Maketa 4-2018 _Sestava 1 04.12.18 9:07 Stránka 1

4
2018

www.sucany.sk

NEPREDAJNÉ • XXIV. ROČNÍK • DECEMBER 2018

Biely sneh, na okne kvety mrazivé,
všetky deti už túžia po zime.
So zimou Vianoce prichádzajú,
radosť do detských očí prinášajú.
Prežite ich v kruhu blízkych duší,
nech láska a spokojnosť zo všetkých srší.
Prajeme Vám Vianoce krásne,
a keď sviečka na Nový rok zhasne,
nech dobrý pocit Vám v srdci zostane,
tiež štastie a radosť, tá všetkým pristane.
redakčná rada Sučianskych zvesti
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ZO ŽIVOTA OBCE

Vážení spoluobčania,
prihováram sa k vám ako novozvolený starosta našej obce. Som veľmi rád, že sa mi
dostalo takej pocty od vás spoluobčanov, ktorí ste mi dali oprávnenie stáť na čele obce
Sučany najbližšie štyri roky. Hlboko si vážim vašu dôveru a z úprimného srdca vám
za to ďakujem. Viem, že to nebude ľahké, ale verím v spoluprácu s novozvoleným
obecným zastupiteľstvom a zamestnancami obecného úradu. Som presvedčený, že
len spoločnými silami môžeme dospieť k úspechu. Chcem byť dobrým starostom nielen pre tých, ktorí mi dali svoj hlas, ale aj pre tých, ktorí mi svoj hlas nedali, alebo sa
volieb nezúčastnili.
Vážení a milí spoluobčania, nadišiel čas, na ktorý sme už netrpezlivo čakali. Čas, keď
sa opäť stretneme so svojimi milovanými a každú sekundu pocítime ničím nenahraditeľnú rodinnú lásku, to rodinné puto, ktoré nás spája. Každý túži stráviť najkrajšie dni
v roku so svojimi najbližšími a tešiť sa tak, ako sa tešia oni. Keď si teraz spomenieme
na už prežité Vianoce, zaplaví nás jemný pocit nostalgie, akoby to bolo včera.
Písanie listu Ježiškovi o všetkých svojich snoch, vôňa upečeného medovníka, ktorá
sa nesie po celom dome, či kapor, ktorý pláva vo vani. To boli a navždy budú pre nás
Vianoce. Dnes sa čím ďalej, tým viac vytráca tá krásna viera, ale jedno stále zostáva.
Zostáva láska a tajomné čaro v našich dušiach, chuť robiť radosť ostatným, aby sme
všetci boli naozaj šťastní a po skončení sviatkov mohli povedať: „To boli tie najkrajšie
Vianoce!“

Dovoľte mi, milí spoluobčania, aby som vám zaželal pokojné a požehnané vianočné
sviatky, pohodu v kruhu svojich najbližších a do nového roka pevné zdravie, vnútornú
silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života.

S úctou
Martin Rybár
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Milí spoluobčania,
opäť nás čaká slávenie vianočných sviatkov, ktoré nás v mnohom napriek rozdielnostiam spájajú. Ide o jedinečné obdobie, do ktorého
vkladáme nádeje pre prítomnosť i budúcnosť. Pripomíname si známy biblický príbeh o narodení Božieho Syna v Betleheme, ale zároveň
i Božie narodenie v srdciach miliónov ľudí. Dodnes nás kresťanov spája viera, že Boží Syn sa chce narodiť i v každom z nás. On prichádza,
aby medzi nami žil, viedol k naplnenému životu, presvecoval svojou láskou beznádej, egoizmus, ľahostajnosť, ale i náš smútok a samotu.
Teším sa, že sa mnohí opäť stretneme na vianočných službách Božích a prežijeme duchovné povzbudenie do dní, ktoré sú pred nami.
Vám, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžete zúčastniť vianočných bohoslužieb prajem príjemné stretnutia v kruhu Vašich najbližších.
Vám, ktorí ste prežili náročný rok, prajem veľa lásky, zdravia a Božieho pokoja. A všetkým vám, milí spoluobčania, prajem požehnaný
rok 2019.
Daniel Beňuch, evanjelický farár.

Milí spoluobčania!
Vianoce sú časom, v ktorom možno viac, ako inokedy, snívame. Túžime dosťať darček, ktorý nás poteší a tiež aj my obdarúvame svojich
blízkych.
Môžeme povedať, že aj Boh „sníval“ o tom, dať nám darček. A dal nám ten najkrajší. Svojho milovaného Syna Ježiša Krista, záchrancu.
„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal život večný.“ (Ján 3,16).
Na Vianoce si pripomíname, že sme boli obdarovaní Ježišom, ktorý sa narodil pre našu spásu. Prišiel, aby nás zachránil od hriechov a od
večnej smrti.
Všetkým želám, aby sme každý deň dokázali prijať tento Boží dar a byť zaň vďační.
Praje Vám požehnané a pokojné vianočné sviatky a všeko dobré od Pána v roku 2019.
Žehná Vás Pavol Pečko, správca farnosti Sučany

Miestna volebná komisia v

Sučanoch

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB
poslancov obecného zastupiteľstva
a volieb starostu obce
Miestna volebná komisia v Sučanoch, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb
starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.
A. Do obecného zastupiteľstva v Sučanoch boli zvolení:
Meno, priezvisko, politická strana 2)
1. R. Koyš, MUDr.

Kresťanskodemokratické hnutie

2. V. Ďaďová, Mgr.

Kresťanskodemokratické hnutie

3. R. Kováč, Mgr.

nezávislý kandidát

4. P. Belica, JUDr., Mgr

Kresťanskodemokratické hnutie

5. M. Miert, JUDr.

Slovenská národná strana

6. Ľ. Kyselica

nezávislý kandidát

7. M. Dianovský, Ing.

nezávislý kandidát

8. I. Trnovská, MUDr., MPH

nezávislý kandidát

9. V. Bulej, PhD., Ing.

Kresťanskodemokratické hnutie

10. G. Pecková, Mgr.

Kresťanskodemokratické hnutie

11. M. Giert

nezávislý kandidát

B. Za starostu obce Sučany bol zvolený:
Meno, priezvisko, politická strana2)
M. Rybár

2)

nezávislý kandidát

Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom,
že ide o nezávislého kandidáta.
Ak starosta obce (primátor mesta, starosta mestskej časti) nebol zvolený, táto skutočnosť sa uvedenie vo vyhlásení.
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SUMÁR
Okrsok

Okrsok

Okrsok

Okrsok

č.1 - RKD č.2 - ZŠ č. 3 - Gymnázium č.4 - Psychiatria Spolu

Priezvisko, meno

strana/nezávislý

3790

3585

4532

2149

24 Koyš Richard MUDr.

175

154

289

108

726 Kresťanskodemokratické hnutie

11 Ďaďová Veronika Mgr.

