rozpočtu obce súvisiacu s rekonštrukciou
40 bytového domu na Hradiskách Príjem: Výnos dane +278 000,- €
Výdaj: Nákup pozemkov +15 200,- €
Nákup bytového domu, technického
vybavenia +262 800,- €.
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Obec Sučany informuje občanov, že od 1.3.2018 starostlivosť o multifunkčné ihrisko pri ZŠ v Sučanoch na Ulici Partizánska
má FO Tatran Sučany. Záujemcovia o prenájom ihriska sa môžu prihlásiť na tel. č. 0940 399552, 0915 803925,
0908 272763. Občania s trvalým pobytom v Sučanoch majú prenájom ihriska bezplatne, ostatní platia v zmysle platného
cenníka obce hodinovú sadzbu 10 € cez deň alebo v prípade nutnosti osvetlenia 15 € najneskôr do 21.00 hod.

AKO OBEC HOSPODÁRI A POSTUPUJE PRI REKONŠTRUKCIÁCH
Každý rok sa obec snaží niečo opraviť, zrekonštruovať, či niečo nové vybudovať. Či už
sa jedná o výmeny okien alebo dverí na
Dome smútku, v Klube dôchodcov alebo
v materskej škole, opravu strechy kolkárne,
novú tribúnu na futbalovom ihrisku, novú jedáleň v materskej škole alebo o nevyhnutné
rozšírenie cintorína, vždy je potrebné práce
vykonať nanajvýš hospodárne a transparentne. Na obecnom zastupiteľstve
15.2.2018 boli prezentované náklady na niektoré práce, ktoré boli vykonané v minulom
roku.
Čo sa týka väčších akcií, pri tých sa dodávateľ vyberá transparentne prostredníctvom certifikovaných elektronických nástrojov určených na vykonávanie elektronických aukcií a verejného obstarávania, pri
tých nižších zákazkách zverejňovaním výziev na našej webovej stránke alebo prieskumom trhu. Čo vieme, snažíme sa spraviť

svojpomocne s výrazným ušetrením finančných prostriedkov. Náklady na všetky investičné akcie, ktoré by občanov zaujímali, si
môžu dohľadať na www stránke obce
(www.sucany.sk), kde v časti zverejňovanie
si môžu medzi zmluvami nájsť naskenované presné znenie podpísaných zmlúv
a medzi faktúrami doručené a zaplatené
faktúry. Z tých menších prác, ktoré sme
v poslednom čase vykonali a kde obec výrazne ušetrila, môžeme spomenúť napríklad oplotenie v novej časti cintorína v dĺžke
230 metrov. Náklady na túto akciu predstavoval nákup materiálu a práca. Materiál ako
napríklad nevyhnutné pletivo, vzpery,
stĺpiky, rúry, napináky a podobne stál spolu
1 985,41 €. Po oslovení firiem, ktoré sa takouto činnosťou zaoberajú, sme zistili, že
materiál sa pohybuje u rôznych dodávateľov v podstate v rovnakej výške a celkové
náklady boli vo výške takmer 5 tis. €. No

kde vieme ušetriť, to je práca, ktorú pre
obec môžu vykonať členovia dobrovoľného
hasičského zboru. Kým jedna oslovená
firma svoju prácu ohodnotila na 2 898 €
a druhá na 2 760 €, obec za prácu zaplatila
len 500 € a spolu teda celkové náklady vo
výške 2 485,41 € predstavovali prakticky
polovicu v prípade, že by tieto práce robila
niektorá firma. Pri oprave strechy kolkárne
zas bola predpokladaná hodnota zákazky
60 tis. €, elektronickou aukciou bola cena
znížená na 50.690 €. Obec sa snaží ušetriť
pri každej službe či práci, len pri týchto
dvoch prácach obec uvedeným postupom
ušetrila takmer 12 tis. €. A podobne postupuje obec pri všetkých činnostiach, čím dochádza k výraznému ušetreniu obecných
nákladov.
Mgr. Vladimír Olbert
prednosta OcU

„Miestne občianske poriadkové služby.“
Našej obci bola schválená predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok
v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR na
projekt „Miestne občianske poriadkové
služby v obciach s prítomnosťou MRK“.
V rámci tohto projektu poskytovaný nenávratný finančný príspevok zo zdrojov NFP
predstavuje 95 % /95 765,13 €/ pri spolufinancovaní zo zdrojov našej obce 5 % /5
040,27 €/. Celková dĺžka projektu je 36 mesiacov.
Po uskutočnenom výberovom konaní od 1.
decembra 2017 začali v našej obci pôsobiť
miestne občianske poriadkové hliadky so 4
pracovníkmi. Ich hlavnou činnosťou je podpora komplexného poskytovania miestnej
občianskej poriadkovej služby v obci s prít-

omnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Hliadky sa výraznou mierou sa podieľajú na činnostiach súvisiacich s ochranou
mladistvých a maloletých osôb, podporou
pravidelnej dochádzky do školy, ochranou životného prostredia, majetku, života
a zdravia, predchádzaniu konfliktov medzi
majoritou a minoritou, plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky, ohlasovaním požiarov, prevenciou protiprávneho správania
pri nakladaní s odpadmi, pri kultúrnych
a športových podujatiach konaných v obci
pri súčinnosti s DHZO Sučany a OO PZ Sučany.
Všetky tieto činnosti pozitívnym dopadom
tak na marginalizované rómske komunity
ako aj na širšiu verejnosť a prostredie obce

prispejú k zlepšeniu života všetkých obyvateľov obce.

Zdravotné
polohovateľné postele.
Obec Sučany v rámci plnenia úloh v oblasti
zabezpečenia zdravotnej starostlivosti jeho
obyvateľov disponuje polohovateľnými posteľami, ktoré na požiadanie prenechá do
užívania občanom, ktorí sú zdravotne ťažko
postihnutí a pripútaní na lôžko.
V prípade záujmu bližšie informácie poskytne pracovníčka sociálneho referátu OcÚ
Sučany - č. t. 043/4241020.
Text: Ing. Marta Bobčeková

AJ V SUČANOCH ŠTÁT PODPORIL VZNIK
TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE
Z iniciatívy Úradu splnomocnenca vlády pre
rómske komunity Slovenskej republiky,
v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj ďalšími subjektmi
sa začal realizovať pilotný program – Prowww.sučany.sk
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gram terénnych sociálnych pracovníkov,
ktorý bol doplnkovou súčasťou komplexného rozvojového programu rómskych
osád.
Naša obec sa aktívne zapojila do tohto pro-

jektu. Na základe výberového konania boli
od 1.11.2017 prijaté dve pracovníčky,
p. Mgr. Tatiana Lettrichová, p. Monika Kapustová. Cieľom projektu je:
– rozvoj rómskej komunity, dosiahnutie
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zmeny postoja Rómov v snahe riešiť
svoju vlastnú situáciu. Pracuje sa s klientom v jeho prirodzenom rodinnom prostredí, avšak medzi činnosti terénneho
pracovníka patrí aj resocializácia
klienta, t.j. znovuuvedenie, navrátenie klienta do spoločnosti, ako i začlenenie sa
do pracovného procesu,
– predchádzanie vzniku krízových situácií
v rodine, porúch psychického, fyzického
a sociálneho vývinu a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov a kriminality,
– zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov,
rodín so zameraním na zvýšenie ich aktivity,
– zlepšenie sociálnych návykov a integrácia
rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby .
Terénna sociálna práca je chápaná ako
dlhodobá a systematická odborná činnosť.
Úlohou terénneho sociálneho pracovníka je

