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NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

ZO ŽIVOTA OBCE

Milí spoluobčania!
Opäť tu máme Vianoce, najkrajšie sviatky
roka a opäť tu máme koniec roka. Atmosféra
týchto dní je plná spomienok i očakávaní. Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť
nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Nový rok zas pre nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie
si nových cieľov, ktoré by sme chceli v nasledujúcom roku realizovať. Preto by som sa aj
ja rád s Vami podelil o veci, ktoré sa nám
v tomto roku podarilo zrealizovať a ktoré by
sme chceli v budúcom roku uskutočniť.
Obec Sučany rozumným hospodárením vytvorila v roku 2016 prebytok vyše 300 tis. €,
ktorý sme použili na rozvojové aktivity
v tomto roku. Najväčšia časť bola v roku
2017 plánovaná a použitá na rekonštrukciu
verejného osvetlenia. Po rekonštrukcii verejného osvetlenia v lesoparku a na ulici Podhradskej sme v tomto roku vymenili stožiare
aj lampy na chodníku pri studničke ako aj
popri ceste od mostu až ku psychiatrii na
Hradiskách. Začali sme aj s veľkou výmenou všetkých lámp verejného osvetlenia
v celej obci. Postupne vymeníme cca 450
starých svetiel za nové, ekologickejšie
a úspornejšie LED svietidlá a doplníme celú
svetelnú sústavu o cca 250 nových svietidiel.
Hlavným cieľom je vytvoriť v noci pre našich
spoluobčanov bezpečnejšie a komfortnejšie
prostredie. V tomto roku zrealizujeme výmenu najmä na sídliskách Prefa, Podskala,
Sadské záhumnie, Okále a centrum. Začali
sme aj s vybudovaním verejného osvetlenia
do priemyselnej zóny v smere od hlavnej
cesty k Zinkovni a závodu EBA, ktorú plánujeme ukončiť po doriešení problémov v rámci
stavebného konania. Pre potreby obce sme
zakúpili nový traktor tak, aby boli zabezpečené služby pre občanov v potrebnom rozsahu na vyššej úrovni. Z ciest obec zrekonštruovala najviac poškodenú komunikáciu na
Ul. Hrabinská, rozšírila a zrekonštruovala
chodník pri Tescu a vybudovala chodník
a malú parkovaciu plochu v novej časti cintorína. Na sídlisku Prefa sme najmä pre mladých športovcov vytvorili nové street work
ihrisko s rôznymi prvkami určenými na cvičenie v prírode. V tomto roku sme ešte v materskej škole vymenili podlahu a strechu na
pergole, v klube dôchodcov sme zrekonštruovali verandu, na futbalovom ihrisku sme zas
vymenili život ohrozujúce skorodované staré
zábradlie. V dome smútku sme vymenili
všetky okná a dvere, vymaľovali a upravili
sme aj vnútorné priestory. Poopravovali sa
lavičky v detských parkoch a na cintoríne, po
obci boli zabudované a rozmiestnené nové
modernejšie odpadové koše.
V rámci riešenia problémov marginalizovaných skupín sa nám podarilo zrekonštruovať
dva domy na Ul. Pri Váhu, do ktorých sme
umiestnili a presťahovali dve rodiny z obytných kontajnerov pri železničnej stanici
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a štyri rodiny zo smutne známej Partizánskej
24. Tu sme zároveň aj zlikvidovali väčšinu čiernych stavieb. Komplexne bude možné
daný problém riešiť po dobudovaní bytovky
na Ul. Pri Váhu, v ktorej by mohli byť umiestnení všetci obyvatelia z vyššie uvedenej bytovky. Na tomto probléme obec intenzívne
pracuje a rieši problémy najmä s vysporiadaním pozemkov od Slovenského pozemkového fondu, premiestnením stĺpu vysokého
napätia ako aj s inými skutočnosťami, ktoré
obec čakajú v rámci stavebného konania. Na
realizáciu výstavby uvedenej bytovky obec
plánuje využiť prostriedky zo Štátneho fondu
rozvoja bývania, ktorý v obdobných prípadoch poskytuje až 80 % finančných prostriedkov, zbytok splácajú budúci nájomníci
v pravidelných splátkach. V budúcom roku
plánujeme dokončiť aj premiestnenie obytných kontajnerov od železničnej stanice do
tejto lokality. Na zabezpečenie poriadku obec
v tomto priestore plánuje rozšíriť kamerový
systém a zrekonštruovať verejné osvetlenie.
Zároveň v rámci práce s marginalizovanými
skupinami bola obec úspešná a podarilo sa
jej zabezpečiť finančné prostriedky vo výške
95% z Ministerstva vnútra SR a Úradu splnomocnenca pre rómske aktivity v celkovej
sume cca 354 tis. €. Časť z týchto peňazí
bude použitá na rekonštrukciu budovy bývalej reštaurácie Gól, v ktorej vznikne komunitné centrum. Zároveň sa nám tiež podarilo vybaviť financie na zamestnanie dvoch
terénnych pracovníkov na dobu 2 rokov,
ktorí budú prioritne pracovať s občanmi rómskej komunity. Okrem toho sa nám na tri
roky podarilo zabezpečiť financie a zamestnať štyroch členov miestnych občianskych
hliadok, ktorí budú mať za cieľ zabezpečiť
poriadok v tejto skupine obyvateľov.
V rámci zabezpečenia rozvoja obce sme zakúpili a pokračujeme v ďalšom vykupovaní
pozemkov na Ul. 29. augusta v smere na
západ tak, aby sme umožnili rozvoj obce
a novú bytovú výstavbu aj v tejto časti. Obec