231

163

231

80

705 Kresťanskodemokratické hnutie

23 Kováč Róbert Mgr.

158

187

245

70

660 nezávislý kandidát

121

138

224

65

548 Kresťanskodemokratické hnutie

32 Miert Miroslav JUDr.

123

122

184

88

517 Slovenská národná strana

26 Kyselica Ľubomír

150

168

137

52

507 nezávislý kandidát

13 Dianovský Marián Ing.

106

112

152

134

504 nezávislý kandidát

spolu :

3 Belica Peter JUDr. Mgr.

14056

45 Trnovská Iveta MUDr. MPH

152

124

151

63

490 nezávislá kandidátka

8 Bulej Vladimír PhD. Ing.

105

93

207

57

462 Kresťanskodemokratické hnutie

37 Pecková Gabriela Mgr.

112

130

161

49

452 Kresťanskodemokratické hnutie

18 Giert Martin

100

103

179

36

418 nezávislý kandidát

96

102

159

47

404 nezávislá kandidátka

12 Dianovská Renáta

80

148

104

68

400 nezávislá kandidátka

2 Bednár František

115

104

127

46

392 nezávislý kandidát

102

89

122

41

354 Komunistická strana Slovenska

4 Bencová Eva Ing.

19 Hanáková Jarmila Mgr.
33 Mihálik Miroslav

92

110

104

42

348 nezávislý kandidát

39 Pročka Ctibor

59

84

159

30

332 nezávislý kandidát

30 Matula Róbert Mgr.

74

95

99

59

327 nezávislý kandidát

28 Makovník Jaroslav

106

74

105

41

326 Komunistická strana Slovenska

42 Špirko Marián Ing.

52

53

61

150

316 nezávislý kandidát

27 Ličko Michal
9 Cervanová Dana Mgr.
40 Skokňa Samuel Mgr.

79

85

121

29

314 nezávislý kandidát

115

59

99

36

309 Progresívne Slovensko

77

95

89

45

306 Progresívne Slovensko

35 Očková Jana Ing.

86

72

97

50

305 nezávislý kandidát

7 Bukový Ľubomír

136

83

63

21

303 Komunistická strana Slovenska

25 Kučková Emília

39

50

48

87

224 Slovenská národná strana

31 Matúšková Eva Bc.

91

52

40

41

224 nezávislá kandidátka

41 Šestáková Martina

93

76

30

25

224 Smer - sociálna demokracia

29 Malková Klaudia

81

33

63

43

220 nezávislá kandidátka

14 Ďurica František

84

62

47

24

217 Smer - sociálna demokracia

5 Brveník Vladimír

57

47

71

37

212 nezávislý kandidát

72

44

19

196 nezávislý kandidát

61

10 Čabuda Patrik

Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
34

33

87

188 osobnosti (oľano), Sme rodina - Boris Kollár

36 Oreška Branislav Mgr. Et.Bc

43

58

59

23

183 Kresťanskodemokratické hnutie

21 Chmúrny Maroš

24

27

47

82

180 nezávislý kandidát

20 Hlavatá Lenka

57

36

43

24

160 Smer - sociálna demokracia

44 Trnková Miroslava JUDr.

44

38

53

20

155 nezávislá kandidátka

17 Ferková Anna

41

37

57

11

146 Smer - sociálna demokracia

46

51

31

17

145 nezávislý kandidát

23

32

43

31

129 Doma dobre

38 Pĺžiková Eva Mgr.

33

25

33

38

129 Doma dobre

43 Šteuček Ján

25

45

38

12

120 Doma dobre

16 Farkaš Tibor

53

30

26

9

15 Facuna Eduard

30

20

25

7

82 Strana rómskej koalície - srk

22 Jenčík Milan

29

13

32

5

79 Kotleba - ľudová strana naše Slovensko

34

1 Baka Ján

34 Murček Radomír Mgr.
6 Brveníková Renáta Mgr.
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Uznesenia z rokovania Obecného zastupiteľstva v Sučanoch,
konaného 24. októbra 2018
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch prerokovalo a zobralo na vedomie:
– Správu č. 10/2018 z kontroly bežných výdavkov: položka 05.1.0. nakladanie s odpadmi v roku 2017,
– Správu č. 11/2018 z kontroly stavu a vývoja dlhu obce,
– Protest prokurátora proti VZN obce Sučany č. 8/2009 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
– Informáciu o plnení rozpočtu obce za I – III. štvrťrok 2018,
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch prerokovalo a schválilo:
– Dodatok č. 4 k VZN obce Sučany č. 6/2014 o miestnych daniach,
– Dodatok č. 4 k VZN obce Sučany č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vrátane podaných pripomienok k zverejnenému návrhu,
– Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Sučany
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
– Dodatok č. 9 k VZN obce Sučany č. 9/2009 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Sučany,
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch prerokovalo a schválilo:
Návrh zmeny rozpočtu obce pre rok 2018 k 24.10. 2018 v položkách nasledovne Príjem: 111 - -daň zo závislej činnosti -222 800,- € Výdaj: 01.1.2
- 711 – Nákup pozemkov +15 200,- € 06.6.0 – 711 – Nákup pozemkov 15 200 - € 06.6.0 – 712 – Nákup BD 40 b.j. -262 800,- € 01.1.1.0 – 714 –
nákup elektromobil -5 000,- € 04.4.3 – 716 – prípr. a projek. dokumentácia
-10 000,- € 09.5.0 – 717 – rekonštrukcia KC/strecha/ +10 000,- € 06.2.0 –
610 – mzdy VPP +25 000,- € 08.1.0 – 630 – oprava a údržba/kúrenie kolkáreň/ +5 000,- € 06.4.0 – 717 – Rekonštrukcia VO +5 000,- € 08.4.0 –
717 – Pamätník cintorín +11 500,- € 08.4.0 – 630 – cezhraničná spolupráca +4 500,- € 08.1.0 – 717 – výstavba kontaj. Šatní -6 000,- €.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch prerokovalo Autoremedúra uznesenia č. 42/2018 ods. e/ z pôvodného znenia na nové znenie: e/ použitie
rezervného fondu vo výške 250 000,- € na kapitálové výdavky v roku
v roku 2018 a to na: 04.4.1 - 717 - Rekonštrukcia komunikácií 55 000,- €
06.4.0 - 717 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia 100 000,- € 06.6.0 -711
- Nákup pozemkov 55 000,- € 08.1.0.- 717 – Výstavba šatní pri kolkárni
35 000, - € 06.4.0 - 717 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia 5 000,- €.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch prerokovalo Autoremedúra uznesenia č. 106/2018 z pôvodného znenia na nové znenie: Príjem: 454 – použitie RF +290 000,- € Výdaj: 03.2.0 -717 - Výstavba garáže DHZO
+20 000,- € 05.1.0 -714 - Nákup kosačky +4 000,- € 06.4.0 -717 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia +77 000,- € 04.4.1 -717 - Rekonštrukcia komunikácií +79 000,- € 06.6.0–717– Vybudovanie kanalizácie ul. Pri Váhu
+5 000,- € 06.6.0 –717– Rekonštrukcia obytných kontajnerov +10 000,- €
08.4.0–717– Rekonštrukcia vstup cintorín +57 000,- € 04.4.3 – 716 – Projektová dokumentácia +5 000,- € 09.5.0 – 717 - Rekonštrukcia KC
+10 000,- € 08.1.0 – 717 – kontajnerové šatne FO +23 000,- €.