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

prekonzultovať a navrhnúť klientovi kompletný spôsob riešenia jeho problémov a poskytnúť mu pomoc pre riešení problémov.
Začiatky práce sa niesli v duchu monitorovania terénu, nadväzovania spolupráce
s miestnou komunitou, s miestnym hasičským zborom, s pracovníkmi ÚPSVaR Martin, základnou a materskou školou ako
i s detskou lekárkou. Pracovníčky sa zapojili
do hľadania vhodných kandidátov do projektu členov miestnych občianskych hliadok, ktorí v našej obci začali pôsobiť od
1.12.2017. Spolupráca s nimi je na vysokej
a profesionálnej úrovni.
Ďalšou snahou je nájsť vhodnú kandidátku
na post zdravotná asistentka, výbery prebiehajú v tomto období. Koncom januára t.r.
sa na podnet starostu obce uskutočnilo
stretnutie predstaviteľov obce a zástupcov
hasičského zboru s členmi Policajného
zboru v Martine, na ktorom sa zúčastnili aj
pracovníčky terénnej práce. Jedným zo zá-

sadných bodov stretnutia komisie bolo prerokovanie problematiky ochrany súkromného a verejného majetku. Náplň práce miestnej občianskej poriadkovej služby bude
aj monitorovanie a hlásenie prípadov podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR. Zároveň bude
s referentmi pre prácu v komunitách
z Okresného riaditeľstva PZ Martin spolupracovať pri protiprávnom obsadení alebo
užívaní domu alebo bytu či nebytového priestoru vo vlastníctve obce ako aj pri riešení
problémových situácií v tejto komunite.
I naďalej sa budú pracovníčky snažiť podporiť jednotlivca, jeho rodinu, riešiť s nimi krízové situácie a napomáhať ich rastu, aby sa
mohli zapojiť do aktivít v prospech celej našej
obce. V prípade potreby môžu občania požiadať o pomoc na týchto kontaktoch: e-mail:
terennapraca@sucany.sk, telefónne číslo:
043/4241023. Osobne môžete pracovníčky
navštíviť v budove stavebného referátu.

Výsledky ankety
Uznesením OZ č. 164/2017 z 13.12.2017
požiadali poslanci o vykonanie ankety na
premenovanie ulice Fučíkovej. Následne
pracovníci OcU vykonali anketu, v ktorej
mohli občania bývajúci na menovanej ulici
vyjadriť súhlas alebo nesúhlas k návrhu. An-

keta sa uskutočnila v mesiaci január 2018.
Zo zisťovania vyplynulo, že občania bývajúci
na ul. Fučíkova nesúhlasia s podaným návrhom.
Výsledok ankety: počet obyvateľov s trvalým
pobytom na tejto ulici nad 15 rokov - 113,

z ktorých nesúhlas s premenovaním vyjadrili
92 občania, odmietli zúčastniť sa ankety 9, nezastihnutí občania boli 4, nezdržujú sa
na adrese – 8 občania. S uvedeným výsledkom boli oboznámení aj poslanci, pričom
ďalej v tejto veci nebude konané.

PLÁN KULTÚRNYCH AKCIÍ NA ROK 2018
Január:

Máj:

September:

21.1. Obecný ples

8.5. Športový deň obce
13.5. Deň matiek
Divadlo pre MŠ a ZŠ
Mini futbalový turnaj o pohár starostu obc
26.5. Deň otvorených dverí v priemyselných podnikoch
29.5. 150. rokov pošty v Sučanoch

29.9. koncert rockových kapiel RKD

Február:
1.2. 140. výročie narodenia Milana
Hodžu
10.2. Fašiangy v obci
13.2. Pochovávanie basy

Marec:
11.3. MDŽ
27.3. Deň učiteľov

Apríl:
11.4. Oslobodenie obce
30.4. Stavanie mája

Jún:
1.6. MDD
Jubilanti 1. polrok
22.6. Výstup na Kriváň
23.6. Dni M. Hodžu obec
Senior paráda
30.6. Futbalové jedenástky
Júl:
13.-14. Turčiansky kotlík / spolupráca
obce/
August:
29.8. pripomienka SNP, beh v srdci SNP

Október:
05.10. Deň lekárov
14.10. pripomienka narodenia Ď. Langsfeld, Mesiac úcty starším
28.10. 100. výročie vzniku Československej republiky

November:
11.11. Deň vojnových veteránov - Červené maky, prehliadka súborov
17.11. 1989 Deň boja za slobodu a demokraciu

December:
8.12. XXV. Sučiansky jarmok ľud. remesiel, zabíjačka a Mikuláš
16.12. Vianočný koncert v ev. kostole a.v.
Jubilanti 2. polrok
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Milí rodičia, občania, darujte 2% z dane pre podporu
Rodičovského združenia pri materskej škole v Sučanoch.
Čas odovzdávania daňových priznaní, sa
nám už opäť blíži a my by sme sa radi, tak
ako minulý rok, uchádzali o 2% z Vašej
dane.
Stačí nám trochu Vášho času, aby sme
život našim deťom v materskej škole mohli
spríjemniť a zlepšiť, či už hmotným vyba-

vením, alebo zmysluplnými aktivitami, ktoré
môžeme financovať práve vďaka Vám.
Budeme radi, ak aktívne prispejete k osloveniu ľudí vo Vašom okolí a pomôžte
nám tak realizovať naše plány pre deti.
Nevyužitá možnosť poukázať 2% z dane
skončí v štátnom rozpočte a my by sme roz-

hodne vedeli ako naložiť s týmito peniazmi
– adresne a účelne J
Tento rok sme z 2% zakúpili nové koberce do niekoľkých tried .
Rodičovské združenie pri Materskej
škole, Hurbanova 10 , 038 52 Sučany
IČO/SID : 17319617/711
Ďakujeme.
Mgr. A. Krčulová, riad. MŠ a Rodičovské
združenie pri MŠ Sučany.

28.marec – DEŇ UČITEĽOV
Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa
národov. Sviatok je oslavou práce všetkých
pedagogických pracovníkov, ktorých práca je
poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti,
trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.
28. marec je pravdepodobne deň, keď sa
mnohí z učiteľov zamýšľajú viac ako iné dni
nad svojím povolaním. Cieľom každého učiteľa je podchytiť v dieťati to, čo je v ňom po-

zitívne a rozvíjať to správnym smerom. Vyzbrojiť deti do života prvými vedomosťami,
ktoré zúročia v ďalšom štúdiu, alebo v samotnej praxi. Aj v našej obci máme takýchto
učiteľov, ktorí si zaslúžia a nielen v tento
deň naše poďakovanie za to, čo robia pre
naše deti. Takisto máme tu tiež nepedagogických pracovníkov, ktorí sa denne starajú
o naše ratolesti. Dovoľte mi preto aj touto
cestou v mene mojom poďakovať sa všet-

kým učiteľom a tiež nepedagogickým pracovníkom a zvlášť tým pôsobiacim v našej
obci Sučany za ich obetavosť, starostlivosť
a záujem o naše deti. Ďakujem Vám za
Vašu veľmi náročnú prácu a zároveň Vám
želám veľa zdravia, síl, trpezlivosti a energie
do ďalších rokov Vašej pedagogickej praxe.
Mgr. Andrea Krčulová,
riaditeľka materskej školy v Sučanoch