vykupuje pozemky za výhodnú cenu aj v časti
Hrabiny /pozemky pod cestou na odbočke
z Ul. Fatranskej/ a Hradiská /pozemky pod
tenisovými kurtami a ich okolia/ od Slovenských elektrární z dôvodu potrebnej rekonštrukcie cesty a zabezpečenia ďalšieho športového využitia kurtov pre našich občanov.
Obec v tomto roku podala pomocnú ruku
a prispievala dotáciami na činnosť všetkým
športovým a spoločenským organizáciám
v obci, ktoré o to požiadali. V plnej miere
sme vyšli tiež v ústrety finančným požiadavkám MŠ, ZŠ i CVČ, ktoré sa starajú o naše
deti. Naše deti nám zas na oplátku robili radosť pri rôznych kultúrnych vystúpeniach či
už to bolo pre našich jubilantov, učiteľov, lekárov, z príležitostí dňa matiek a iných. Aj
v rámci sociálnej pomoci sa obec snažila
vyjsť v ústrety ľuďom, ktorí sa vo viacerých
prípadoch nie vlastnou vinou, dostali do zložitej životnej situácie. Tak isto naše tri opatrovateľky sa s láskou starali o starších a nevládnych občanov v priebehu celého roka.
V rámci kultúrnych aktivít sa nám okrem už
štandardného zabezpečenia rôznych osláv,
ktoré sa obci podarilo usporiadať na vysokej
úrovni, podarilo zrealizovať v spolupráci so
SAV Bratislava a Nadáciou M.R.Štefánika aj
výrobu rol apov /rolovateľných násteniek/
o živote a tvorbe Dr. Milana Hodžu. Texty
v týchto rol apoch sme rozšírili ešte o údaje
o obci a následne sme vydali propagačný
materiál, v ktorom si každý nájde maximum
informácií o Dr. Milanovi Hodžovi ako aj
o našej obci. V súčasnosti sme v záverečnej
etape prác na novej monografii o obci, ktorá
by mala uzrieť svetlo sveta v lete budúceho
roka. Obec ešte vytvorila veľmi pekný stolový kalendár na rok 2018 o obci, jej občanoch, aktivitách i lokalitách a ktorý si má
každá domácnosť možnosť vyzdvihnúť bezplatne na obecnom úrade. V roku 2017 obec
spoluorganizovala ďalší ročník otvorených
dverí v priemyselnej zóne, z ktorého sa už
stala veľmi milá a poučná udalosť najmä pre
deti, prvýkrát sme zorganizovali deň lekárov
a športový deň obce, ktoré mali široký ohlas,
veľkú odozvu mali tiež oslavy spojené s pripomenutím si 100. výročia narodenia Eugena Lazišťana a Rudolfa Petráka, prednášky o histórii obce s B. Zacharidesom
a M. Horňákom i beseda s protagonistom
Nežnej revolúcie Jánom Budajom.
Obec sa v rámci zabezpečenia starostlivosti
o túlavých psov dohodla s občianskym združením Túlavé šťastie, že budú spolupracovať
pri ich odchyte, prevoze a umiestnení do
iných domácností, v ktorých psy nájdu lepších a zodpovednejších majiteľov. V rámci životného prostredia, po vyčistení čiernych
skládok za kanálom i za garážami na sídlisku
Prefa, obec pokračovala v ďalšom čistení. Po
zmene legislatívy sme dohodli nové podmienky pri likvidácii drobného stavebného odpadu. V menších množstvách tento druh odpadu preberie obec tak ako doteraz, v zber-
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nom dvore. Vo väčších množstvách /prívesy
za vozidlom, nákladné autá a podobné/ majú
občania s trvalým pobytom v Sučanoch možnosť stavebný odpad odviezť v pracovných
dňoch na skládku Prefa v západnej časti katastra obce, kde, po preukázaní bydliska, zaplatia také ceny za likvidáciu a uskladnenie
stavebného odpadu, aké má zmluvne dohodnuté obec. V sobotu zas majú možnosť vytriedený stavebný odpad odviezť na skládku
závodu EBA, kde budú tak isto platiť nižšie
ceny ako sú obvyklé.
Obec v minulom roku zamestnávala väčšie
množstvo našich občanov za zvýhodnených
podmienok na verejnoprospešných prácach.
V priebehu roka boli v organizácii vykonané
niektoré zmeny tak, aby sa títo občania vo
zvýšenej miere zapájali do aktívnejšieho čistenia obce, čo ostatní občania mohli porovnať
pri každodennej prehliadke obce. Pracovníci
zaradení na VPP boli tiež nápomocní aj pri
rôznych spoločensko-kultúrnych podujatiach
organizovaných obcou, ich prácu bolo možné
tiež vidieť napr. pri čistení cintorína najmä
pred spomienkou na zosnulých ap.
Veľa z aktivít, ktoré nás čakajú v budúcom
roku bolo už spomenutých. Najväčšou
investičnou akciou obce však bude rekonštrukcia objektu, ktorý obec kúpila od psychiatrie a v ktorej by o rok malo byť vybudovaných celkom 40 nových bytov /4 garsónky,
25 dvojizbových bytov a 9 trojizbových
bytov/ spolu s potrebným vybavením, parkoviskom, detským ihriskom a podobne. Charakter bytov bude podobný ako v obecných
bytovkách na ulici Tehelnej a aj podmienky
ich prideľovania budú podobné. Obec plánuje v budúcom roku, okrem už spomenutej
výmeny svietidiel verejného osvetlenia a po-
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kračovania úpravy priestorov v lokalite pri
Váhu, zrekonštruovať asfaltové cesty na ďalších uliciach ako aj vybudovať niekoľko vodovodných trativodov tam, kde je to najpotrebnejšie. V prípade úspešných žiadostí
o dotáciu plánujeme zrealizovať cyklocestičku z Ul. 1. mája smerom do priemyselnej
zóny, výstavbu ďalšej garáže pri hasičoch
i rekonštrukciu laboratórií v ZŠ. Ďalej obec
plánuje vytvoriť priestor pre vybudovanie oddychovej plochy a parkoviska pri železničnej
stanici na pozemku, kde boli doteraz umiestnené obytné kontajnery pre rómskych spoluobčanov. V rámci roka je možné uvažovať
ešte s ďalšími investičnými akciami – napr.
rekonštrukcia vstupu do cintorína spolu s vybudovaním pomníka padlých v I. svetovej
vojne, výstavba ďalšieho detského ihriska,
rekonštrukcia strechy jedálne MŠ ap. Niektoré aktivity obec plánuje už teraz, niektoré
bude možné realizovať až po prefinancovaní
z mimorozpočtových zdrojov, všetko po
schválení v obecnom zastupiteľstve.
Na záver by som chcel v tento sviatočný čas
každému zaželať, aby sme všetci navzájom
boli k sebe dobrí, ústretoví a tolerantní, aby
sme si navzájom priali a rozdávali len radosť.
Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť
s ľuďmi, ktorí sú mu najbližší, je to obdobie,
keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky,
úcty a obetavosti. Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením, ako i dosahovaním vytúžených cieľov.
Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro
pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale
i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam, kde sú

skryté naše najtajnejšie túžby a želania.
Vo svojom mene ako i v mene poslancov
obecného zastupiteľstva, členov komisií,
pracovníkov obecného úradu, hasičov, zamestnancov školy a škôlky chcem pozdraviť
všetkých občanov našej obce, osobitne
chcem pozdraviť našu budúcnosť, naše deti
a mládež, pozdraviť chcem i našich rodákov
ako aj našich občanov, ktorí sa z rôznych
dôvodov nemôžu zúčastniť doma vianočných sviatkov. Pozdravujem aj návštevníkov
obce, ktorí tu v našej obci prežívajú tieto sviatočné chvíle medzi svojimi najbližšími,
zvlášť pozdravujem našich chorých a osamelých občanov, či sú teraz v nemocniciach,
domovoch sociálnych služieb alebo doma
sami či pri svojich najbližších. Zároveň by
som sa chcel poďakovať členom Jednoty
dôchodcov, Zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu invalidov, Matice slovenskej, členom a členkám Sučianky, Úsvitu, členkám
Živeny a členom všetkých športových klubov za všetko to, čo vykonali pre verejný
prospech v tomto roku, za ich ochotu dať
kúsok zo seba v prospech všetkých, za ich
iniciatívu a dobrosrdečnosť pri organizovaní
rôznych kultúrnych a športových podujatí.
Milí spoluobčania,
chcem Vám všetkým poďakovať za pomoc
a podporu pri budovaní našej obce.
Prajem Vám všetkým ešte raz požehnané
a príjemné prežitie vianočných sviatkov,
nech ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím
a božím požehnaním po celý budúci rok.
Ing. Vladimír Plžik
starosta obce