r

Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 10 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov prerokovalo Návrh rozpočtu obce na roky 2019 –
2021 s doplnkom ako bol zverejnený 2021 a Návrh Programového rozpočtu obce Sučany na roky 2019 – 2021 Návrh na doplnenie do rozpočtu
na rok 2019 oproti zverejnenému návrhu Príjem na rok 2019: 322 – dotácia MV SR +764 540,- € 514 – úver ŠFRB +1 123 750,- € Výdaj 2019:
06.6.0 – 712 – Nákup BD 40 b.j. 1 796 050,- € 06.6.0 – 712 – Technická
vybavenosť +92 240,- € a zobralo na vedomie a/ návrh rozpočtu na roky
2020 a 2021 b/ odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
na roky 2019 – 2021 a schválilo rozpočet obce na rok 2019 vrátane programov a podprogramov a doplnkom oproti zverejnenému rozpočtu Návrh
na doplnenie do rozpočtu na rok 2019 oproti zverejnenému návrhu Príjem
na rok 2019: 322 – dotácia MV SR +764 540,- € 514 – úver SFRB +1 123
750,- € Výdaj 2019: 06.6.0 – 712 – Nákup BD 40 b.j. 1 796 050,- € 06:.6.0
– 712 – Technická vybavenosť +92 240,- €.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch prerokovalo a schválilo:
– návrh na prijatie úveru vo výške 280 000,00 € na realizáciu projektu „Stavebné úpravy a nadstavba nájomného BD Hradiská 40 b.j., Sučany“
s účelom najmä financovania neoprávnených výdavkov, kúpnej ceny pozemkov, stavby a technickej vybavenosti a na spolufinancovanie spoluúčasti obce na oprávnených výdavkoch.

Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch prerokovalo a schválilo:
– predaj nehnuteľného majetku obce Sučany 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 Areá strelnice
na ul. Pod Brezinou, ktorý sa skladá z:
• pozemku par. č. CKN 2158/2 , druh pozemku ostatná plocha o výmere 4388 m2
• pozemku par. č. CKN 2158/13, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere Uznesenia OcZ Sučany 24.10.2018 86 m2
• stavba prevádzková budova strelnice súpisné číslo 2153 postavená
na pozemku par. č. CKN 2158/13 vedené na liste vlastníctva č. 1881
v katastrálnom území Sučany, vo vlastníctve Obce Sučany, Námestie SNP č. 1531/31, 038 52 Sučany, SR, podiel 1/1, Poľovníckemu
združeniu Jarolím Sučany,P.O.Box 6 Sučany, 03852 Sučany, IČO:
36132209 za kúpnu cenu spolu vo výške 1 €. Dôvodom hodným
osobitného zreteľa je, že Poľovnícke združenie Jarolím Sučany
počas doterajšieho nájmu predmetného areálu, ktorý bol zdevastovaný, použilo na celkovú rekonštrukciu 15.000 € zo svojich zdrojov,
na opätovné sprevádzkovanie odpracovalo v areáli viac ako 1000
brigádnických hodín, tak aby areál mohol slúžiť svojmu účelu a verejnému záujmu. PZ Jarolím Sučany vybudovalo prístupovú cestu
do areálu, ktorú má záujem taktiež získať do vlastníctva, pričom naďalej bude vykonávať činnosť smerujúce k zveľadeniu areálu strelnice. Obec Sučany bude mať možnosť naďalej areál strelnice využívať viackrát ročne na vykonávanie rôznych kultúrnospoločenských
podujatí pre širokú verejnosť, čo je konkretizované v Kúpnej zmluve.
• Zriadenie záložného a predkupného práva na nehnuteľnosti:
• pozemok parcela č. CKN 2158/2 , druh pozemku ostatná plocha
o výmere 4388 m2
• pozemok parcela č. CKN 2158/13, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 86 m2
• stavba prevádzková budova strelnice súpisné číslo 2153 postavená
na pozemku parcela č. CKN 2158/13 v zmysle predloženej kúpnej
zmluvy a zmluvy o zriad. záložného práva uzatvorených s Poľovníckym združením Jarolím Sučany, P.O.Box 6 Sučany, 03852 Sučany, IČO: 36132209.
OcZ Sučany prerokovalo a zobralo na vedomie:
– informácie o projektoch a zrealizovaných investičných zámeroch
obce Sučany /Komunitné centrum, prístavba garáže hasičskej stanice, verejné osvetlenie, WIFI pre Teba, kompostéry, vstup do cintorína, zeleň a oplotenie MŠ, presun obytných kontajnerov z ulice
Ď. Langsfelda ai.,
– správy z činnosti komisií OcZ obce Sučany,
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo:
– uzatvorenie nájomných zmlúv na byty (obytné kontajnery) nachádzajúce sa na ulici Pri Váhu v katastrálnom území Sučany, obytná
ploche 54 m2 za nájomné 66 €/mesiac plus zálohy na služby spojené s užívaním bytu, za dodávku vody, stočné, za spotrebu elektrickej energie a odpad, vo výške 44,- Eur/mesiac pre nasledovných
nájomníkov:
– vchod č. 9B, prízemie, č. bytu 9B pre nájomníka Dušana Bongilaja
s rodinou na obdobie od 1.11. 2018 do 31. 10. 2019
– vchod č. 10A, prízemie, č. bytu10 A pre nájomníčku Veroniku Facunovú s rodinou na obdobie od 1.1. 2019 do 31. 12. 2019 - vchod
č. 10B, prízemie, č. bytu10 B pre nájomníčku Ivetu Facunovú s rodinou na obdobie od 1.1. 2019 do 31. 12. 2019.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch prerokovalo a zobralo na
vedomie:
– Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej škole Slovenského národného povstania,
Partizánska 13, Sučany za školský rok 2017/2018,
– Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole Hurbanova 10, 038 52 Sučany za školský
rok 2017/2018,
– návrh Plánu kultúrnych akcií na rok 2019
OcZ prerokovalo a schválilo:
– žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Sučany pre Skialpinistický klub Sučany vo výške 2000 € na zimné značenie chodníka
- modrá značka Sučany, Námestie SNP - Malý Fatranský Kriváň.
Úplne znenie nájdete na www.sucany.sk
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KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Kontrola spotreby energií v roku 2017
Kontrola spotreby energií bola zameraná na
budovy/objekty, ktoré sú ktoré sú v majetku
obce a sú využívané obecným úradom alebo
organizáciami pôsobiacimi v obci. Konkrétne
sa jednalo o: materskú školu spolu so školskou jedálňou, hasičskú zbrojnicu, kolkáreň,
budovu obecného úradu, budovu, v ktorej sa
nachádza stavebný úrad, športový dom, Robotnícky kultúrny dom, Dom smútku spolu
s cintorínom, Dom Ďurka Langsfelda, budova,
v ktorej sídli Klub dôchodcov a registratúrne
stredisko, Zberný dvor, verejné WC a kurty na
Ul. Hradiská a na Ul. Podhradská. Zároveň
boli porovnané spotreby v obdobiach rokov
2014, 2015, 2016 a 2017.
Celkovo bola v roku 2017 v kontrolovaných
objektoch spotreba vody v objeme 2 062 m3
v celkovej sume 2 576,62 €. V porovnaní
s rokom 2016 sa jedná o nárast o 241 m3, no
v kontrolovanom období pribudli do porovnania zberný dvor, verejné WC a tenisové kurty.
Najvyššiu spotrebu vody rovnako ako v roku
2016 mala materská školu spoločne so školskou jedálňou. Pri Klube dôchodcov bola na zá-