Turnaj Olympijských Nádejí v jude
Žiaci sučianskej základnej školy navštevujúci
krúžok bojové umenia - judo Súkromného
centra voľného času Sučany, sa pod vedením trénerov Mareka Jaklovského a Martina
Vrždiaka zúčastnili 1.kola turnaja olympijských nádejí v jude, ktorý sa uskutočnil v Považskej Bystrici. Mladí pretekári mali mož-

www.sučany.sk
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nosť popasovať sa s rovesníkmi z celého žilinského kraja. Deti teda mali možnosť získať
cenné skúsenosti a nazbierať prvé body do
tabuliek súťaže. Veľký úspech zaznamenal
Tomáš Marček, ktorý si vo svojej kategórii vybojoval cenné 1. miesto. Darilo sa však aj
ďalším pretekárom, ktorí v pestrej konkuren-

cií dokázali obsadiť cenné priečky. Miroslav
Handlír si vybojoval 3. miesto a Amina ElAsely 4. miesto. Mladí judisti sa teda môžu
tešiť na ďalšie kolo turnaja, ktoré sa uskutoční v Kysuckom Novom Meste 17.3.2018.
Text a foto: Marek Jaklovský
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Hádzaná
Deti vraj nechcú športovať. Nie je to pravda.
Chcú. ZŠ SNP Sučany ponúka svojim žiakom krúžky zamerané na športové aktivity.
V tomto školskom roku Turčianska hádzanárska akadémia v Martine za podpory vedenia základnej školy otvorila hádzanársky
krúžok, ktorý oslovil 25 detí. Počítače vymenili za pohyb s loptou, prihrávky a spoločné súťaženie. Neoľutovali. Na prvom turnaji, ktorý akadémia organizuje každý mesiac pre viac ako stovku detí, sa
s pravidlami hádzanej len zoznamovali. No
na druhom turnaji po dvojmesačných tréningoch skončili na druhom mieste. Veľmi ich
to povzbudilo. A čo viete? Možno z nich vyrastajú budúci reprezentanti našej krajiny.
Text a foto : Pročková Danuša

MARTINSKÝ
CESTOVATEĽSKÝ FESTIVAL
Dňa 9.11.2017 sme sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili na
cestovateľskom festivale. Po milom privítaní sme si pozreli
krátky film o jedenásťročnom chlapcovi a jeho rodine. Bývali v Afganistane, kde počas vojny prišli o dom. Aby splatili dlhy, museli každý deň vyrábať tehly. Chlapec sníval
o tom, aby mohol ísť do školy a vzdelávať sa.
Ďalšou časťou programu bola prezentácia o Rumunsku.
Prezentáciu robil žiak, ktorý počas prázdnin navštívil túto
krajinu. Fotil rôzne zámky, hrady a rôzne pamiatky. Napríklad taký Drakulov hrad patrí k najnavštevovanejším strašidelným lokalitám na svete.
Treťou časťou bola prezentácia o krajine Mongolsko, ktorú
navštívil cestovateľ, ktorý nám porozprával najväčšie zážitky.
Ukázal nám fotografie, aké je Mongolsko peknou, čistou krajinou. Na záver nám pustil film o Mongolsku, ktorý popri cestovaní natáčal. Zábery prírody boli naozaj očarujúce.

Sučany očami detí
Marika Majáková, 8.B

Vieš, čo vieš?
20. novembra 2017 sa uskutočnil už 17. ročník dejepisnej súťaže Vieš, čo vieš?
Našu školu reprezentovali: Lucka Fúčeľová,
Marika Majáková, Zuzka Pirohová, Samuel
Húska, Šimon Láni a Kristián Mičík.
Hoci sme iba ôsmaci, nebáli sme sa zmerať
si sily s deviatakmi z iných škôl. Súťaž bola

zameraná na náš región Turiec. Vo forme testov na nás čakali otázky z jeho dejín, správne
určovanie mien osobností, ktoré tu žili, tvorili
a museli sme dokázať, ako dobre poznáme
faunu a flóru svojho regiónu. Keďže Martin
má v našej histórii svoje nezastupiteľné miesto, informácií o ňom a jeho okolí bolo veľa.
Víťaz je však iba jeden. Po urputnom boji
nakoniec dievčatá skončili na 8. mieste

a chlapci na 13. z celkového počtu 16 družstiev. Nevadí, že sme tentoraz nestáli na
stupni víťazov. O rok je súťaž opäť. Keďže
už budeme starší a budeme mať viac vedomostí, už teraz sa tešíme a pokúsime sa zabojovať o umiestnenie v prvej trojke. Aj tak
sme však radi, že sme sa naučili niečo
nové. Je predsa dôležité poznať svoj región, svoju krajinu!

Súťaž pozostávala z dvoch častí: teoretickej a praktickej. V teoretickej časti riešili
žiaci vedomostný test a v praktickej časti
vyrábali výrobok podľa technického výkresu. V silnej konkurencii dvojica David

Slaný a Juraj Roštár (kategória A) získali
pekné 4. miesto z celkového počtu 17
zúčastnených škôl. V kategórii B získal
cenné skúsenosti a 13. miesto Adrián Rybár
z celkového počtu 19 zúčastnených škôl.

Technická olympiáda
Dňa 30.11.2017 sa uskutočnilo OK Technickej olympiády. Našu školu reprezentovali 3
žiaci: David Slaný z 8.B, Juraj Roštár z 8.A
a Adrián Rybár zo 7.A triedy.

7

www.sučany.sk

Maketa 1-2018_Sestava 1 05.03.18 17:04 Stránka 8

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

ZO ŽIVOTA OBCE

VIANOČNÉ TRHY A TVORIVÉ DIELNE
13. 12. 2017 sa naša škola premenila na čarovné vianočné mestečko, kde bolo vianočnú atmosféru cítiť na každom kroku.
Doobeda sa všetci žiaci spoločne s pani učiteľkami stretli pred školou, aby ozdobili školský vianočný stromček, ktorý nám bude pripomínať blížiace sa sviatky.
Poobede sme vo vianočnej nálade pokračo-

vali. Niektorí žiaci si už od leta vlastnoručne
pripravovali rôzne drobnosti, ktoré pohladili
oči snáď každému, kto prešiel okolo. Potešiť
ste sa mohli vianočným ozdobám, dekoráciám, koláčikom, perníčkom, stojanom na
sviečky, pohľadniciam, hračkám či rôznym
šperkom. Malí predajcovia si vyskúšali rolu
obchodníkov, no nezabudli ani na pomoc

iným deťom, a tak výťažok z každého predaja putoval do nadácie Unicef.
Po skončení trhov sa pokračovalo vo vianočnej atmosfére v jedálni školy, kde si
naše šikovné pani učiteľky spoločne so žiakmi starších ročníkov pripravili tvorivé dielne, v ktorých si vyskúšali svoju zručnosť
malí i veľkí návštevníci. Magická atmosféra
v škole doznievala ešte dlho.
Petra Palubjaková

LITERÁRNA EXKURZIA + DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Štvrtok 14. 12. 2017 nebol pre žiakov 5., 6.
a 7. ročníka obyčajným školským dňom. Strávili ho totiž v Martine, kde na nich čakalo výborné divadelné predstavenie Traja veteráni,
v ktorom herci stvárnili rôzne zlé ľudské vlastnosti akými sú pýcha, lakomstvo či neochota

pomôcť. Ešte predtým sa žiaci piateho ročníka v Dome Jozefa Cígera Hronského oboznámili so životom, dielom a posolstvom
tohto významného slovenského spisovateľa
a maliara a prešli sa Národným cintorínom,
kde videli pomníky našich významných deja-

SÚŤAŽ MLADÝ MATEMATIK
V mesiacoch november – december prebiehala na našej škole matematická súťaž
„MLADÝ MATEMATIK“, v ktorej súťažili žiaci
oboch piatackych a šiestackych tried. Jej cieľom bolo podchytiť záujem o matematiku
ako vyučovací predmet, rozširovať a prehlbovať vedomosti žiakov v matematike

