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XII. ROCNÍK

MIlANA

HODŽU
20. – 26. JÚN 2016
Konané v spolupráci s poslancom EP
Miroslavom Mikolášikom.

PIATOK 24. JÚNA 2016
9:00 Senior paráda – Klub dôchodcov

SOBOTA 25. JÚNA 2016
14:00
Pietny akt kladenia vencov pri pomníku Milana Hodžu na Národnom cintoríne v Martine
14:00
Skupina Retro Rock revival na Námestí SNP v Sučanoch
15:00 	Úcta rodákovi – kladenie vencov pri buste Milana Hodžu na Námestí SNP v Sučanoch,
odovzdávanie ocenení
16:00
Rolničky – detský súbor
16:15
Skupina Sučianka
17:00
Skupina Kysucký prameň
19:00
Darina Rolincová
20:00
Skupina ÚSVIT
21:30
Ohňová show
22:00
Diskotéka

NEDEĽA 26. JÚNA 2016
09:45

Slávnostné služby Božie - Evanjelický a.v. kostol

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

ZO ŽIVOTA OBCE

Zo zasadnutia

obecného zastupiteľstva v Sučanoch, konaného 18. apríla 2016
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch v úvode rokovania vzalo na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadania zastupiteľstva,
správu o bezpečnostnej situácii v obci v roku 2015 prednesenú riaditeľom OO PZ v Sučanoch, správu o činnosti DHZO za rok 2015 a správu o činnosti OP za rok 2015. V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo
schválilo VZN obce Sučany č. 1/2016 o zrušení obecnej polície.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch ďalej vzalo na vedomie správu
hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol o prevádzkovaní kamerového systému, o vykonávaní predbežnej finančnej kontroly
v minulom roku a previerky opatrení z vykonaných kontrol.
Najdôležitejším bodom rokovania tohto OZ bolo schvaľovanie záverečného účtu obce. Na úvod tohto bodu obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce
Sučany za rok 2015 a správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce k 31. 12. 2015, ktorí odporúčali schváliť
záverečný účet bez výhrad.
Následne OZ schválilo záverečný účet obce Sučany za rok 2015 a celoročné hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad, pričom konštatovalo, že:
● výsledkom hospodárenia obce za rok 2015 je prebytok vo výške
234 088,51 € a po odpočítaní účelových prostriedkov zo štátneho
rozpočtu vo výške 225 988,51 €
● celkový prebytok rozpočtového hospodárenia je vo výške 267 721,81 €
● na základe vyššie uvedeného je možné vykonať odvod do rezervného fondu obce z celkového prebytku hospodárenia vo výške
248 076,96 €
● na záver tohto bodu OZ, na základe dobrých výsledkov hospodárenia obce za rok 2015, schválilo použitie rezervného fondu vo výške
240 000 € na kapitálové výdavky v roku 2016 a to nasledovne:
● prípravná a projektová dokumentácia 10 000 €,
● územný plán 7 500 €,
● rekonštrukcia nájomných bytov (Ul. Pri Váhu) 50.000 €,
● rekonštrukcia ciest a chodníkov 100 000 €,
● detské ihrisko 5.500 €,
● rekonštrukcia verejného osvetlenia 52.000 €
● rekonštrukcia okien a dverí v materskej škole 15.000 €
Poslanci ďalej schválili prehlásenie, že na pozemku KN 2119/7, druh
zastavané plochy a nádvoria, výmera 40 m2, zapísaného na liste vlastníctva 2401 k.ú. Sučany, je miestna komunikácia, vybudovaná v 50tych rokoch z finančných prostriedkov štátu a to Ul. Mierová.
OZ ďalej poverilo starostu zastupovať obec pred Slovenským pozemkovým fondom Bratislava pri prevode podielu pozemku KN 1092 o výmere 482 m2 a KN 824 o výmere 27 m2 na obec Sučany s cieľom previesť tieto pozemky na obec. V ďalšom bode týkajúcom sa pozemkov SPF
schválilo bezodplatný prevod pozemku KN 1708/19 o výmere 347 m2
na obec Sučany. Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch tiež schválilo zvýšenie odmien členom spevokolu na 5 € na osobu.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch v rámci bytovej politiky obce
schválilo:
a) uzavretie resp. predĺženie nájomných zmlúv na jednoizbové byty na Ul.
Tehelná č. 5,7,9,11 na obdobie jedného roka do 30. 9. 2017 týmto nájomcom: Rastislav Chabada, Renáta Hanuliaková, Emil Facuna, Lenka Orelová, Renáta Farkašová, Alžbeta Šalagová a Magdaléna Václaviková.
b/ poradovník náhradníkov na trojizbové nájomné byty na Ul. Tehelná
5,7,9 a 11
1. Michaela Miháliková, Ul. Tehelná 9, Sučany
2. Peter Adamec, Ul. Hodžova 8, Sučany
3. Milan Boga, Ul. Š. Nahálku, Martin
c) poradovník náhradníkov na jednoizbové nájomné byty na Ul. Tehelná