klade kontroly z roku 2017 reklamovaná vyúčtovacia faktúra za dodávku vody za rok 2016,
ktorá bola zo strany Turč. vod. spoločnosti akceptovaná a preplatok za nesprávnu fakturáciu bol vrátený obci. V Dome Ďurka Langsfelda nebola za posledné roky žiadna spotreba vody. Vyššia spotreba vody bola zistená
na cintoríne. Tá môže byť čiastočne vysvetlené tým, že pri výkopových prácach došlo
k prerazeniu potrubia a následnému úniku
vody, no nie je dosledovateľné, v akom rozsahu k úniku došlo. Okrem toho boli v sledovanom období vykonávané stavebné práce
(betónovanie chodníkov) a výsadba s následným zalievaním zelene. Celkovo je pozitívom,
že skoro vo všetkých sledovaných objektoch
došlo v roku 2017 k zníženiu spotreby vody.
Spotreba plynu spolu za rok 2017 bola celkovo 546 445 kWh v celkovej sume vrátane
spotrebnej dane, služieb za distribúciu a DPH
vo výške 22 649,93 €. Opätovne je najvyššia
spotreba v materskej škole a školskej jedálni,
čo súvisí s tým, že prieatory MŠ sú vykurované plynom. Avšak napriek výmene okien na

Prehľad podľa budov, rok 2017
Materská škola

Suma (€)

Stavebný úrad

Suma (€)

748, 28

Voda

70,94

Elektrina

10 463,25

Elektrina

493,32

Plyn

8 075,94

Plyn

1 251,94

Spolu

19 287,47

Spolu

1 816,20

Kolkáreň

Suma (€)

Obecný úrad

Suma (€)

229,05

Voda

263,51

Elektrina

3 289,55

Elektrina

2 572,40

Plyn

5 084,80

Plyn

2 782,23

Spolu

8 603,40

Spolu

5 618,14

Športový dom

Suma (€)

RKD

Suma (€)

Voda

Voda

Voda
Elektrina

115,54

Voda

105,40

2 445,38

Elektrina

1 687,71

Plyn

21,36

Plyn

5 433,66

Spolu

2 582,28

Spolu

7 217,77

Klub dôchodcov

Suma (€)

Hasičská zbrojnica

Suma (€)

21,91

Voda

500,67

Elektrina

1 923,18

Voda
Elektrina

1 798,36

Spolu

1 820,27

Spolu

2 423,85

Dom smútku + cintorín

Suma (€)

Múzeum Ďurka Langsfelda

Suma (€)

Voda
Elektrina

332,96

Voda

0

2 007,05

Elektrina

316,94

Spolu

2 340,01

Spolu

316,94

Kurty - Hradiská

Suma (€)

Kurty - Podhradská

Suma (€)

Voda

68,34

Voda

36,80

Elektrina

108,59

Elektrina

78,41

Spolu

176,93

Spolu

115,21

Zberný dvor

Suma (€)

Verejné WC

Suma (€)

Voda

12,27

Voda

70,95

Elektrina

623,34

Elektrina

944,46

Spolu

635,61

Spolu

1 015,41
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budovách školy je znovu spotreba vyššia ako
v predchádzajúcich rokoch. Nedochádza tak
k očakávanému šetreniu spotreby energií po
tejto investícii. Spotreba plynu v RKD a v kolkárni taktiež súvisí s denným vykurovaním plynom, nakoľko v oboch objektoch prebiehajú
rôzne akcie resp. tréningy. V športovom dome
nebola v skúmanom období, ani v predchádzajúcich rokoch, žiadna spotreba, no fakturované sumy predstavujú cenu za služby spojené s distribúciou.
Spotreba elektriny bola celkovo v roku 2017
v sledovaných objektoch v objeme 191,28
MWh v celkovej sume vrátane spotrebnej
dane, služieb za distribúciu a DPH vo výške
29 923,79 €. Najväčšiu spotrebu elektriny
mala opäť materská škola spolu so školskou
jedálňou, čo súvisí s tým, že školská jedáleň
je vykurovaná elektrinou a taktiež varenie prebieha na elektrických spotrebičoch. K zvýšeniu spotreby oproti predchádzajúcemu roku
došlo okrem materskej školy v kolkárni
a v RKD, pričom markantný nárast je oproti
predchádzajúcemu roku v kolkárni.
Aby obec dokázala účelne a účinne predchádzať nadmernému a neefektívnemu čerpaniu
energií, je potrebné, nielen aby boli vyúčtovanie faktúry pri doručení dôslednejšie kontrolované, čo sa týka vyúčtovaných stavov a súm,
ale taktiež aby boli vykonávané osobné kontroly jednotlivých objektov (či netečie zbytočne
voda, či nie sú zbytočne zapnuté spotrebiče
a pod.) ako aj merače v týchto objektoch
a údaje z meračov priebežne zaznamenávané.
Na základe kontroly vykonanej v roku 2017 sa
pravidelným sledovaním dokázala znížiť spotreba el. energie v Klube dôchodcov a taktiež
bola upravená fakturovaná spotreba vody za
roky 2016 a 2017.
Aj do budúcna je však potrebné upozorniť predstaviteľov organizácií, ktoré využívajú budovy
obce (jednota dôchodcov, futbalový oddiel, kolkársky oddiel a pod.), ako aj riaditeľku materskej školy na potrebu šetrenia energiami a kontroly využívania energií v jednotlivých budovách, aby nedochádzalo k plytvaniu, nakoľko aj
po výmene okien na oboch budovách je už
druhý rok nárast v spotrebe el. energie v materskej škole. Znovu by som teda odporučila vypracovanie šetriacich opatrení, ich zavedenie
do praxe a následné kontroly. Vyšší nárast spotreby el. energie je zjavný taktiež pri kolkárni,
rovnako by mala byť táto skutočnosť prerokovaná so zástupcami športových organizácií,
ktoré tieto priestory využívajú. Na budove klubu
dôchodcov prebehla počas roka 2018 plánovaná výmena okien, čím by sa do budúcnosti
mala znížiť jej energetická náročnosť.
Úplná verzia vykonanej kontroly (Správa
č. 8/2018) rovnako ako správy z ostatných vykonaných kontrol sa nachádzajú na stránke
www.sucany.sk a taktiež ich majú všetci poslanci obecného zastupiteľstva, s ktorými boli
výsledky kontrol prejednané.
Mgr. Lenka Žuchová
hlavná kontrolórka obce
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„Zdravý úsmev“ v materskej škole „Zvonček“
Dňa 15.11.2018 sa deti z materskej školy
v Sučanoch zúčastnili besedy so študentkou
dentálnej hygieny p. Hlaďovou, ktorá im
prakticky predvádzala ako sa starať o čistotu
ústnej dutiny a správny postup pri čistení
zubov. V našej škole projekt „Zdravý úsmev“
pre predškolákov realizuje p. Hlaďová už
štvrtý rok. Opísala deťom, ako vyzerá zub,
z čoho sa skladá, pomocou príbehu. Svoje
rozprávanie obohacovala obrázkami. V diskusii si spoločne určovali, ktorá zubná kefka