140 ROKOV
OD NARODENIA
MILANA HODŽU
Uctili sme si v Sučanoch 140. výročie, keď
1. februára 1878 sa tu do rodiny evanjelického farára Ondreja Hodžu narodil
Milan Hodža. Synovec Štúrovi jedného
z najbližších, Michala Miloslava Hodžu, sa
od študentskej mladosti angažoval v slovenskom verejnom a politickom živote.
Začínal ako novinár, neskôr poslanec
uhorského snemu, za prvej ČSR významný predstaviteľ a politik Agrárnej
strany. V rokoch 1935 – 1938 ako prvý
Slovák zastával post predsedu vlády. Považovaný bol a zostáva aj z dnešného pohľadu ako štátnik európskeho formátu,
známy presadzovaním myšlienky federalizácie strednej Európy.
Text: M. Miert
Foto: C. Pročka
www.sučany.sk
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a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti
a podporovať rozvoj talentu.
Súťaž mala 2 kolá. 1. kolo súťaže bolo korešpondenčné (domáce), 2. kolo sa konalo
dňa 19.12. 2017 v priestoroch školy.
V oboch kolách žiaci riešili 15 zaujímavých
úloh a získaný súčet bodov a čas riešenia

teľov. Hoci bol tento deň iný ako tie, ktoré trávime v škole, bol veľmi poučný a naši žiaci
opäť dokázali, že sa vedia nielen učiť, ale
i zabaviť a spontánne reagovať na rôzne reakcie (i zo strany hercov).
Petra Palubjaková

rozhodli o víťazoch. Prví traja v každej triede boli odmenení diplomom a sladkosťou,
úspešní riešitelia dostali pochvalné uznanie.
Víťaznou triedou v 5. ročníku sa stala 5. A,
v šiestom ročníku 6. A.
Súťaž bude pokračovať v mesiacoch február – marec pre žiakov 7. a 8. ročníka.
Ten žiak, ktorý získa najvyšší počet bodov
zo všetkých ročníkov, získa titul „Školský supermatematik“.
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Divadelné predstavenie v Žiline
Slovenský zväz Protifašistických bojovníkov a Jednota dôchodcov Sučany zorganizovali návštevu Mestského divadla v Žiline
na predstavenie Smrť sa volá Engelchen. Počas druhej svetovej vojny vypálilo komando SS Moravskú obec Ploština, za to
že obyvatelia pomáhali partizánom. Ladislav Mňačko bol, ako
partizán, svedok udalostí. Svoj príbeh rozpráva prostredníctvom mladého partizána Voloďu. Spočiatku dobrodružný partizánsky život popretkávaný láskou k záhadnej Marte neskôr vyústi v boj o holý život a záchranu ľudskosti. Profesionálne naštudovanie hry a perfektné výkony hercov upozorňujú na hrôzy,
ktoré spôsobuje vojna.
Text a foto: Danuša Pročková

Výlet na Hrebienok
Slovenský zväz Protifašistických bojovníkov a Jednota dôchodcov Sučany usporiadali výlet vlakom do Vysokých Tatier, na Hrebienok, kde si pozreli Ľadový dóm. Ten sa tento
rok nesie v téme: Pocta rodine, inšpirovaný rímskokatolíckou
bazilikou v Barcelone – Sagra Familia. Očaril precíznou prácou, detailami a farebným osvetlením. V areáli Hrebienka sú
rozmiestnené aj sochy z ľadu ktoré sa v zasneženej krajine
impozantne vynímajú. Turistickým chodníkom sme prešli aj
na Rajnerovú chatu, kde sa všetci občerstvili teplým čajom
a kávou. Prežili sme krásny zimný deň v zasnežených Vysokých Tatrách.
Text a foto: Danuša Pročková

Naši
jubilanti
Poslednou akciou roka dňa19.12.2017 bol v RKD slávnostný
obrad pri príležitosti životného jubilea našich spoluobčanov,
ktorí dovŕšili vek 70, 75, 80 rokov a viac v druhom polroku
roku 2017. Pripravený bol kultúrny program. Jubilantom sa
prihovoril starosta obce Ing. Vladimír Plžik. Vystúpili deti zo
ZŠ s krásnym programom, zaspievala 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 starší občania ocenili, že sme im spríjemnili
popoludnie, pripravili krásny program a hlavne nezabudli na
nich. Obec Sučany chce v tomto podujatí pokračovať.
Text: K. Miháliková
Foto: C. Pročka

Novoročný koncert
Dňa 7. januára 2018 o 16.00 h. sa vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie
v Sučanoch uskutočnil slávnostný Novoročný koncert Chrámového spevokolu sv.
Jána Krstiteľa z Vrútok. Uviedli Českú
mši vánoční od Jakuba Jana Rybu, s názvom „Hej mistře“, po vedením dirigenta Vi-

liama Majdu, organistky Oľgy Cipciarovej a
komorného ad hoc sláčikového orchestra
pod vedením Mariána Kramára. Týmto spôsobom farníci zo Sučian a aj hostia zakončili vianočné obdobie. Na záver koncertu
všetci spoločne zaspievali radostnú koledu
„Plesajte všetci ľudia.“ Na organe ju zahral

miestny organista Branislav Oreška. Po
koncerte nasledovalo občerstvenie pre spevákov a hostí, spojené s trojkráľovým požehnaním miestnej farskej budovy.
Pavol Pečko,
správca farnosti Sučany
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SPOMIENKA NA RODÁKA
V pondelok 19. februára 2018 sa vo farnosti Sučany uskutočnila
spomienková svätá omša pri príležitosti 25. výročia smrti dekana Jozefa Závodského, rodáka zo Sučian. Svätú omšu slávil
spolu s miestnym správcom farnosti Pavlom Pečkom a tajomníkom diecézneho banskobystrického biskupa Mons. Mariána
Chovanca Petrom Ľuptákom, súčasný dekan z Detvy Ľuboš
Sabol.
V príhovore priblížil život kňaza Jozefa Závodského, u ktorého
niekedy pôsobil ako jeho kaplán v Detve. Pred svätou omšou
sa veriaci z Detvy spolu s kňazmi pomodlili desiatok svätého
ruženca na cintoríne v Sučanoch - pri hrobe kňaza Jozefa Závodského. Po svätej omši sa vo fare uskutočnilo malé občerstvenie pre farníkov z Detvy, ktorí si prišli uctiť svojho bývalého
dekana a správcu farnosti.
Jozef Závodský naposledy pôsobil ako dekan v Detve. Zomrel
17. februára 1993 a 20. februára 1993 ho v Sučanoch pochoval
vtedajší pomocný banskobystrický biskup Mons. Peter Dubovský SJ, informoval TK KBS Pavol Pečko, správca farnosti Sučany.