Milí spoluobčania,
V našej evanjelickej cirkvi sme si počas roku 2017 pripomínali 500. výročie Reformácie. Mnohí z vás ste zrejme postrehli rôzne dokumenty,
programy a diskusie, ktoré sa objavili v našich médiách. Jedným z hlavných posolstiev zaznievala pravda, že milostivý Pán Boh nás, ako
i svoju cirkev neustále obnovuje. Každý z nás má v živote niečo, v čom potrebujeme vlastnú obnovu. Obnovu potrebujú naše vzťahy, naše
vnútra, naše postoje a dobré snahy...Vieme dobre, že i samotné Vianoce a ich posolstvo môžu byť zdeformované a porušené. Avšak do každej
ľudskej porušiteľnosti a tmy prichádza počas Vianoc nanovo krásne a jedinečné posolstvo, že Boh sa skláňa k človeku, ku každému z nás,
aby v nás obnovil pokoj, radosť, a tiež aj ľudskosť. Využime spolu túto príležitosť vianočných sviatok a príchodu nového roka k tomu, aby nás
Pán Boh obnovil v tom všetkom, čo potrebujeme my, naše rodiny, naša obec a celá naša spoločnosť. Nemusíme sa báť k nemu prísť.
Spolu s mojou rodinou vám prajem pokojné vianočné sviatky a požehnaný rok 2018.
Daniel Beňuch, zborový farár CZ ECAV Sučany

Vážení farníci a spoluobčania!
Kresťanský svet si na Vianoce pripomína narodenie Pána Ježiša Krista. On o sebe
povedal: „Prišiel som, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (porov. Ján 10, 10
b) Príchod Pána Ježiša, príchod života, príchod lásky, nádeje i pokoja. Anjeli pri
jeho narodení spievali: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle.“ (Lukáš 2, 14)
Ježiš počas svojho života na zemi, chodil a robil dobro. (porov. Skutky apoštolov 10, 38)
Na Vianoce sme k sebe lepší, láskavejší, ohľaduplnejší, všímavejší. Želáme si
zdravie, pokoj, radosť, Božie požehnanie. Učme sa od Ježiša, darcu všetkých dobier, nielen cez Vianoce, ale aj v každý jeden deň roka 2018 prinášať pokoj, dobro,
radosť a nádej do našich rodín, stretnutí i medziľudských vťahov.
Požehnané Vianoce a rok 2018 vám všetkým v modlitbe vyprosuje
Pavol Pečko, správca farnosti Sučany
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KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Uznesenia z rokovania Obecného zastupiteľstva v Sučanoch,
konaného dňa 24. 10. 2017
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
– Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch
vykonaných kontrol,
– Správu č. 12/2017 z kontroly ochrany majetku obce z hľadiska jeho poistenia,
– Správu č. 13/2017 z kontroly majetku obce po rekonštrukcii oplotenia na novom
futbalovom ihrisku,
– správy z činnosti komisií OcZ,
Poslanci OcZ prerokovali a neschválili:
– návrh prezentovaný v žiadosti formulovanej ako posledná výzva zo dňa 2. 10.
2017 od p. Horch a spol. v celom rozsahu.
OcZ Sučany prerokovalo a schválilo:
– VZN obce Sučany č. 5/2017 o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb,
– VZN obce Sučany č. 6/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Sučany,
– Dodatok č. 3 k VZN obce Sučany
č. 6/2014 o miestnych daniach.
– zmenu rozpočtu obce
Návrh zmeny rozpočtu vo výdavkoch v €
06.4.0 717 – Rekonštrukcia a modernizácia
VO -60 000,00
0.3.2.0 714 – Nákup traktora +60 000,00
08.2.0 718 – Rekonštrukcia ozvučenia RKD
-3 000,00
09.6.0.1 713 – Elektrický šporák ŠJ MŠ
+3 000,00.
Autoremedúru Uznesenia č. 107 / 2017
v časti II. schvaľuje z pôvodného znenia:
e/ použitie rezervného fondu vo výške
330 000,-€ na kapitálové výdavky v roku
2017, a to na:
– rekonštrukciu verejného osvetlenia
177 000,-€,
– rekonštrukcia kabinetov ZŠ 23 000,-€,

– detské ihrisko 10 000,-€,
– oplotenie cintorína 20 000,-€,
– nákup pozemkov 70 000,-€,
– výstavba garáže DHZO 30 000,-€,
na nové znenie: e/ použitie rezervného fondu vo výške 330 000,-€ na kapitálové výdavky v roku 2017, a to na:
– rekonštrukciu verejného osvetlenia
117 000,-€,
– rekonštrukcia kabinetov ZŠ 23 000,-€,
– detské ihrisko 10 000,-€,
– oplotenie cintorína 20 000,-€,
– nákup pozemkov 70 000,-€.
– výstavbu garáže DHZO 30 000,-€,
– nákup traktora 60 000,-€,
– úpravu výšky nájomného na byt Ul. Pri
Váhu 477/7/A od 1. 11. 2017,
– Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2016/2017 v Základnej škole Slovenského národného povstania Sučany,
– odstránenie stavby rodinného domu
súpisné číslo 369 na pozemku KN 538/1
katastrálne územie Sučany zapísaného
na liste vlastníctva číslo 1881 vo vlastníctve obce Sučany. Dôvodom je zlý stavebnotechnický stav budovy, ktorej oprava by
nebola hospodárna.
– A. nadobudnutie vlastníckeho práva k 1.
verejnoprospešným stavbám:
a) rozšírenie verejného osvetlenia,
b) komunikácie, spevnené plochy vrátane
chodníkov pre peších,
c) dažďová kanalizácia na pozemku registra
„C“ par. č. 4551/36, o výmere 8367 m2 kat.
územie Sučany
2. pozemku, na ktorom tieto stavby stoja,
a to par. č. 4551/36 o výmere 8367 m2

v kat. území Sučany za kúpnu cenu vo
výške 1,- Eur na základe Zmluvy o vybudovaní inžinierskych sietí a ich budúcom
prevode do vlastníctva obce medzi
obcou Sučany ako nadobúdateľom
a spo ločnosťou MATE, s.r.o. so ako developerom
B. záväzok obce Sučany umožniť vlastníkom pozemkov priľahlým k pozemku par.
č. 4551/36 napojenie na inžinierske siete
v nej sa nachádzajúce vrátane údržby
a opráv takýchto prípojok, za podmienky,
že po vykonaní napojenia bude verejná
komunikácia uvedená do pôvodného
stavu.
C. záväzok obce Sučany umožniť spoločnosti MATE, s.r.o. zriadiť na pozemku
4551/36 v kat. území Sučany vecné bremeno in rem pre uloženie, užívanie a spravovanie, údržbu a opravy verejnoprospešných stavieb ako aj ďalších verejnoprospešných stavieb, a to:
Vodné stavby (verejný vodovod, verejná
splašková kanalizácia, verejná dažďová kanalizácia) a Rozvody plynu, a to v prospech
príslušného správcu sietí v rozsahu uvedenom v geometrickom pláne po zameraní
príslušnej inžinierskej stavby.
-predĺženie a uzatvorenie nájomných zmlúv
na obecné byty a spoločné priestory na obdobie do 31. 12. 2018.
- Mgr. Martu Lamošovú, Petra Slobodníka,
Mgr. Róberta Kováča a PhDr. Miloša Bellu
za členov výberovej komisie uchádzačov
o zamestnanie do projektu MOPS.
Úplné znenie nájdete na
www.sucany.sk