je pre zuby vhodnejšia a akými pohybmi si
majú svoje zuby správne čistiť. V praktickej
ukážke si deti čistili zuby svojimi kefkami.
Spoločne riešili problémové úlohy, prečo sa
kazia zuby a triedili zdravé a nezdravé potraviny pre zuby. Deti sa na prednášku tešili
a dbali na správne čistenie zubov. Beseda
ich zaujala a vzbudila v nich záujem o starostlivosť o ústnu hygienu.
Mgr. Eva Šajgalíková

Návšteva u hasičov
Dňa 21.11.2018 navštívili deti z materskej
školy Hasičskú záchrannú službu v Sučanoch. Exkurzie sa zúčastnili všetky triedy.
Hasič Janko Mihálik poukazoval deťom zásahovú techniku, ktorú používajú pri požiaroch a dopravných nehodách. Deti boli
pozrieť aj operačné stredisko s kamerovým
systémom obce, kde hasiči prijímajú oznámenia o požiaroch, dopravných nehodách

a technických výjazdoch. Vyskúšali si aj
vecné prostriedky hasičov ako prilby, posedeli si na štvorkolkách a zaujímali sa o zásahovú techniku. Exkurzia sa deťom veľmi
páčila a poďakovali hasičom za čas, ktorý
si na nich našli a venovali im ho.
Text: Ivana Kuzicová
Foto: Mgr. Andrea Krčulová

Európsky deň jazykov
Je známe, že 26. september je už tradične
vyhlásený za Európsky deň jazykov. Žiaci
našej školy opäť pri tejto príležitosti pracovali na rôznych aktivitách a prezentáciách,
ktorými dali do popredia štúdium jazykov
a kultúrnu rozmanitosť.
Každá trieda 5. – 9. ročníka si zvolila európsku pamiatku zapísanú v UNESCO, o ktorej
usilovne vypracovali podrobné a pútavé informácie. Náplňou kolektívnej triednej práce
bolo zhotoviť pamätihodnosť vo formáte A3
alebo ako 3D realizáciu. Spracovali zaujímavé poznatky o danej pamiatke a krajine.
Ďalšou úlohou bolo vyhľadať symbolických
26 najpoužívanejších fráz v anglickom jazyku
a v jazyku štátu, ktorého pamiatku si vybrali.
V predposlednej fáze sa žiaci pustili do vytvorenia prezentácie, kde mali možnosť využiť
svoje počítačové zručnosti. Poslednou úlohou
bolo natočiť video v dĺžke aspoň dvoch minút.
Všetky projekty boli k nahliadnutiu v priestoroch pri zborovni. V termíne od 27.9. do
5.10.2018 prebehlo hlasovanie. Zo všetkých
platných hlasovacích lístkov bolo vyžrebovaných 9 súťažiacich:
1.A – Nikolka Domiňáková, 2.A – Naty, 2.B
– Tomáš Hofrej, 2.B – Matej Oberuč, 3.B –
Simon Dianovský, 5.B – Tomáš Marček, 6.A
– Peter Katona, 6.B - Barbora Bohušová,
9.B – Lukáš Kudry.
Práce, ktoré získali ocenenie:
1, miesto – 7.B (57 hlasov) Plitvické jazerá
- Chorvátsko
2. miesto – 5.A (45 hlasov) Tower of London - Londýn

3. miesto – 6.B (34 hlasov) Soľná baňa Wieliczka - Poľsko
4. miesto – 8.B (30 hlasov) Eiffelova veža
- Francúzsko
Ďalšie ocenenia
5.B – Diplom za usilovnosť
6.A – Diplom za kolektívnu prácu
7.A – Diplom za najlepšie spracované video
8.A – Diplom za najprofesionálnejšiu PowerPoint prezentáciu
9.A – Diplom za sprejové umenie
9.B – Diplom za najoriginálnejšiu kópiu
UNESCO pamiatky
Poďakovanie patrí triednym učiteľkám
a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
a realizácii tohto dňa.
Mgr. Petra Zacharová

SPOZNAJ SLOVENSKO - 1. VÝLET
S novým školským rokom sa opäť začala činnosť našich krúžkov, medzi ktorými nesmie
chýbať obľúbené Spoznaj Slovensko. Počas
krásneho babieho leta, v nedeľu 14. 10.
2018, sme sa vydali na náš prvý poznávací
výlet. A začali sme východe Slovenska. Po
dlhej ceste dvoma vlakmi sme dorazili do
mesta Kežmarok, kde sme si detailne obzreli
mestský hrad, ktorý nás zaujal tým, ako je zachovalý, ale aj krásnymi interiérovými priestormi, ktoré sú prepojené s vyhliadkami z celého obvodu hradu. Dozvedeli sme sa tiež zaujímavosti o hrade, jeho pánoch, ale aj o okolí

a videli sme predmety, ktoré dnes už nepoznáme, no v minulosti sa bežne používali. Počúvali sme naozaj pozorne, čo sme potom dokázali v kvíze, v ktorom sme všetci uspeli,
a tak si odmenu zaslúžil naozaj každý. Po
prechádzke mestom a ochutnávke miestnych
špecialít sme sa opäť vydali na dlhú cestu
domov a už teraz sa tešíme na ďalší výlet.
Petra Palubjaková