Vážení občania
Stredoslovenská energetika – Distribúcia
vykonáva odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú
bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky
energetických zariadení v obci Sučany.
Vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami sú povinní umožniť vstup na ich
pozemky za účelom odstránenia a okliesňovania stromov a porastov zamestnancom SSE-D, a. s. alebo osobám, ktoré
sú na to od SSE-D, a. s. písomne
splnomocnené. Zabránením vstupu SSED, a. s. na pozemok môže dôjsť k spáchaniu trestného činu.
Taktiež je dôležité upozorniť na to, že podľa
zákona o energetike je zakázané v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením:
– zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
– vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
– vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 2 m
od krajného vodiča vzdušného vedenia
s jednoduchou izoláciou,
– uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné
látky,
– vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
– vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické
vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
Bezpečná prevádzka a údržba elektrických
vedení je v záujme nás všetkých.
www.sučany.sk
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Vážení producenti odpadových vôd
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
v okrese Martin a okrese Turčianske Teplice
postupne buduje sieť verejnej kanalizácie
a tým napomáha napĺňať úlohy environmentálnej politiky, ktorá si kladie za cieľ o.i.
v maximálnej možnej miere chrániť kvalitu
podzemných i povrchových vôd pred znečistením fekálnymi alebo inými odpadovými
vodami a zachovať tak zdroje vody v potrebnom množstve a kvalite pre budúce generácie a pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.
Príslušné právne predpisy od r. 2002 zakotvili povinnosť tých nehnuteľností, v lokalitách ktorých bola vybudovaná verejná kanalizácia, pripojiť tieto nehnuteľnosti na kanalizáciu.
Dôvodom tohto zákonného nariadenia je,
aby odpadové vody akumulované starým
spôsobom v žumpách príp. iným spôsobom, už neboli takto zneškodňované, ale
aby sa ekologicky odvádzali cez kanalizáciu
do čistiarne odpadových vôd. Technológia
v ČOV Vrútky je schopná v odpadových vodách zneškodniť nielen biologicky rozložiteľné znečistenie, ale znížiť aj obsah dusíka
a fosforu. Pokiaľ dusík a fosfor uniká do povrchových alebo podzemných vôd, spôsobuje to zvyšovanie obsahu dusičnanov
a fosforečnanov v podzemných vodách
a eutrofizáciu vodných tokov – t.j. obohacovanie vody živinami, najmä zlúčeninami
dusíka a fosforu, ktoré má za následok zvýšený rast siníc, rias a vyšších rastlinných foriem, čím môže dôjsť k nežiaducemu zhoršovaniu biologickej rovnováhy a kvality tejto
vody.
Zo skúsenosti našej spoločnosti ako prevádzkovateľa kanalizácie a ČOV vieme, že
aj nehnuteľnosti, z ktorých sa „poctivo“ vyváža obsah žumpy na ČOV, vyvezie sa
cca 10% z množstva vody odobratej z vodovodu, deficitných 90 %, ak aj zohľadníme, že nejaká časť vody bola použitá na
polievanie záhrad, pre bazény a pod.,
uniká netesnosťou žumpy alebo iným spôsobom do podzemných vôd. Ďalej treba
povedať, že žumpy si necháva vyvážať na
ČOV menšia časť ich užívateľov, hoci
vodný zákon v § 36 ods. 2 a 3 prikazuje,
že žumpy musia byť vodotesné a ich
obsah možno zneškodniť jedine vývozom
na ČOV (a nie vývozom na pole, vypustením do potoka, apod.).
Pri systematickom monitoringu pripojenia
nehnuteľností na kanalizáciu zisťujeme, že
pomerne veľké množstvo domácností ale aj
iných producentov odpadových vôd v lokalitách, kde kanalizácia už bola vybudovávaná, neplní zákonnú povinnosť pripojiť sa
na kanalizáciu a na kanalizáciu pripojená
doteraz nie je, dokonca v niektorých prípadoch ani tie rodinné domy, pre pripojenie

ktorých bola na ich pozemok vyvedená kanalizačná odbočka, aby sa jednoduchšie
mohli na kanalizáciu pripojiť.
Častým argumentom producentov odpadových vôd, ktorí sa na kanalizáciu nepripojili,
je, že im nevyhovuje výškový spád, pretože
ich kanalizačná prípojka by bola uložená
hlbšie ako je hĺbka kanalizácie. Pre takého
prípady je potrebné uviesť, že kanalizáciu
nemožno vybudovať v takej hĺbke, aby bolo
možné pri rôznej konfigurácii terénu a stavebných pozemkov všetky nehnuteľnosti
a častokrát i pivničné priestory rodinných
domov gravitačne pripojiť na kanalizáciu.
Kanalizácia musí byť vybudovaná v požadovanom sklone podľa príslušných technických noriem, a pre možnosť gravitačného
pripojenia každého pozemku by musela byť
vedená vo veľkých hĺbkach.
Pozemky, ktoré nie je možné na kanalizáciu
pripojiť gravitačne je potrebné pripojiť cez
prípojku, na ktorej sa osadí prečerpávacia
stanica. Ide o jednoduché technické zariadenie bežne dostupné v špecializovaných

obchodoch. V súčasnosti je takto na kanalizáciu bez problémov pripojených už veľa
rodinných domov, ktorých vlastníci majú
ekologické cítenie a chcú odpadové vody
riadne odvádzať k prečisteniu na ČOV.
Týmto príspevkom sa obraciame na všetkých producentov odpadových vôd, ktorí
doteraz nie sú pripojení na kanalizáciu, pričom v ich lokalite kanalizácia je vybudovaná, aby zvážili jednak ich zákonnú povinnosť pripojiť sa na kanalizáciu a jednak svoj
príspevok k zlepšeniu životného prostredia
ekologickým odvádzaním odpadových vôd
na ČOV. Nehnuteľnosti na kanalizáciu je
možné pripojiť aj vybudovaním spoločných
areálových kanalizačných prípojok. Takýmito prípojkami môžu byť odkanalizované
spoločne viaceré nehnuteľnosti a stavebníci
pre ich stavbu si môžu združiť svoje finančné prostriedky.
Ing. Eleonóra Brndiarová
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.,
Martin
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Fašiangy, Turíce....
V sobotu pred Popolcovou stredou sa
v klube Jednoty dôchodcov zišli fašiangové
masky. V sprievode hudby, spevu a tanca
prechádzali ulicami obce, rozdávali dobrú
náladu pred pôstnym obdobím. Vyvrcholením fašiangov bola v utorok v miestnom Robotníckom kultúrnom dome veselica a podávala sa tradičná fašiangová praženica. Do
tanca a na počúvanie hral DJ Mirko Mihálik.
Spevácky súbor Sučianka urobil symbolické
pochovanie basy. Skončil sa čas hodovania,
zábav a plesov. Začalo sa pôstne obdobie,
ktoré trvá 40 dní až do Veľkej noci.
Foto a text: Danuša Pročková

XXIV. Sučiansky jarmok
ľudových remesiel, ukážka
zabíjačky a Mikuláš.
Prvú decembrovú sobotu 2.12.2017 sa konala v našej obci kultúrna akcia - XXIV. Sučiansky jarmok ľudových remesiel, ukážka
zabíjačky a Mikuláš. Tento rok sme akciu
pripravili spoločne s Poľovníckym združením Jarolím Sučany a Urbárskou spol. Sučany. Zúčastnilo sa ho 42 predajných stánkov s ľudovými remeslami. V programe vystúpili skupiny:
ÚSVIT, TRI DOLINY,
BORKA a KORTINA hudobná skupina.
O 16 tej hod. rozsvietil Mikuláš vianočný
stromček a o 16:30 vystúpila hudobná skupina AYA. Jarmok v novom šate bol
úspešný a v budúcnosti chceme v tejto peknej akcii pokračovať.
Text:K. Miháliková
Foto: C.Pročka

V Sučanoch sa plesalo
Sobota 20. januára sa v roku 2018 niesla
v znamení už 9. ročníka Plesu obce Sučany. Hostí pri príchode vítal starosta obce
s uvítacím drinkom pre pánov a ružou pre
dámy a v krásne vyzdobenej sále Robotníckeho kultúrneho domu ich čakala príjemná
plesová atmosféra s bohatým pohostením
a vynoveným barom. Plesom tento rok
sprevádzala česká kapela Partyleaders so
speváčkou Kristínou Mihalovou (známou zo
súťaže Hlas Československa), ktorá zahrala na tradičnú plesovú nôtu a zatancovať
sme si mohli na tradičné plesové tance ako
valčík, polka, jive, rumba či blues a nechýbali ani skladby svetového pop-rocku. Na
zábavovejšiu nôtu hral už tradične DJ Miro.
www.sučany.sk
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Program plesu spestrili tanečníci z radov
študentov Gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch a tanečníčky z tanečných klubov Martico new age a Deep Dance centre. Šťastní
výhercovia tomboly si z vyše 50 cien od-

niesli napríklad kuchyn ský robot, dámsky
bicykel, televízor, záhradný gril či poukaz na
víkendové používanie Mercedesu GLA
s plnou nádržou. Ako spomienku na ples si
každý pár odniesol spoločnú fotografiu v rá-

miku. Zábava pokračovala až do skorých
ranných hodín a organizátori sa už tešia na
hostí 10. ročníka.