PREDMET KONTROLY:
KONTROLA OCHRANY MAJETKU OBCE
Z HĽADISKA JEHO POISTENIA
Cieľom kontroly bolo zistiť, akou formou a v akom rozsahu je poistený hnuteľný a nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Sučany. Majetok
obce a nakladanie s ním upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Podľa časti zákona
„Hospodárenie s majetkom obce“ sú orgány obce povinné majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, chrániť majetok pred poškodením,
stratou alebo zneužitím a používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo
oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Dôležitou formou plnenia týchto ustanovení zákonov je využívanie rôznych spôsobov
poistenia vo forme služieb poisťovní na poisťovacom trhu.
Pre uzatvárenie poistných zmlúv, zisťovanie a hodnotenie poistného rizika, spracovanie súťažných podmienok pre výber poskytovateľa
poisťovacích služieb a pre realizáciu s tým súvisiacich verejných obstarávaní, a následne pre likvidáciu poistných udalostí a prerokovanie
náhrady škody s poisťovňou má obec určeného zodpovedného zamestnanca. V kontrolovanom období využívala obec poisťovacie služby,
ktoré poskytovali komerčné poisťovne pôsobiace na poistnom trhu v Slovenskej republike. Predmetom poistenia v spoločnosti Generali
Slovensko je poistenie stavieb, poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu. Predmetom poistenia v spoločnosti Uniqa
a Kooperatíva je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu pri vedení motorového vozidla a havarijné poistenie vozidiel (dacia
dokker, škoda octavia a traktor case).
www.sučany.sk
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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Poisťovňa

Číslo PZ

Predmet poistenia

Poistná suma/
hodnota majetku

Ročné poistné

stavby podľa zoznamu nižšie*

5 160 264 €/
4 162 263,56 €

1 206 €

majetok v predmetných
stavbách

817 912 €/
671 180 €

1 045 €

20 zamestnancov + pripoistenie
zamestnancov OP

16 600 €

259 €

revitalizácia obce vo voľnom
priestranstve (námestie po rekonštrukcii)**

763 643 €/
264 431,78 €

3 378,73 €

Poistenie stavieb

Poistenie elektronických
zariadení

interaktívna tabuľa, notebook,
tlačiareňv MŠ

2 916 €/
2 941,87 €

36 €

Poistenie zodpovednosti
za škodu

108 žiakov MŠ
(upravované ročne)

33 200 €

152 €

Poistený produkt

Poistenie nehnuteľného
majetku

Generali
Slovensko

5720054483

Poistenie hnuteľného
majetku
Poistenie zodpovednosti
za škodu

Generali
Slovensko

2405288909

Generali
Slovensko

5720065996

* poistené stavby podľa Prílohy č. 1 k PZ 5720054483: reštaurácia Gól, RKD, Dom smútku, Dom Ďurka Langsfelda, Šport. dom, Klub
dôchodcov, zámočnícka dielňa, sklady za býv. OÚ, 4x bytový dom na Ul. Tehelná, nájomný dom na Ul. Nám. SNP, 2x nájomný dom
na Ul. 29. augusta, 2x nájomný dom na Ul. Fučikova, 4x nájomný dom na Ul. Ď. Langsfelda, budova stav. referátu, zberný dvor, budova OÚ, bytový dom- Partizánska 24, kolkáreň, požiarna zbrojnica, prístavba garáže k pož. zbrojnici, budova školy s príslušenstvom,
materská škola, dom č. 475 na Ul. Pri Váhu, dom č. 431 na Ul. Stará hradská, monitorovací kamer. systém CCTV, evanjelický kostol- vežové hodiny, bezdrôtový rozhlas
** poistené stavby k PZ č. 2405288909: pamätník, mestský mobiliár, verejné hygienické zariadenie, pódium, verejné osvetlenie Stará
hradská, verejné osvetlenie Nám. SNP, záhon Európa, panteón, ulica Nám. SNP, pamätník M. Hodžu, asfalt. chodník na Ul. Stará
hradská, mostík, chodníky na námestí, námestia SNP

Nakoľko zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu č. 5720054483 má už dva dodatky a zároveň obsahuje neaktuálne ustanovenia resp. predmety poistenia a je potrebné v nej vykonať ďalšie zmeny (odpoistenie, pripoistenie, zmeny v údajoch), odporúčam prehodnotiť ďalšie trvanie stávajúcej poistnej zmluvy, nakoľko by bolo pre prehľadnosť najvhodnejšie vypovedať súčasnú zmluvu v termíne
do konca roka 2017, resp. do 20. 11. 2017 pri šesťtýždňovej výpovednej lehote, aby od 1.1.2018 mohla byť v platnosti nová zmluva poistenia majetku a zodpovednosti za škodu podľa predchádzajúceho ponukového konania. Taktiež odporúčam prehodnotiť potrebu poistenia
zodpovednosti za škodu zamestnancov v rámci tejto zmluvy. V novej zmluve odporúčam už uviesť aktualizovaný a skutočný majetok
obce. V rámci toho je potrebné aktualizovať zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku obce, ktorý je krytý poistením a ktorý chce mať
obec poitený, nakoľko je dôležité, aby pred uzatvorením novej poistnej zmluvy mala obec tento majetok podrobne vyšpecifikovaný, jeho
hodnotu, rovnako ako aj hodnotu jeho vnútorného vybavenia. Zároveň by sa mohlo prehodnotiť spojenie oboch poistných zmlúv v spoločnosti Generali Slovensko a zahrnutie všetkých predmetov poistenia do jednej zmluvy.
Zmeny, ktoré je podľa uváženia potrebné vykonať v stávajúcich poistných zmluvách:

• odpoistenie:
• budova- Dom č. p. 431 na Ul. Stará
hradská v rámci PZ č. 5720054483
• pripoistenie v rámci poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú strážnikom
obecnej polície v rámci PZ č. 5720054483
niektorých
súčastí zmluvy č. 2405288909
•
ako napr. chodník na Ul. Stará hradská,
záhon Európa, mestský mobiliár
a pod.)
• elektronických zariadení v materskej
škole v rámci PZ č. 5720065996
zmeny
v poistnej zmluve č. 5720054483:
•
zmena
umiestnenia nájomných buniek
•

• zmena hodnoty vnútorného zariadenia
v budove požiarnej zbrojnice, ktorá je
v súčasnosti stanovená na 0 €
• zmena hodnoty monitorovacieho kamerového systému
• pripoistenie majetku:
• budova – Dom na Ul. Pri Váhu
č. 842/9
budova
– Dom na Ul. Pri Váhu č. 477
•
budova
pri PL
•
multifunkčné
ihrisko
•
most
ponad
koryto
Váhu
•
tribúna
na
novom
futbalovom
ihrisku
•

• verejné osvetlenie v minimálnom rozsahu hlavných cestných ťahov resp.
nové verejné osvetlenie po rekonštrukcii
Úplné verzie vykonaných kontrol (Správa
č. 12/2017 a Správa č. 13/2017) sa nachádzajú na stránke www.sucany.sk a taktiež ich
majú všetci poslanci obecného zastupiteľstva, s ktorými boli výsledky kontrol taktiež
prejednané.
Mgr. Lenka Žuchová
hlavná kontrolórka obce
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Študentská kvapka krvi
V Bilingválnom gymnáziu Sučany majú za sebou ďalšiu úspešnú
akciu Študentskú kvapku krvi. O vzácnu tekutinu sa prišlo podeliť 42 záujemcov, z toho 39 ju aj darovalo. Pravidelne sa zúčastňuje i vedenie obce a pracovníci obecného úradu Sučany. Organizačný tím pod vedením Mgr. Mičáňovej môže byť právom
hrdý na zrealizovanú akciu, všetkým zúčastneným a organizátorom vyslovujem slová úprimnej vďaky za darovanie kúska seba.

Ochrana života a zdravia
V novembri žiaci prvého a druhého ročníka absolvovali cvičenie
Ochrana života a zdravia, pri tejto príležitosti nás navštívili aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Sučanoch a prezentovali postupy pri zachraňovaní životov i majetku, poskytli aj
praktické ukážky prvej pomoci. Ďakujeme za návštevu i cenné
rady, želáme úspešné zásahy pri záchrane ľudských životov
a ochrane majetku.