TVORIVÉ DIELNE – ŠPECIÁLNE
TRIEDY
Väčšina žiakov špeciálnych tried našej školy
sa v stredu 17.10.2018 zúčastnila tvorivých
dielní v Turčianskej galérii v Martine. Pod
vedením milej a trpezlivej galerijnej pedagogičky Mgr. Ivany Janotíkovej a svojich triednych učiteliek si žiaci vyskúšali výtvarnú
techniku modelovania. Každý zo žiakov si
mohol vymodelovať domček alebo čokoľvek
iné, čo sám chcel. Tvorivosti sa medze nekládli. Hoci sa žiakom zo začiatku zdalo
ťažké vymodelovať ľubovoľný predmet,
každý z nich si s pomocou svojich učiteliek
či s pomocou pani Mgr. Janotíkovej vytvorili
peknú ozdobu, ktorú si po usušení
a stvrdnutí mohli vziať domov.
Prežili sme pekný a tvorivý deň v Turčianskej galérii v Martine a veríme, že i na pozvanie pani Janotíkovej sa tam ešte pred
Vianocami vrátime.
Ivana Gabrišová
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JESENNÉ TVORIVÉ DIELNE
Ani sme sa nenazdali a je tu opäť jeseň.
Je jedným z najkrajších ročných období,
plná farieb a jesenných plodov, ktoré sú
dobre využiteľné pri tvorení rôznych postavičiek, kytíc z lístia, zdobení tekvičiek a svetlonosov. Ponúka nám množstvo prírodného
materiálu - farebné listy, plody, tekvice ....
Preto sa pani učiteľky spolu so žiakmi rozhodli z týchto nazbieraných prírodnín, ako
aj iného materiálu, vytvoriť krásne dekoračné dielka. Dňa 29.10.2018 zorganizovali
jesenné tvorivé dielne. Žiaci prejavili svoju
tvorivosť a kreativitu a na druhej a tretej vyučovacej hodine vytvorili krásne jesenné
dekorácie, strašidielka z plodov, štipce, taštičky, myšky a iné jesenné obrázky. Na
záver si ich všetci spokojne odnášali
domov, kde budú zdobiť v tomto sviatočnom období izbičky.

JESENNÁ PÁRTY
Na druhom stupni sa pripravovala veľká
„Jesenná párty“.
Uskutočnila sa pred začiatkom jesenných
prázdnin a hoci má už dlhoročnú
tradíciu, predsa bola tento rok iná. Rodičia
pripravili pre svoje deti a našich žiakov
krásne kostýmy a masky, ktoré znázorňovali jesennú tematiku: Pani jeseň, strašiakov do maku, tekvičky, netopiere, dedka
a babku, srnku, lienku... Bolo krásne vidieť
usmiate tváričky, ktoré sa tešili na promenádu masiek. Ale aj nadšenie pri súťažiach,
ktoré aj tento rok utužili triedne kolektívy
a hlavne pobavili žiakov.
A čo všetko žiaci zažili? Z plodov, ktoré nám
ponúka jeseň, sme pre nich vybrali tekvice,
jabĺčka a zemiaky. Čakalo ich vyrezávali
tekvíc, ďalej sa pokúšali vytvoriť čo naj-
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dlhšiu jablkovú šupku a zemiaky premenili
na pečiatky, pomocou ktorých vytvárali v časovom limite nádherné kreácie.
Úspech mala aj sladká súťaž, po nej nasledovali športové disciplíny s hula hoopom
a fit loptou.
Jednoznačným vyvrcholením dňa bola Jesenná párty, na ktorej si všetci zatancovali.
Aj tento deň bol super, vďaka všetkým úžasným maskám, žiakom, učiteľom a pánovi
Mihálikovi, ktorý púšťal skvelé pesničky. Už
teraz sa tešíme na ďalšie akcie.
Ďakujeme aj rodičom za všetky tekvice
a výborné torty a koláče.
Mgr. Ivana Remeňová

SPOZNAJ SLOVENSKO - 2. VÝLET
Ani cez jesenné prázdniny sme nelenili
a využili sme krásne počasie na turistiku.
Tentokrát sme sa vybrali na vrch Šíp, nachádzajúci sa nad obcou Stankovany. V sobotu 3. 11. 2018 sme sa ráno stretli na železničnej stanici a plní síl a elánu sme sa
pustili zdolávať fatranské nástrahy. Napriek
nesmelým začiatkom sa kopec ukázal ako
ľahko zdolateľný a všetci sme naň úspešne
vystúpili. Odmenou nám boli nádherné výhľady na okolité kopce. Po posilnení sa sme
sa rozhodli vybrať naspäť inou trasou, aby
sme sa mohli zastaviť aj v osade Podšíp,
v ktorej sa kedysi bývalo horalským spôsobom života, no dnes už slúži len ako chatová časť obce. Jesenné počasie nás sprevádzalo celou cestou, a keď sa hmla
rozpustila a vyšlo slniečko, všade sa nachádzajúce lístie sme využili aj na zábavnú lyžovačku. Výlet sa nám všetkým páčil a už
teraz sa tešíme na ďalší, počas ktorého
opäť vyskúšame mestskú turistiku.
Petra Palubjaková

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
– ŠPECIÁLNE TRIEDY
V piatok 9.11.2018 sa žiaci tried ŠT1
a ŠT2 vybrali spolu so svojimi pani učiteľkami do Bábkového divadla v Žiline.
Hoci museli prísť o niečo skôr do školy,
aby sme stihli vlak, neubralo im to na radosti, ktorú prežívali. A zažili sme naozaj
pekné dopoludnie. Príjemnú cestu vlakom
do Žiliny i späť, počas ktorej nás najviac
zaujala zrúcanina hradu Strečno. Veríme,
že sa aj tam niekedy spoločne vyberieme.
V Žiline naše prvé kroky viedli do obchodného centra Mirage, pretože sme pred vystúpením mali ešte čas. Popozerali sme si
tiež Mariánske námestie a ako sa blížila
deviata hodina, vybrali sme sa do bábkového divadla.
Vďaka peknému predstaveniu ,,Zázračná
baterka“ sme sa rýchlo z reality preniesli
do ríše rozprávok.
V príbehu sa nám predstavil chlapec
Ferko, ktorý raz v parku stretne rozprávkového starčeka, a ten mu daruje zázračnú baterku. Na čo s ňou posvieti, to
v tej chvíli ožije. Ferko si má preto veľmi
dobre rozmyslieť, kedy baterku rozsvieti,
pretože o ,,oživenú vec“ sa bude musieť
postarať. A to nie je vždy jednoduché.
A tak príde na svet psík Peťko, Perinama,
Vlasiatko či Tenitrysky, s ktorými Ferko
zažije množstvo neuveriteľných príhod.
I vďaka nim sme sa veľa nasmiali, ale aj
poučili. Napríklad, ako nepriať druhému
človeku zle, či ako byť zodpovedným a nie
lenivým.
Už teraz sa tešíme na predstavenie ,,Vianočka Udatný“, na ktoré sa do Žiliny vyberieme začiatkom decembra.