Sučany budú rekonštruovať
vstup do cintorína a rozvíjať
cezhraničnú spoluprácu
s obcou Jasenná

ujem vybudovať svojim legionárom pamätník. A nielen im, ale tiež všetkým obetiam prvej a druhej svetovej vojny. Kontakt
so Sučanmi sprostredkoval Mgr. Branislav
Zacharides, riaditeľ Rozvojovej agentúry
ŽSK, a to nielen z dôvodu, že téma legionárov tu má svoje opodstatnenie, ale aj preto,
že zo Sučian pochádzal Milan Hodža, prvý
slovenský premiér medzivojnovej ČSR. Ukázalo sa, že to bola dobrá voľba. Nielen preto,
že obec Sučany má tiež zámer zrevitalizovať
pamätník obetiam 2. svetovej vojny na obecnom cintoríne a urobiť z neho dôstojné pietne miesto aj pre spomínanie na Sučancov,
ktorí položili svoje životy v 1. svetovej vojne.
Ako uvádza starosta Sučian Ing. Vladimír
Plžik, po vzájomnom oboznámení sa s históriou oboch obcí našli viacero iných prienikov. Spomenúť možno tiež osobnosti spájajúce naše regióny, či už turčianskeho evanjelického kazateľa Martina Marčeka, ktorý od
r. 1782 pôsobil v Jasennej alebo plukovníka

letectva Jiřího Řezníčka z Jasennej, ktorý sa
zas zúčastnil Slovenského národného povstania.
Predstavitelia obce Jasenná navštívili obec
Sučany v máji minulého roka, recipročná
návšteva Sučancov v Jasennej sa uskutočnila v piatok 9. februára 2018. Jej cieľom už
boli praktické úlohy vedúce k podaniu
dvoch spoločných projektov cezhraničnej
spolupráce. Ak budú úspešné, nielenže obe
obce získajú dôstojné pietne miesta pre
spomínanie na tých, ktorí sa zaslúžili o to,
že dnes žijeme v samostatných a slobodných štátoch, ale vznikne tiež spoločná
publikácia a kalendár, ktoré toto spoločné
historické dedičstvo dôstojne odprezentujú
obyvateľom aj návštevníkom oboch obcí.
Pridanou hodnotou spolupráce budú tiež
vzájomné návštevy občanov oboch obcí,
ktoré budú súčasťou projektových aktivít.

Dôležitou investíciou v našej obci bude obnova vstupného priestoru cintorína obce Sučany. Existujúci vstupný priestor už v súčasnosti nezodpovedá dopravným, stavebnotechnickým, prevádzkovým a estetickým
požiadavkám pietneho miesta. Rekonštrukcia zahŕňa odstránenie pôvodného objektu
(tzv. márničky), ktorá je postavená z niekdajšej sučianskej Schulzovej tehly. Tieto tehly
budú využité pri konštrukcii symbolickej
vstupnej brány ako odkaz na tehliarsku tradíciu obce. Medzi navrhnuté objekty patrí
vlajkový stožiar, lavičky, pietny – spomienkový kríž, objekt úžitkovej vody a úpravy zelene. Rekonštruovať sa bude aj existujúci pamätník 2. svetovej vojny a vedľa neho v bezprostrednej náväznosti bude umiestnený
nový pamätník 1. svetovej vojny, ktorý je navrhnutý z betónovej konštrukcie, obloženej
doskami prírodného kameňa. Finančné prostriedky na vybudovanie pamätníka 1. svetovej vojny sa obec snaží získať formou cezhraničnej spolupráce s obcou Jasenná. Už
v máji minulého roka navštívila našu obec
delegácia z obce Jasenná, ktorá sa nachádza v okrese Zlín v susednej Českej republike. Dôvodom návštevy bolo rozvinúť
cezhraničnú spoluprácu oboch obcí, ktorá by
mala vyústiť do spoločných projektov. Podľa
starostu obce Jasenná Romana Boháča hľadali na Slovensku obec, ktorá by bola vhodným partnerom pre tému dedičstva českých
a slovenských legionárov, ktorí sa zaslúžili
o vznik prvej ČSR. V Jasennej totiž majú zá-

Mgr. Žuchová Lenka

Referát životného prostredia

Vianočný koncert
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Vážení spoluobčania,
Obec Sučany svojím Všeobecne záväzným
nariadením obce Sučany č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
určila, že biologický rozložiteľný odpad zo
záhrad ( kvety, lístie, tráva, vypletá burina,
ovocný a zeleninový odpad a pod.) sa musí
kompostovať. Ide o finančne nenáročný a aj
efektívnejší spôsob nakladania s týmto odpadom. Tieto nepotrebné suroviny môžeme
práve kompostovaním správne zúžitkovať,
premeniť na hnojivá, ušetriť životné prostredie a aj svoje peniaze.

ZO ŽIVOTA OBCE

Od 1.1.2018 je účinná novela zákona o odpadoch, podľa ktorej už obec nie je povinná
zabezpečiť kompostovacie zásobníky pre
občanov bezodplatne. To znamená, že občania majú ukladať biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad do vlastného doma vyrobeného kompostoviska, alebo si zakúpia
kompostovací zásobník u ktoréhokoľvek
predajcu na vlastné náklady. Obec sa snaží
získať finančné prostriedky z Európskej
únie, ktoré by použila na nákup kompostovacích zásobníkov pre občanov. V prípade
ich získania by mohla obyvateľom poskytnúť kompostovací zásobník podľa podmienok uvedených v príslušnej zmluve, prípadne bezodplatne.

Prosíme občanov, aby biologický rozložiteľný odpad zo záhrad nevhadzovali do
kuka nádob na zmesový komunálny odpad,
nakoľko to neúnosne predražuje náklady za
vývoz odpadov v obci. Tieto náklady musia
v konečnom dôsledku zaplatiť občania, buď
priamo poplatkami za odpad alebo sprostredkovane napr. z podielových daní. Financie, ktoré takto vynaložíme na odpad,
potom však chýbajú obci pri iných činnostiach – napr. pri oprave ciest, zlepšení verejného osvetlenia ai.
Referát životného prostredia
Ing. M. Korčeková