Medzinárodná cena
vojvodu z Edinburghu
do Sučian
V minulom školskom roku sa Bilingválne gymnázium Milana
Hodžu v Sučanoch po prvýkrát zapojilo do programu The Duke
of Edinburgh´s International Award. Šesť až osemnásť mesiacov
museli žiaci na sebe pracovať: rozvíjať svoj talent, športovať,
zlepšovať svoje okolie dobrovoľníckou prácou a v závere realizovať vlastnú expedíciu. Ich úsilie prispelo ku komplexnému rozvoju vlastnej osobnosti. Teší nás, že medzi ocenenými bol i Michael Dobrota, žiak Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu zo Sučian, ktorý získal cenu za vytrvalosť a vnútornú motiváciu.
Najskôr prekonal svoj strach a naučil sa liezť na skaly, vypracoval
sa na úroveň 5+ a v rámci rozvoja talentu zložil päť skladieb na
klavíri pre deti.
Veronika Ďaďová

AJ NAŠE DETI OSLAVOVALI DEŇ MATERSKÝCH
ŠKÔL NA SLOVENSKU
Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV
OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň
materských škôl na Slovensku. Tento významný deň, nielen pre materské školy, ale
aj pre náš štát, sa bude organizovať každoročne 4. novembra.
Tento sviatok sa stáva tradíciou Materskej
školy v Sučanoch. Spoločnými silami a zapojením sa do aktivity sa podarilo MŠ tento
deň uviesť do života.
Aktivitou, ktorou deti prezentovali Deň materských škôl bol dňa 20.11. spoločný sprievod detí a pani učiteliek centrom obce Sučany. Na námestí SNP v Sučanoch sme si
spoločne zaspievali Hymnu dňa materských
škôl. Jednotlivé triedy si pripravili nafúkané
balóniky s nápisom Deň materských škôl
a niektoré balóniky deťom „odleteli“ do newww.sučany.sk
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známa.....Ďakujeme p. Mirkovi Mihálikovi,
ktorý nám pomohol nafúkať množstvo lietajúcich balónikov. Na námestí nás privítal
p. starosta a zamestnanci obce Sučany.
Spoločne sme si zabubnovali a zapojili sme
sa v rámci Dňa materských škôl aj do sviatku
svetového dňa detí vyhláseného organizáciou UNICEF. Myšlienkou Bubnovačky bolo

„Aby bolo deti dobre počuť“. Práve preto sa
deti, učitelia i zamestnanci obce zapojili do
bubnovania na všetkom, čo dáva priestor na
vybubnovanie čo najväčšieho hluku.
Tešíme sa na ďalší ročník oslavy Dňa materských škôl.
Text a foto: Mgr. Andrea Krčulová
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Súkromné centrum
voľného času Sučany
V októbri spustilo svoju činnosť Súkromné
centrum voľného času Sučany. Záujmové
útvary sú organizované v priestoroch ZŠ
v Sučanoch. Prvý rok otvorilo centrum
krúžky so zameraním na tanec, kreatívnu
tvorbu v útvare Šikovné ruky, Výtvarná výchova, ale i Fotografovanie a úprava fotografií. V centre nechýbajú ani športové aktivity. Vedúci záujmových útvarov si pod
svoje krídla vzali mladých bojovníkov so zameraním na džudo, v ponuke je aj Floorball
a Strelecký krúžok. Záujmová činnosť prebieha raz za týždeň. Deti a mládež sa venujú svojim krúžkom zatiaľ len za zavretými

dverami učební a telocvične. V pláne však
majú skorú prezentáciu svojej tvorby a výsledkov tréningu aj pri rôznych obecných
príležitostiach, súťažiach a vystúpeniach.

text: Mgr. Lucia Bondová
foto: Lenka Ivanová, Martin Bonda

Blatnatý december, blatnatý celý rok.
Mierny december, mierna celá zima.
Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený.
Aká zima v decembri, také teplo v júni.
Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.

Spoznávame Fulnek
Začiatkom novembra sa 39 žiakov 6. – 9.
ročníka a 4 pani učiteľky vydali spoznávať
zákutia partnerského mesta Fulnek. O program sme mali postarané a každý deň sme
zažili veľa dobrodružstiev, na ktoré dodnes
spomíname. Pozreli sme si napríklad zaujímavú interaktívnu výstavu Orbis Pictus, zasúťažili sme si s českými kamarátmi vo florbale a v ping-pongu, vo Světe techniky
v Ostrave sme vyskúšali na vlastnej koži
rôzne pokusy, vyrábali sme si veci na pamiatku, záverečná diskotéka sa nám tiež vryla
do pamätí... Čo je však najdôležitejšie, spoznali sme veľa nových kamarátov, s ktorými
sme stále v kontakte a dúfame, že sa čoskoro opäť uvidíme. Napriek počiatočným
obavám zo spania v telocvični sme si výlet
užili a zažili sme veci, ktoré by sme zavretí
v izbách určite nezažili. Sme radi, že aj ta-

kouto netradičnou formou sme mohli prehlbovať vzťahy medzi spolužiakmi a spoznávať nové miesta (niektorí aj samých
seba).
Petra Palubjaková

Farebný týždeň
V týždni od 16. 10. sa naša škola už tradične zapojila do celoslovenskej kampane
Hovorme o jedle, v rámci ktorého sme si
v škole vytvorili „Farebný týždeň“. Každý
deň ste nás tak mohli vidieť oblečených vo
vopred určených farbách. Okrem toho si
žiaci druhého stupňa zmerali sily v súťaži
„Moja trieda varí lepšie ako vaša“, kde sa
žiaci jednotlivých ročníkov z vopred pripravených ingrediencií snažili vytvoriť čo najchutnejšie a najlepšie vyzerajúce jedlo. Už
teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto kampane.

Prírodovedná exkurzia
Dňa 18. 10. 2017 sme sa zúčastnili exkurzie
v Leviciach, kde sme navštívili interaktívne
centrum Atlantis, v ktorom nás pozvali na
výlet do vesmíru, vyskúšali sme si skafandre,
aké nosia kozmonauti, sedeli sme v presnej
kópii pristávacieho modulu NASA a pomocou lopty sme vyskúšali, ako to vyzerá v beztiažovom stave. Tiež sme si vyskúšali rôzne
fyzikálne pokusy, robili sme obrovské mydlové bubliny a veľa iných vecí. Potom sme sa
presunuli do Energolandu v Mochovciach,
priamo pri jadrovej elektrárni. Tu sme sa dozvedeli, ako to funguje v jadrových elektrárňach, pozreli sme si krátky 3D film o vzniku
energie a nechali si zelektrizovať vlasy Van
de Graffovým generátorom. Všetkým sa exkurzia veľmi páčila a určite sa každý dozvedel niečo nové.
Miriam Vladárová, 9. B
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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.

Halloween 2017
Už tradične sa v posledný deň pred jesennými prázdninami, tentokrát v piatok 27. 10.
2017, žiaci druhého stupňa prezliekli za ježibaby, klaunov, krvavé princezné a rôzne
ďalšie masky, čo symbolizovalo, že si opäť
pripomíname Sviatok všetkých svätých,
ktorý Kelti slávili ako Halloween. Vo veľkej
telocvični sa celé doobedie súťažilo, tancovalo, vyrezávalo a každý si odniesol sladkú
odmenu.