Ivana Gabrišová
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Letný detský tábor Lúčky 2018
V pondelok 6.8.2018 sa 30 detí s 9 animátormi a pánom farárom vybrali na farský
tábor do Lúčok pri Ružomberku stráviť týždeň hrami, súťažami, ale nechýbal ani duchovný program. Každý deň nám náš pán
farár Paľko slúžil sv.omše.
Hneď po príchode sme sa ubytovali
a o chvíľočku na to sa začal program. Téma
celého tábora bola „Putujeme spolu liturgickým rokom“, a tak sme v pondelok začali
pôstom. Zoznámili sme sa, obed bol skromnejší (predsa len – pôst ) a poobede až do
večera nás čakali rôzne hry a súťaže. Deň
sme zakončili krížovou cestou.
V utorok hneď po raňajkách nás čakala pokladovka. Deti plnili určité úlohy, pri ktorých
získavali odšifrovací kľúč a vďaka nemu sa
dostali k pokladu. Po veľkonočnom obede
sme všetci nastúpili pred faru a vyrazili sme
krížom-krážom cez les – do Kalamien. Tam
sme sa vybláznili v termálnej vode a vrátili
sme sa do Lúčok na večeru.
Obdobie cez rok, ktoré sme slávili v stredu
nám prinieslo kreatívne dopoludnie. Vyrábali sme si batikované tričká, kofoláčikov,
sviečky z mušlí, lávové lampy a taktiež sme
sa trocha zabavili. Po náročnom dopoludní
nás čakal chutný obed a po ňom svetovo
známa hra – Človeče, nehnevaj sa. Princíp
bol v tom, že po areáli fary boli rozložené
papiere s číslami a na nich boli úlohy. Najprv
si skupinka hodila kockou, a na ktorú otázku
skočili, tú museli hľadať. Potom so správnou odpoveďou bežali k centrále – plániku
hry. Po ubehanom popoludní nás čakala večera v podobe opekačky a zaslúžený spánok pred ďalším náročným dňom.
Vo štvrtok sme sa v téme adventu rozhodli
putovať. Autobusom sme išli z Lúčok do Ružomberka. Z Ružomberka sme putovali do
Vlkolínca sprevádzaní rôznymi úlohami
a stanovišťami. Vo Vlkolínci nám šikovné
ruky pripravili bryndzové halušky a po nich

sme sa dosýta vybláznili na lúke pod dedinou. Následne sme sa pešo presunuli do
Ružomberka a odtiaľ opäť autobusom do
Lúčok. V noci zo štvrtka na piatok sme absolvovali nočnú hru, ktorú sme bez väčšej
ujmy na zdraví zvládli.
Piatok nás budíčkom vo forme kolied voviedol do témy. Pri raňajkách nám rozvoniavalo kakao a vianočka a dopoludnie sme
strávili kúpaním sa vo vodopáde neďaleko
fary. Po obede nás čakali zábavné súťaže,
nechýbalo tancovanie, vedomostný testík
o Vianociach či ochutnávka vianočných aj
nevianočných dobrôt. Večera sa niesla
v honosnom štýle – štedrá večera so všetkým, čo nesmie chýbať. Ryba, šalát, kapustnica ba aj oblátky. Po večeri sme si rozdali darčeky – tričká s logom tábora a iné
drobnosti, čo sme si v stredu vyrobili –

a ponáhľali sme sa na „polnočnú“ sv. omšu.
Pri nej sme si uctili sošku malého Ježiška
zakúpenú priamo v Betleheme. Deň sme
zakončili vianočnými scénkami a diskotékou.
Hoci nám sobotné ráno svojím smutným
počasím pripomínalo náš odchod, všetko
sme hravo zvládli a plní zážitkov a nových
kamarátstiev sme sa pobrali domov.
Touto cestou sa chceme poďakovať obci
Sučany, ktorá nám sponzorovala výrobu táborových tričiek. Taktiež ďakujeme pánovi
farárovi za duchovné sprevádzanie, animátorom za ich obetavosť a čas a aj rodičom
za prejavenú dôveru.
Tešíme sa zasa o rok.
Tex: Alžbeta. Grigliaková
Foto: Katarína Grigliaková

Budmerice
Starostovia obcí Sučany a Budmerice,
Vladimír Plžik a Jozef Savkuliak spolu zorganizovali dvojdňové spoločné stretnutie
na Budmerických hodoch. Zo Sučian sa
stretnutia zúčastnili pracovníci obecného
úradu, členovia Jednoty dôchodcov Sučany, spevácka skupina Sučianka, ktorá aj
vystúpila v miestnom programe. Do tanca
a na počúvanie hrala sučianska kapela
Dada. Na druhý deň všetci navštívili budmerický kaštieľ, klub Jednoty dôchodcov,
Národnostné múzeum s názvom Budmerická izbička, v ktorej je centrum pre
rôzne kultúrne podujatia, výstavy a tvorivé
dielne.
Text a foto: Pročková Danuša
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Sučany a mesto Fulnek
Na jeseň starosta obce Vladimír Plžik pozval seniorov z družobného Fulneku na jednodňový výlet, za spoznávaním nášho okolia. Obecný úrad pripravil pre hostí zaujímavý program. Splavovanie Váhu na
pltiach. Na štyroch pltiach sme splavili 7 km
úsek. Pltník nám zaujímavo rozprával o histórii pltníctva, ukázal známu skalu Margita
a Besná, videli sme Starý hrad, Strečiansky
hrad a obdivovali krásnu prírodu. Zo
Strečna sme sa presunuli do Hasičského
múzea, ktoré sa nachádza v bývalých vojenských skladoch SIM v Martin-Priekopa.
Dobrovoľné hasičské zbory patria medzi
najstaršie organizácie v Slovenskej republike. Nachádzajú sa tu zaujímavé exponáty ručných striekačiek, výzbroje, výstroje,
medzinárodné uniformy a hasičské autá.
Nasledovalo stretnutie seniorov obidvoch
miest v Robotníckom kultúrnom dome, kde
sme si pripravili spoločný program. Na počúvanie a do tanca hral DJ Mirko Mihálik.
Pekným zaujímavým dňom sme zároveň
oslávili 45 rokov družby.
Foto a text : Pročková Danuša

Od vzájomnosti k spoločnej štátnosti
Dňa 25.10.2018 sa uskutočnilo stretnutie
našich občanov s občanmi z obce Jasenná
(Zlínský kraj, Česká republika) v rámci Spomienkového stretnutia, ktoré bolo realizované v rámci malého projektu: „Od vzájomnosti k spoločnej štátnosti“. Projekt je zameraný na spoločnú kultúrno-historickú tradíciu
prihraničných oblastí. Od budovania vzájomnosti obyvateľov na oboch stranách hranice až po vytvorenie spoločného štátu, ktorého sté výročie si pripomíname tento rok.
Na stretnutie prišlo štyridsať obyvateľov
z každej obce (Sučany, Jasenná), pričom
preferenciu mali občania, ktorí väčšiu časť
svojho aktívneho veku prežili v čase existencie spoločného štátu.
Účastníci tohto stretnutia sa zúčastnili na
slávnostnom odhalení pamätníka 1. svetovej

www.sučany.sk
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vojny, kde si ako sprievodný program vypočuli piesne našej hudobnej skupiny Sučianka, pôsobivú báseň a príhovory starostov. Program ukončilo položenie vencov
k odhalenému pamätníku padlých. Následne
sa všetci účastníci stretnutia presunuli do
rodného domu Ďurka Langsfelda. Po zaujímavej prednáške od pána Miroslava Mierta
v rodnom dome nasledoval obed. Program
pokračoval prednáškou v Robotníckom kultúrnom dome, kde sme privítali pána
PhDr. Ferdinanda Vrábela - pracovníka
Ústavu politických vied SAV a Mgr. Branislava Zacharidesa – riaditeľa Rozvojovej
agentúry Žilinského samosprávneho kraja,
ktorí nám priblížili problematiku 1. svetovej
vojny a vznik 1. ČSR. Táto zaujímavá prednáška ukončila celodenný program.