ÚMRTIA ROK 2017
1 Jamrišková Božena 93 rokov

20 Adamec Vendelín 97 rokov

39 Matuľa Václav 86 rokov

2 Šutarík Anton, Ing. 75 rokov

21 Dzúriková Ľudmila 79 rokov

40 Bánovčík Igor 71 rokov

3 Bella Ondrej 81 rokov

22 Ďurdík Miloš 75 rokov

41 Belková Emília 67 rokov

4 Teťuľa Pavol 49 rokov

23 Milcová Anna 75 rokov

42 Vrábová Júlia 85 rokov

5 Taceľ Miloslav 87 rokov

24 Adamová Oľga 74 rokov

43 Hološková Matilda 95 rokov

6 Lomnická Elena 66 rokov

25 Brveník Jozef 91 rokov

44 Vavreková Marta 69 rokov

7 Kucherková Jaroslava 69 rokov

26 Klein Karol 86 rokov

45 Klimek Ludevít 82 rokov

8 Musilová Mária 88 rokov

27 Balko Jozef 74 rokov

46 Valová Emília 79 rokov

9 Suchý́ Štefan 53 rokov

28 Martinka Peter 72 rokov

47 Vaňko Emil 83 rokov

10 Adamová Elena 84 rokov

29 Remeník Anton 66 rokov

48 Kubala Rudolf 60 rokov

11 Pakán Miloslav 92 rokov

30 Dianovský Jozef 94 rokov

49 Halásová Justína 84 rokov

12 Babalová Kamila 76 rokov

31 Chmúrny Ján 90 rokov

50 Šatan Pavol 73 rokov

13 Holigová Elena, Ing. 61 rokov

32 Moncel Pavel 63 rokov

51 Puchoňová Ľubica 75 rokov

14 Synáková Jozefa 80 rokov

33 Kupčáková Helena 80 rokov

52 Pišoja Ondrej 98 rokov

15 Tomka Ladislav 69 rokov

34 Moncelová Mária 62 rokov

53 Sýkora Dušan 66 rokov

16 Ochová Barbora 34 rokov

35 Brachňák Lukáš 1. mesiac

54 Sirmaiová Mária 56 rokov

17 Chmelař Jindřich 67 rokov

36 Málik Leopold 73 rokov

55 Kvašňovská Emília 82 rokov

18 Mišovič Andrej 29 rokov

37 Húšťavová Margita 84 rokov

19 Uhrín Július 76 rokov

38 Skrisa Jaroslav 66 rokov

NARODENIA ROK 2017
1 Facuna Miroslav

13 Funiaková Sofia

25 Dermek Alexander

2 Matúška Jakub

14 Pálešová Kristína

26 Dermeková Libuša

3 Kuzica Matúš

15 Klimáček Emma Zara

27 Šopor Martin

4 Paškuliak Peter

16 Berníková Sofia

28 Mamatejová Terézia

5 Poliak Damián

17 Budzáková Alžbeta

29 Feriancová Vanessa Emma

6 Potánková Sabina

18 Daneková Daniela

30 Tomajka Štefan

7 Vargová Rebeka

19 Draxler Natália

31 Kolníková Karin

8 Cicková Eva

20 Cicko Jozef

32 Hariel Dominik

9 Michálek Filip

21 Ličko Félix

33 Valko Tomáš

10 Suchý Patrik

22 Facunová Nikoleta

34 Rafaj Michal

11 Pohánka Sebastián Peter

23 Janů Dominik

35 Tichý Jakub

12 Majerčík Matej

24 Facunová Simona

36 Matejovská Lea

www.sučany.sk
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37 Fleischhacker Matias

42 Vrtík Sebastián

47 Fízel Jakub

38 Luštiková Noemi

43 Jóš Tomáš

48 Nahálka Matej

39 Segeč Samuel

44 Murínová Kristína

49 Galmišová Emma

40 Facunová Liliana

45 Pojezdálová Anežka

50 Pušková Elizabeth

41 Cuna Tomáš

46 Nahálková Nina

51 Miľanová Mia

Sosobášili sa v Sučanoch v roku 2017
Marek Pisarčík

Dana Brxová

Pavol Maliňák

Jana Kubalová

Roman Halaša

Erika Rendková

Stanislav Hlaď

Michaela Miháliková

Marcel Kahanovský
Juraj Pojezdál

Dana Chládeková

Ing. Gabriela Pecková

MUDr. Martin Kolárik
Mgr. Alena Kovaľanová

Tomáš Siráň

Andrea Košinárová

Michal Makovník

Božena Čavajdová

Martin Mišík

Ing. Ivana Ondriseková

Milan Bolfík

Andrea Kapustová

Menovanie riaditeľky
ZŠ SNP
Mgr. Marta Lamošová je menovaná do funkcie od 1.2.2018 na 5 rokov. Menovací
dekrét jej odovzdal starosta obce Ing. V. P.
v jeho kancelárii.

Pripravované
investície 2018
• Hasičská zbrojnica: V januári 2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
rozhodlo o pridelení nenávratnej finančnej
dotácie na prístavbu garáží pre hasičskú
techniku vo výške 29 195,89 Eur. Žiadosť
podávala obec Sučany v auguste minulého roka. Teraz obec čaká podpísanie

zmluvy s ministerstvom a vybavujú sa
potrebné povolenia na výstavbu.
• Šatne pre FO: V januári 2018 obec podala
ďalšiu žiadosť o nenávratný finančný
príspevok od Slovenského futbalového
zväzu na výstavbu šatní a sociálneho
zázemia pre futbalistov na novom futbalovom iíhrisku vo výške 30 tisíc Eur.
Plánované sú celkovo 2 veľké šatne, 2 malé šatne, šatňa pre rozhodcov a sociálne
zariadenia pre hráčov, ako aj pre divákov.

Futbalisti ako šatne používajú priestory
v Športovom dome, musia prechádzať cez
frekventovanú cestu. Cieľom týchto investícií je rozvoj a udržanie futbalu v obci,
snaha prilákať nových hráčov ako posilu
mužského tímu a nové deti, a taktiež uvolniť priestory Športového domu na lepšie
využitie do budúcnosti. V súčasnej dobe
prebieha hodnotenie žiadostí.
Ing. J. Bednáriková, stavebný referát

Viac svetla v našej obci
Verejné osvetlenie slúži nám všetkým:
• Poskytuje nám osobnú aj dopravnú
bezpečnosť
• Umožňuje orientáciu v priestore
• Umožňuje nám využívať verejné komunikačné cesty a priestory vo
večerných hodinách
• Zvyšuje turistickú atraktívnosť obce
• Významnou mierou dotvára večerný
obraz obce
Dá sa povedať, že verejné osvetlenie je
vernou vizitkou obce. Osvetlenie bolo budované spolu s výstavbou obecných častí

i sídlisk a vek osvetľovacích sústav bol toho
svedkom. Inštalované verejné osvetlenie
akosi patrilo k uliciam a nepredpokladala sa
rekonštrukcia väčšieho rozsahu. Nanajvýš
sa využívali dostupné náhradné diely a svietidlá sa opravovali. Sústava nebola jednotná. Stáli sme pred otázkou: ,,Ako ďalej
s verejným osvetlením?“ Rozhodnutie
starostu obce Ing. Vladimíra Plžika ako aj
poslancov obecného zastupiteľstva bola
jednoznačné. Rekonštrukcia. Účelom rekonštrukcie osvetlenia miestnych komunikácií je znovunadobudnutie dobrého technického stavu, aby boli splnené požiadavky

na bezpečnosť, bezporuchovú prevádzku,
hospodárnosť prevádzky a údržby a v neposlednom rade normou stanovené osvetlenie. Je dôležité zabezpečiť dobrú
viditeľnosť a zrakovú pohodu všetkým užívateľom. Možné úspory energie sú iba pozitívnym prínosom rekonštrukcie.
Významnou investícou obce Sučany sa
stala modernizácia verejného osvetlenia
v obci, ktorá sa začala realizovať v decembri 2017 a pokračuje naďalej v tomto roku.
Staré pôvodné svietidlá, ktoré mali vysoké
nároky na spotrebu elektrickej energie sa
postupne nahrádzajú a dopĺňajú novými
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vysokoúčinnými svietidlami UniStreet založenými na LED diódach.
Tieto svietidlá sú menej náročné na údržbu,
majú dlhšiu životnosť, sú vyrobené z kvalitných recyklovateľných materiálov a potenciál
úspor elektrickej energie by mal byť cca 41%.
V mesiaci december bolo vymenených 264 ks
svietidiel v lokalitách Okále, Pošta, 29. augusta a Prefa. Okrem výmeny bolo realizované aj doplnenie 98 ks nových svetelných
bodov tak, aby život v obci bol znovu o čosi
lepší a bezpečnejší. Do konca februára bola