Marika Majáková, 8.B

Deň lekárov
Snáď každý z nás vie, že október je Mesiacom úcty k starším, ale určite málokto vie,
že v tomto mesiaci majú svoj veľký deň aj
lekári. A to boli dôvody, aby sme sa prezentovali na verejnosti s kultúrnym programom.
Spríjemnili sme posedenie lekárom aj starším nielen v Kultúrnom dome v Sučanoch,
ale aj v Dome Dobrého pastiera, kde nás
(ako vždy) veľmi milo privítali, ale aj pohostili. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie
so starenkami a starčekmi.
Jarmila Hanáková

Bubnovačka
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

Pri príležitosti troch významných dní – Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania
detí (19. novembra), Európskeho dňa
ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (18. novembra) a Svetového dňa detí vyhláseného
organizáciou UNICEF - prijatie medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa (20. novembra), sa naša škola zapojila do už 4.
ročníka Bubnovačky „ABY BOLO DETI
LEPŠIE POČUŤ.“
Pripravila: Mgr. Petra Palubjaková

Uctenie si J. Langsfelda
Dňa 16.10.2017 pri príležitosti výročia narodenia Juraja Langsfelda uctili sme si túto
historickú osobnosť spomienkovou slávnosťou pri jeho rodnom dome.
Za účasti predstaviteľov obce, spoločenských
organizácií, hostí, verejnosti i rodinných príslušníkov boli tu položené vence, odzneli
piesne v podaní Sučianky a príhovory venované tejto národnej osobnosti.
Náš Juraj Langsfeld sa narodil 16.10 1825.
Chcel sa stať kňazom, ale chudoba rodičov
znemožnila dokončiť mu štúdiá. Po návrate
z gymnázia bol pomocným učiteľom
v Žabokrekoch a v Martine. Pre národnú buditeľskú prácu už v roku 1848 bol s mnohými Turčanmi v Banskej Bystrici väznený,
po uväznení sučianského kňaza Ondreja
Hodžu ho tiež aj z času suploval. Neskôr
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vstúpil medzi slovenských dobrovoľníkov
s cieľom pomôcť výprave Slovenského dobrovoľníckeho zboru v boji proti honvédom.
Dňa 17. januára 1849 prišiel do rodných
Sučian už ako slovenský dobrovoľník –
poručík, s Hurbanom a Štúrom. Tu zorganizovali 60 dobrovoľníkov, vo vedľajších Turanoch tiež zatoľko. S týmito sa aj presunul
na východ Slovenska. Po bojoch pri Košiciach a Prešove slovenské dobrovoľnícke
jednotky ustúpili a následne boli aj rozpustené.
Nedostatočné
vyzbrojenie
a výstroj boli hlavnými príčinami nezdaru
tejto výpravy. Turčania ale bojovali ešte 28.
apríla 1849 proti nechválne známemu Arminom Görgeim pri Dolnom Kubíne, až potom
sa vrátili do svojich mestečiek a dedín
pripravovať národ v príhodnejšej dobe na
novú výpravu. Dobrovoľníci boli
nútení hľadať útočisko v horách
až do ofenzívy ruských cárskych
vojsk z východu. Potom sa však
utekajúcim honvédom ustupujúcim od Oravy a Liptova
odvážne postavila na odpor ešte
raz dobrovoľnícka čata Juraja
Langsfelda v Kraľovianskej doline. Tu doslova holými rukami
zahatali honvédom na čas ústupovú cestu. Zradou svojho
ujca Andreja Čabiaka, horára
v Kľačanoch kde sa následne

Juraj skrýval pred jednotkami honvédov, už
ale nedokázal utiecť. Spolu s ďalšími
zajatými, prevažne Sučancami a ich
mešťanostami boli v okovách hnaní spolu
so zhabaným statkom, ako odstrašujúci prípad pre všetkých, hore Turcom do Kremnice. Tu ráno 22. júna umoreným a dobitým
zajatcom Görgei nariadil ihneď vojenský
súd, ktorý potupné tresty na zajatcoch
a mešťanostoch aj toho dňa vykonal.
Žaloba na Juraja, znela: „Búril slovenský
ľud, volal ho do zbrane a sám so zbraňou
v ruke povstal proti zemským pánom, proti
Maďarom, zákonom a krajine Uhorskej“.
Dodnes znejú jeho nezabudnuteľné slová
pred súdom: „Teraz ma súdia nepriatelia,
ale budú ma raz súdiť i Slováci a u tých by
som nechcel prepadnúť!“. Odmietol návrh
pridať sa k uhorským vojskám, zradiť svoje
ideály a zachrániť si holý život. Pred nahnatým davom bol Juraj Langsfeld po dvoch
neúspešných pokusoch o obesenie vo
veľkých mukách zaškrtený v pokľaku povrazom, ako to symbolizuje reliéf na jeho mohylke v Kremnici. Nedožil ani 24 rokov.
Kňaz i učiteľ Juraja Langsfelda Ondrej
Hodža sa s ním neskôr rozlúčil týmito slovami Jána Kollára:
„Pre muža za národ čestne padnúť je toľko,
ako zvíťaziť“.
Miroslav Miert
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Ej, čo sme to za vojaci...
Nultý Ročník „VOJENSKÝCH MELÓDIÍ“
11.11.2017/ prehliadka súborov Turca /, sa
niesla v duchu spoločne zaspievanej piesne
„Prešporská kasáreň...“.
Dopoludnia sme si uctili pamiatku všetkých padlých /vojakov aj civilistov/ vo všetkých vojnách položením červených makov
k pamätníku padlých. Stretnutie súborov na
prehliadke, v rámci osláv „Koniec I. svetovej vojny 1918“, je zamerané na oslavu
ukončenia vojny a nastolenia MIERU. Budúci „jubilejný rok“, oslávime 100. výročie
konca I. svetovej vojny.
Prehliadku súborov pozdravili, Mgr. Vladimír
OLBERT – prednosta OcÚ obce Sučany,
predseda ZO SZPB p. Martin Matula a predseda MO Matice slovenskej p. Miroslav Miert.
Ako prvý predniesol svoje piesne súbor „SUČIANKA“. Potom vystúpil súbor ĎATELINKA,
SEVERANKA, Seniori CLUB VALČA, ŽABOKREČAN a OZ HRADEČNICA.

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

okruhy vedú atraktívne zariadenými súkromnými, spoločenskými izbami a sálami zobrazujúc život šľachtickej rodiny v 19. a v prvej
polovici 20. storočia. Súčasťou je aj park
s rybníkom, drobné stavby a empírové oranžérie. Nasledovalo stretnutie seniorov obidvoch miest v kultúrnom dome. Pripravil sa
spoločný program a miestny DJ ho hudobne
sprevádzal. Nadviazali sme nové priateľstvá a s peknými spomienkami sme sa vrátili
späť domov.
Ján Šteuček

Text a foto: Ján Šteuček

Október - Mesiac úcty
k starším

Stretnutie vo Fulneku
Mesto Fulnek a obecný úrad Sučany usporiadali stretnutie v družobnom Fulneku.
Stretnutia sa zúčastnili miestne organizácie.
Družba trvá od roku 1973. Po príchode do
Fulneku sme mali v miestnom kultúrnom
dome spoločný slávnostný obed s deťmi zo
základnej školy SNP Sučany. Tie tu boli na
týždňovom pobyte spoznávať život a kultúru
našich susedov. Pre nás seniorov bol pripravený pekný program. Navštívili sme renesančný zámok, ktorý bol prestavaný na Empírové sídlo v Raduni, ktoré je kultúrnou pamiatkou Českej republiky. Prehliadkové