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja, ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká
republika 2014 – 2020, Fond malých projektov.
V rámci projektu sú taktiež realizované spoločné historické česko–slovenské stolové
kalendáre na rok 2019.
Projekt prispel aj k vzniku spoločného priateľstva ľudí z dvoch obcí - z dvoch štátov.
Atmosféra bola výborná a veríme, že spolupráca medzi obcou Jasenná a Sučany
bude pokračovať aj v budúcnosti.
Text : Ing. M. Korčeková
Foto : C: Pročka
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Sučanci
vo Vysokých
Tatrách
V Tatranskej Lomnici, v hoteli Morava, sa
zišlo 24 Sučancov na týždňovom rekondičnom pobyte. Od pondelka sme si v skupinkách užívali jesenné prechádzky po tatranských chodníkoch. Boli sme na Štrbskom
plese, pri vodopáde Skok, na Popradskom
plese, v Starom Smokovci na Krížovej
ceste, na Hrebienku a Zamkovského chate.
Jeden deň sme relaxovali v Aquaparku Poprad. V hoteli sa nám každý večer postarali
o kultúru, bola zábava pri živej hudbe, premietali nám film o tatranských nosičoch
a zahral nám aj harmonikár Janko. Počasie
bolo slnečné a domov sme odchádzali príjemne unavení s novými zážitkami.
Text a foto: Pročková Danuša
Vážení občania,
oznamujeme Vám, že od 12. novembra 2018 do 15. marca 2019 budú zmenené otváracie hodiny zberného dvora nasledovne:
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok:

zatvorené

Streda:

7:00- 15:00

Štvrtok:

7:00- 14:00

Piatok:

7:00-14:00

Sobota:

7:00-14:00

Spomienka
na arcidekana Jozefa Horváta
V sobotu 17. novembra 2018 sme si v našej farnosti pripomenuli
20. výročie smrti kanonika arcidekana vdp. Jozefa Horváta, ktorý
v Sučanoch pôsobil od 15. apríla 1958 do 1. decembra 1990, keď
odišiel na zaslúžený odpočinok do Vrútok a neskôr do Turčianskych Teplíc. Vdp. Jozef Horvát zomrel 17. novembra 1998 a na
cintoríne v Sučanoch ho pochoval vtedajší banskobystrický biskup
Mons. Rudolf Baláž. Spomienkovú sv. omšu v prítomnosti viacerých kňazov slávil Žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis.
V príhovore zaspomínal na pána arcidekana Horváta a všetkých
povzbudil ku konaniu dobrých skutkov podľa príkladu svätice dňa
sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky.
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ZVYKY ŠTEDREJ VEČERE
Podľa starých vianočných zvykov sa pod obrus na štedrovečernom stole dávali šupiny z kapra alebo peniaze. Niekde sa šupiny kládli pod taniere a peniaze pod obrus.
Oba zvyky však znamenali jediné, aby ich rodina mala v budúcom roku dostatok. Aj
v súčasnosti tento zvyk pretrváva vo väčšine slovenských domácností.
Štedrá večera bola odjakživa rodinnou záležitosťou. Predchádzala jej spoločná modlitba, po ktorej gazdiná namočila do medu strúčik cesnaku a urobila ním krížik na
čelo mužovi a deťom. Gazda potom rozkrojil najkrajšie jablko a každému z neho dal
kúsok. Znamenalo to, že rodinu tvorí každý jej člen, ako kúsky tvoria celé jablko.
Na slávnostnom stole preto nesmeli chýbať oblátky, med, cesnak a jablko, ktoré sa
vždy krájalo priečne na polovicu. Ak sa po prekrojení z jadrovníka vytvorila hviezda,
znamenalo to šťastie a zdravie, ak krížik, potom rodinu „navštívila“ choroba alebo
dokonca smrť.
V rodinách dodržiavajúcich tradície, sa štedrovečerné hodovanie začínalo jedením
oblátky s medom, resp aj cesnakom, prípitkom a kapustnicou, ale niekde bývalo
zvykom namiesto klasickej kapustnice podávať aj šošovicovú či hrachovú polievku,
pretože tieto strukoviny symbolizovali blahobyt, teda toľko peňazí ako šošovice či
hrachu v hrnci, kde sa polievka varila.
V niektorých regiónoch sa zachovával zvyk, že skôr ako sa začalo jesť, hlava rodiny
ešte predniesla prípitok s pohárikom „ostrého“ a až potom nasledovalo jedenie oblátok s medom a cesnakom, orechov a jabĺčka a polievky, najmä hríbovej, šošovicovej či kapustovej s hubami a sušenými slivkami.
Štedrý večer bol vždy opradený rúškom tajomstva a vianočných povier. Na stole
musel byť prestretý párny počet tanierov, pri nepárnom by si pre posledného stolovníka prišla smrť. V niektorých regiónoch sa tiež uchoval zvyk prestierať o jeden
tanier a príbor navyše pre prípad, že by počas večer prišiel náhodný hosť. Touto formou sa však niekde vzdávala aj úcta zosnulému členovi rodiny, ktorý v tom roku
zomrel. Od štedrovečerného stola sa nesmelo počas večere odbiehať, čo platilo aj
pre gazdinú, aby „vinník“ do roka nezomrel. Preto bolo vždy všetko jedlo buď na
stole, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.
Po večeri sa rodina opäť krátko pomodlila a hlava rodiny, alebo jej najstarší člen sa
Bohu poďakoval za jedlo a pitie, ktoré im doprial.
V období Vianoc slobodné vydajachtivé dievčatá hádzali topánku za hlavu smerom k dverám. Ak sa špička topánky otočila smerom ku dverám, bolo to znamenie, že dievča sa do
roka vydá. Ak ku dverám smerovala päta topánky, dievča zostalo ešte jeden rok slobodné.
https://najmama.aktuality.sk/clanok/225922/vianocne-sviatkyzacali-stedra-vecera-a-zvyky-po-slovensky/ (23. 11. 2018)
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