ZO ŽIVOTA OBCE

zrealizovaná výmena a doplnenie svietidiel na
Hlavnej ulici, rekonštrukcia rozvádzačov
v spomínaných lokalitách a uvažujeme
o výmene káblového vedenia verejného osvetlenia v celej obci. Zosúladiť rekonštrukciu
káblových vedení s komplexnou rekonštrukciou inžinierskych sietí, je často veľmi zložitá
úloha a vyžaduje koordináciu s mnohými zainteresovanými subjektami.
Samozrejme, že v modernizácii chce obec
pokračovať aj v ďalších lokalitách ako sú
Hrabiny, kde sa tiež v najbližšej dobe budú

vymieňať staré svietidlá a rozvádzače za
nové a čím by sa zjednotila svetelná sústava v celej obci. Ďalšou výzvou do budúcna
v tejto oblasti je vybudovanie verejného osvetlenia na Ulici Priemyselná, ktoré sa
dobuduje po doriešení problémov spojených
so stavebným konaním
Referát životného prostredia
Ing. M. Korčeková

Čo so Športovým domom v Sučanoch ?
Športový dom na Ulici Hlavnej v Sučanoch
bol odovzdaný do užívania v roku 1965. Je
postavený vedľa starého futbalového ihriska,
z východnej strany susedí s bývalou reštauráciou Gól. Ubytovacia časť v Športovom
dome je už vyše desať rokov nevyužívaná,
niekoľko rokov boli na prízemí prenajaté priestory na prevádzkovanie reštaurácie, ale
aj tie sú už niekoľko rokov nefunkčné.
V súčasnosti je využívaná iba časť prízemia
ako šatne pre Futbalový oddiel Tatran Sučany. Podľa znaleckého posudku nehnuteľnosť chátra, je vybavená starým zariadením, opotrebovaným nábytkom a rozpadávajúcimi sa oknami, čo už vôbec nespĺňa
podmienky pre súčasné štandardné ubytovanie. Tento stav si vyžaduje okamžitú opravu.
Otázka teda znie: Čo so Športovým
domom? Jednoznačne na ďalšie fungovanie potrebuje nemalú investíciu. Odkiaľ zohnať finančné prostriedky ?
Jednou z možností, na ktoré sme si v posledných rokoch zvykli, je využitie dotácií
z fondov Európskej únie. Ale žiaľ, pre účely
športového či kultúrno-spoločenského využitia alebo pre účely rozvoja cestovného
ruchu nie je možnosť v tomto programovacom období (do roku 2020) získať fondy na
prefinancovanie rekonštrukcie Športového
domu . Ďalšou možnosťou je investovať do
rekonštrukcie prostriedky obce. No obec potrebuje financie aj na iné činnosti, z ktorých
okrem bežného zabezpečenia chodu obce
môžeme spomenúť napríklad spoluúčasť pri
prestavbe bytového domu na Hradiskách,
oprava ciest, dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia a ďalšie. Jednoducho povedané tých priorít v obci je veľa a investovať všetky obecné financie spolu s možným
úverom len do opravy Športového domu by
asi nebolo najsprávnejšie.
Ostáva teda už len investor, ktorý by prefinancoval prestavbu a ďalej prevádzkoval tieto priestory či už ako domov sociálnych služieb,
ubytovňu, dom služieb alebo niečo iné. S niektorými už boli v minulých rokoch stretnutia.
Ani jeden však o uvedený objekt neprejavil
záujem. V roku 2010 bola už vypracovaná aj
štúdia na vznik športovo-relaxačného centra
s moderným vybavením ale ani toto sa nepodarilo zrealizovať. Boli aj úvahy vybudovať na
ploche ihriska pre tak veľkú obec ako sú Suwww.sučany.sk
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čany krytú plaváreň a zimný štadión, ale žiaľ,
taktiež sa nenašiel investor.
Viacero rokov ale existuje možnosť prebudovať Športový dom na ubytovacie zariadenie pre študentov sučianskeho Bilingválneho
anglicko - slovenského gymnázia. Túto školu
navštevuje okolo 500 žiakov, na školských internátoch je z nich ubytovaných cca 200
v Martine a cca 100 v Martine-Priekope. Ďalšie deti sú ubytované po privátoch. Je záujem vedenia gymnázia tento stav riešiť,
najmä ubytovanie pre žiakov prvých ročníkov, z ktorých niektorí nedosahujú vek ani 15
rokov tak, aby nemuseli cestovať a zároveň
by boli ubytovaní na jednom mieste. V Sučanoch má obec k dispozícii Športový dom,
ktorý je zároveň nevyužívaný. Tieto dva fakty
(záujem obce postarať sa o technický stav
budovy a záujem gymnázia o ubytovacie priestory v Sučanoch) významným spôsobom
ovplyvňujú ďalšie smerovanie úvah o ďalšom
využití tejto budovy. Preto začali rokovania
vedenia obce a poslancov obecného zastupiteľstva o podmienkach prevodu Športového domu do vlastníctva gymnázia. Na začiatok dala obec vypracovať znalecký posudok, ktorý bude slúžiť pre zriaďovateľa
gymnázia, ktorým je Ministerstvo vnútra SR.
Obec taktiež stanovila sumu, za ktorú by bola
ochotná predať Športový dom aj priľahlé pozemky (okrem plochy starého futbalového
ihriska a vedľajšej plochy smerom ku hlavnej
ceste, ktorá zostáva vo vlastníctve obce) na
úrovni okolo 350 tis. €. Za túto sumu, po
úspešnej realizácii tejto myšlienky a po
schválení v obecnom zastupiteľstve by bolo
možné pristavať priestory šatní ku kolkárni na
ulici Kollárovej, ktoré by do ďalšieho obdobia
naďalej slúžili športovcom. Od začiatku fungovania nového ihriska, či už na zápasy
alebo tréningy, futbalisti a najmä žiaci prechádzali a aj prechádzajú na nové ihrisko zo
šatní Športového domu cez hlavnú cestu, čo
je nepohodlné a najmä nebezpečné.
Z hľadiska ďalšieho využitia Športového
domu máme pred sebou viacero faktov,
ktoré podporujú myšlienku jeho predaja pre
účely vybudovania internátu pre študentov
gymnázia. Zatiaľ však nie je vylúčená ani
iná alternatíva. Je ale na nás všetkých, aby
sme myšlienky využitia Športového domu
posunuli ďalej a predstavili ich širšej verej-

nosti. K uvedenému zámeru by som chcel
zvolať aj verejné stretnutie občanov, kde by
som rád bližšie rozobral túto a možno aj iné
alternatívy. Rád by som teda poprosil všetkých občanov, ktorí majú k uvedenému zámeru pripomienky alebo návrhy na iné využitie, aby ich prišli predstaviť a aby s nimi
oboznámili aj vedenie obce a poslancov
obecného zastupiteľstva. Možno sa nám podarí nájsť spoločné body a stanoviská, aby
sme ako zástupcovia občanov mohli zodpovedne ďalej s týmto majetkom nakladať.
Ing. Vladimír Plžik
starosta obce