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života a práve október je Mesiacom úcty
k starším preto, aby sme si uctili našich seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť
a lásku. Jesenný mesiac a jeseň života –
dve paralely, ktoré spolu súvisia. Ale nebolo
to vždy tak.
Mesiac október bol až v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie
spojených národov za Mesiac úcty k starším.
Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým by mala byť táto úcta stála, a nielen
v „Mesiaci úcty k starším”. Starší ľudia si ju
zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme im za svoj život. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším
prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku.
A veru ani my sme nezabudli na našich seniorov v našej obci Sučany. 15. októbra
2017 o 14.00 hod sa pomaly zapĺňala sála
kultúrneho domu. V programe vystúpili deti
z naše materskej a základnej školy. Hosť

programu bol Martin Jakubec. V sále bola
príjemná atmosféra a v nejednom oku sa
zaleskla aj slzička šťastia.
Tak nezabúdajme a vážme si ich.
Text: K.Miháliková
Foto: C. Pročka

Zlatá konfirmácia
v Sučanoch
V roku 1967 sa zo Sučian, Turčianskej Štiavničky, Konského, Lipovca a Klačian v tunajšom evanjelickom kostole zišlo 86 konfirmandov, aby boli prijatí ako právoplatní
členovia evanjelickej cirkvi, ktorí mali pred
sebou celý život. A pán Boh nás vyslyšal,
bol s nami po všetky tie dni, dobré aj zlé, po
všetky tie roky, ktoré ubehli ako sen. Doviedol 28 konfirmandov až sem do chrámu
božieho po 50 rokoch k zlatej konfirmácii,
ďakujeme za jeho milosť a lásku. Ďakujeme
aj za tých konfirmandov, ktorí tu už nie sú
a veríme, že sú spolu s ním v Kráľovstve
nebeskom. Po službách božích a večeri Pánovej sme sa zišli v miestnom RKD na slávnostnej recepcii za prítomnosti terajšieho farára pána Beňucha.
Text a foto: Danuša Pročková

Aké veľké sú cencúle v decembri,
také dlhé budú rúrky z kukurice.
Keď v decembri mrzne a sneží,
úrodný rok nato beží.
Keď zima dobre drží v decembri
a v januári, bude pekný rok.
Mrazy, ktoré v decembri rýchlo
opadnú, znamenajú miernu zimu.
Na suchý december nasleduje
suchá jar.
Zelené Vianoce - biela Veľká noc.
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BESEDA O NOVEMBRI S JÁNOM BUDAJOM
Deň boja za slobodu a demokraciu si v Sučanoch pripomenuli
Dňa 14.novembra položením venca a zaspievaním piesne Kto za pravdu horí pri pamätníku na Ul.Ď.Langsfelda.
Beseda s Jánom Budajom, lídrom novembrovej revolúcie 1989 a v súčasnosti poslancom NR SR, sa potom uskutočnila v kultúrnom dome
aj za účasti vedúcich predstaviteľov obce. Atmosféru spred 28 rokov dotváralo hudobné duo Tomáš Gulan a Dalibor Urminský a výstava dobových karikatúr Bruna Horeckého. Moderátorka akcie Zuzana Kmeťová spolu s prítomnými desiatkami občanov vyspovedala J.Budaja,
ktorý okrem revolučných spomienok vyslovil svoje názory na súčasnú politicko- spoločenskú situáciu na Slovensku a vo svete. Po dvoch
hodinách zaujímavého dialógu sa starosta obce Vladimír Pĺžik spolu s organizátorom Petrom Belicom st. poďakoval J.Budajovi za vydarenú
akciu a karikaturista B.Horecký daroval J.Budajovi originál dobovej karikatúry z pamätných revolučných časov.
BH

Foto: archív obce Sučany

Stretnutie s lekármi
Z príležitosti Medzinárodného dňa lekárov
sa uskutočnilo dňa 13. októbra 2017 v RKD
v Sučanoch spoločné stretnutie lekárov
a zdravotníckeho personálu, ktorí pôsobia
v našej obci ako aj lekárov, ktorí sú občanmi našej obce. Tento deň si pripomíname už od roku 1984 na základe rozhodnutia 4. kongresu Medzinárodného hnutia
lekárov za odvrátenie jadrovej vojny.
Za prítomnosti členov komisie sociálno-zdravotnej, školstva, mládeže a bytov starosta
obce Ing. Vladimír Plžik poďakoval zúčastneným lekárom a zdravotníckemu personálu
za ich obetavú prácu, ktorou každodenne
pomáhajú, zachraňujú a liečia pacientov.
Text: Ing. Marta Bobčeková
Foto: C. Pročka
www.sučany.sk
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Tohtoročné úspechy
sučianskych kolkárov
V dňoch 14. – 27.5.2017 sa uskutočnili XII.
majstrovstvá sveta v Dettenheime, kde nechýbali ani naši odchovanci.
V kategórii dorastencov sa predstavil
ako nováčik reprezentácie Matúš Červenec. Dňa 18.5.2017, tretí súťažný deň majstrovstiev sveta, sa v súťaži TANDEM-MIX
spolu s dorastenkou z Trenčína Gabrielou
Hupčíkovou stali vicemajstrami sveta.
Predstavili sa najskôr proti českému tandemu VYTISKOVA Stepanka a MECEROD Jan a po setoch 1:1 zvíťazili na rozstrelené hody 16:14. V štvrťfinále sa slovenský tandem predstavil proti srbskému
v zložení JURISIC Milena a BOSKOV Vuk
a po setoch 1:1 zvíťazili opäť na rozstrelené
hody 16:14. V semifinále sa postavili proti
talianskemu tandemu PARIGGER Sabrina
a HUBER Julian, ktorý slovenská dvojica
zdolala 2:0 na sety, a to v tej chvíli znamenal boj o zlato. Vo finále sa slovenský tandem predstavil proti chorvátskemu tandemu
JURICIC Matea a GRIVICIC Mihael, ktorému SVK, už nedokázalo možno práve pre
nováčikovskú daň konkurovať a podľahli na
sety 0:2.
V kategórii mužov a žien pre slovenskú
výpravu tieto majstrovstvá sveta znamenali druhú historickú medailu po rozdelení
Československa. Stalo sa tak po sedemnástich rokoch, a preto má bronzová medaila na hrudi mužskej výpravy tak vzácny
lesk. Stretol sa výber hráčov okolo trénera
Jozefa Kráľoviča, v ktorom bola premiešaná chémia v podobe mladosti a skúsenosti, no predovšetkým chuti niečo dokázať a dosiahnuť, spolu s odchovancami
Sučian Ivanom Čechom a Milanom Tomkom.
Ženské družstvo spolu s našou reprezentantkou Dagmar Kyselicovou v štvrťfinálových vyraďovacích bojoch podľahlo výborne hrajúcemu družstvu z Čiech, a tak
skončilo tesne za bránami bojov o medailu.
Dagmar Kyselicová

Ak je v januári jasno, bude veľa ovocia.
Ak v januári sneží, alebo prší, bude zlá úroda.
Beda tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie.
Čo január zazelená, to máj spáli.
Čo január zmeškal, február doháňa.
Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.
Január studený, marec teplý.

11 www.sučany.sk
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Krst poetickej
zbierky
Anny Jamriškovej
Dňa 6. 11. 2017 sa v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine konala
beseda s autorkou Annou Jamriškovou, krstila sa jej nová zbierka poézie Kamienok v mozaike. Zazneli tu
ukážky básni z pera autorky, v ktorých spomína aj rodné Sučany. Odporúčam začítať sa do týchto veršov
aj počas dlhých zimných večerov.
Poetke prajem veľa tvorivých síl do
ďalších veršov.
Veronika Ďaďová

V poslednom čase sa realizovalo v našej obci:

nové smetné koše umiestnené v obci

vybudovala sa nová časť cintorínu

vybudoval sa chodník pri autobusovej zastávke pri Tescu

nové zábradlie okolo futbalového ihriska

www.sučany.sk

12

Maketa 4-2017 PO _Sestava 1 05.12.17 19:59 Stránka 13

ZO ŽIVOTA OBCE

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

Osobnosti Sučian –
majster Ever Púček
Vo virvare tohoročných udalostí, akosi
nám unikla ešte v lete jedinečná udalosť,
skoro na domácej pôde. Po výstavách
a prehliadkach v mnohých svetových galériách vystavoval v Turčianskej galérii
svoje diela majster Ever Púček /1931/,
náš bývalý, dlhodobý obyvateľ. Čestný
občan Sučian, významná osobnosť slovenskej výtvarnej moderny. Po skončení
štúdií v Prahe začal v r.1957 vystavovať
spoločne s Galandovcami na ich famóznej, uvádzajúcej a vtedajšou mocou aj rozohnanej vernisáži v Žiline. Nezabudnuteľne ju popísala jej priama účastníčka,
šansoniérka pani Hana Hegerová. Šesťdesiat plodných rokov maliara, kresliara
a grafika. Výber z diel pochádzajúcich zo
staršej i najnovšej tvorby. Obrazy s kompozíciami zloženými z geometrických tvarov ale hlavne plné pestrých, veselých farieb. Niečo na pomedzí maľby a koláže.
Motívy dediny, zámkov, čarovných rozprávkových bytostí inšpirovaný rozprávkami a fantáziou. Poľné strašiaky a papierové šarkany ako prejav jeho zmyslu pre
humor a hravosť, sú nositeľmi nespornej
estetickej a umeleckej kvality. Sú to obrazy z putovania po jeho krajinách spomienok, do ktorých patria nesporne naše
Sučany.
Prajeme majstrovi ešte veľa síl a zdravia,
ktoré vzhľadom k veku isto potrebuje najviac zo všetkého.
Miroslav Miert

Keď vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu.
Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať.
Keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.
Keď január vodu pustí, v ľad ju zas marec zhustí.
Na počiatku roku keď sú mokrie časy, od hnevu si vinár bude šklbať vlasy.
Keď včely v januári vyletujú, to nedobrý rok ohlasujú.
Lepšie vidieť hladného vlka v poli ako gazdu v januári v košeli.

13 www.sučany.sk
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Vážení občania,
zberný dvor v Sučanoch je určený len pre fyzické osoby (občanov) s trvalým pobytom v obci Sučany. Môžete tam odovzdať plasty, kovové
obaly, šatstvo, sklo, objemný odpad, jedlé oleje a tuky, elektroodpad, nebezpečný odpad a drobný stavebný odpad. Zberný dvor neodoberá
odpadové pneumatiky, tie je potrebné odovzdať distribútorom na predajných miestach alebo v pneuservisoch.

Prevádzkové hodiny zberného dvora sú nasledovné:
Pondelok: 07:00 – 15:00
Utorok:

zatvorené

Streda:

07:00 – 17:00

Štvrtok:

07:00 – 15:00

Piatok:

07:00 – 14:00

Sobota:

07:00 – 17:00

Nedeľa:

zatvorené

Zber drobného stavebného odpadu od 01.01.2018 bude realizovaný nasledovne:
Na zbernom dvore sa bude odoberať drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín iba od fyzických osôb s trvalým pobytom v obci Sučany,
po preukázaní sa občianskym preukazom. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou,
ako napríklad: betón, tehly, kvádre, škridly, výkopová zemina a iné.
Drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín sa bude odoberať na zbernom dvore v rozsahu o objeme:
– 60 l/0,06 m3 (fúrik),
– 80 l/0,08 m3 (vrece),
– 30 l/0,03 m3 (vedro).
Jedna fyzická osoba bude môcť doniesť drobný stavebný odpad do objemu 1 m3 za rok. V prípade prekročenia tejto hranice bude drobný
stavebný odpad spoplatnený sadzbou 0,0033 eura za jeden liter.
Väčší objem drobného stavebného odpadu (prívesný vozík a väčšie) bude nutné vyviezť na skládku Prefa Sučany. Fyzická osoba (občan)
s trvalým pobytom v obci Sučany tento stavebný odpad zaplatí na skládke Prefa Sučany podľa cenníka pre obec Sučany 12 eur/tonu
s DPH. Trvalý pobyt je občan povinný preukázať hodnoverným dokladom. Fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt v obci Sučany zaplatí
na skládke Prefa Sučany 16 eur/tonu s DPH. Prevádzková doba na skládke je od pondelka do piatku: 7:00-15:30, zodpovedný vedúci je
pán Sobkuliak Roman, t. č. 0914 358 456.
V sobotu bude možné vyviezť väčší objem drobného stavebného odpadu do prevádzky EBA Sučany. Občan dostane vážny lístok, na
základe ktorého bude povinný do 10 kalendárnych dní zaplatiť v pokladni Obecného úradu Sučany stanovenú sumu podľa cenníka pre
Obec Sučany. V prípade problémov s úhradou poplatku za drobný stavebný odpad na základe týchto vážnych lístkov bude vyššie uvedená
možnosť prehodnotená.
Každý z nás je tvorca odpadov a preto sme všetci zodpovední za naše čisté životné prostredie v obci a v jej okolí.
Referát životného prostredia

www.sučany.sk
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Vernisáž fotografií Jozefa
Urbana
Pri príležitosti životného jubilea náš spoluobčan Jozef Urban pripravil výstavu svojich fotografií. Vernisáž fotografií sa konala
26. septembra 2017 v Robotníckom kultúrnom dome v Sučanoch. Bolo vystavených 45 farebných a čiernobielych fotografií s krajinárskou tematikou. Jozef Urban
fotografuje predovšetkým krajinu Turca,
lesné potoky a rôzne zákutia rieky Váh.
Každoročne sa zúčastňuje celoslovenskej
amatérskej fotografickej súťaže „AMFO“.
Do ďalšej tvorivej činnosti mu želáme veľa
dobrých záberov a ako hovoria fotografi dobré svetlo.
Text: Danuša Pročková
Foto: Ctibor Pročka

O ZNAM Y
Vážení občania,
obecný úrad pre Vás pripravil novú službu zasielania správ prostredníctvom SMS hlásnika. Správa Vám bude zaslaná na váš mobilný
telefón prostredníctvom SMS správy. Žiadame občanov, ktorí majú záujem o túto službu, aby zaslali svoje údaje a telefónne číslo na
obecný úrad, na nižšie uvedené čísla. Môžete zaslať aj svoj e-mail, po zavedení SMS správ do praxe, budú postupne zasielané správy
aj prostredníctvom e-mailu.
č.t. 42 410 16, kultura@sucany.sk
č.t. 42 410 10, sekretariat@sucany.sk

Vážení občania,
obec Sučany pripravila pre Vás stolové kalendáre na r.2018. Kalendáre sú určené pre každý rodinný dom a byt. Záujemcovia si ich môžu
od stredy 29.11.2017 vyzdvihnúť na obecnom úrade na Klientskom centre - Informáciách počas úradných hodín.

Šťastné sviatky vianočné, krásne čaro polnočné, na Silvestra pevný krok a s ním šťastný Nový rok
želá
kolektív Nových Sučianskych zvestí
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