5,7,9 a 11
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1. Jozef Makovník, Obec Sučany
2. Michaela Miháliková, Ul. Tehelná 9, Sučany
3. Milan Boga, Ul. Š. Nahálku, Martin
4. Katarína Václavíková, Turčianske Kľačany
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce nasledovným športovým klubom a ECAV Sučany:
a) FO Tatran Sučany vo výške 6.250 € na činnosť FO /doprava, bežná údržba futbalového ihriska, odmeny trénerom a rozhodcom, bežná
údržba a nákup športového výstroja ap./
b) Kolkársky klub Tatran Sučany vo výške 1.500 € na úhradu cestovných nákladov súvisiacich s činnosťou klubu, pričom zvýšenie je
odôvodnené vyššími nákladmi na dopravu súvisiacimi s tým, že naši
kolkári budú v budúcom ročníku súťažiť aj s tímami z Čiech a Moravy
c) Klub sučianskych turistov Sučany vo výške 400 € na údržbu turistického chodníka na Kriváň, údržba chaty Vendovka a turistickej základne, dokončenie vrcholového stĺpa na Kriváň
d) Skialpinistický klub Sučany vo výške 500 € na zabezpečenie memoriálu Jána Doboša
e) Športový krúžok Sučany vo výške 150 € na uhradenie dopravných
nákladov súvisiacich s činnosťou krúžku
f) Volejbalový klub Tatran Sučany vo výške 200 € na uhradenie nákladov na prenájom telocvične v ZŠ Sučany
g) TJ Tatran Sučany /STO/ vo výške 150 € na zabezpečenie súťaže
„O pohár starostu obce“ a náklady súvisiace s prácu s mládežou
h/ ECAV Sučany vo výške 500 € na výmenu lustrov v kostole,
ako aj jednotlivým CVČ na zabezpečenie ich činnosti nasledovne:
i) Centrum voľného času, Ul. A. Kmeťa 22 Martin vo výške 1 575 €
j) Súkromné centrum voľného času JUNIORKLUB Martin vo výške
765 €
k) Centrum voľného času DOMINO Vrútky vo výške 1980 €
l) Občianske združenie Centrum environmentálnej výchovy Turiec Martin vo výške 3 360 €
m) Súkromné centrum voľného času TK DEEP Martin vo výške 2 220 €
n) ZŠ s MŠ Antona Bernoláka v Martine vo výške 585 €
Ďalej schválilo predaj pozemku o výmere 20 m2 vo vlastníctve obce
Sučany pod existujúcou garážou č. súp. 1560 vo vlastníctve žiadateľov
p. Vladimírovi Kutlíkovi a manželke Nadežde Kutlíkovej, Osloboditeľov
986/6, Sučany, cena za 1 m2 je 10 €, t.j. za celý pozemok 200 €.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch zobralo na vedomie informáciu
o aktuálnom stave vypracovávania PHSR obce Sučany, správy z činnosti komisií OZ obce Sučany a správu o činnosti bezplatnej právnej
poradne v obci v roku 2015. V ďalšom bode poslanci schválili pani Danušu Pročkovú za členku redakčnej rady Nových Sučianskych zvestí
namiesto Mgr. Aleny Matulovej.
Na záver schválili výšku paušálneho poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2016 pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia
ovzdušia v zmysle príslušného VZN:
● Turčianska drevárska spol.,s.r.o., Sučany, odsávanie od drevoobrábacích strojov 3,30 € ,
● Peter Chreno, prevádzka ul. Mierová 26,Sučany, pracovisko občasného nanášania farieb 3,30 €
● EBA, s.r. o., Bratislava, prevádzka Sučany, biodegradačná plocha 150 €
● KORADOOR, s.r.o., ul.Vrútocká 256, Sučany, odsávanie od drevoobrábacích strojov 3,30 €
● ÚVTOS, ul. Družstevná, Sučany, pracovisko občasného nanášania
farieb 3,30 €
● Tanker, s.r.o., prevádzka čerpacia stanica PHM, ul.Kalinčiakova 1821,
Sučany znečisťujúce látky zo skladovania nafty a benzínu 6,60 €.
Text: K. Miháliková

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Kontrola plnenia
opatrení z vykonaných
kontrol v roku 2015
V roku 2015 hlavná kontrolórka vykonala dve kontroly, z ktorých vyplynula obci povinnosť prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
Z kontroly č. 5/2015 - Kontrola plnenia uznesení prijatých na Obecnom
zastupiteľstve v Sučanoch v roku 2014 sa jednalo o povinnosť zabezpečiť, aby zamestnanci obecného úradu precízne vypracovávali všetky
zmluvy uzatvárané obcou, tieto dôsledne kontrolovali po obsahovej,
gramatickej aj vizuálnej stránke tak, aby spĺňali štruktúru úradného dokumentu a dbať na to, aby pred každým vykonaním diela bola riadne
písomne uzatvorená Zmluva o dielo, ktorá obsahuje všetky predpísané náležitosti a má riadne vyšpecifikovaný predmet zmluvy. Z kontroly
č. 6/2015 - Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia
č. 1/2013 o poskytovaní dotácií v roku 2014 vyplynuli nasledovné opatrenia. Do budúcnosti je pri prijímaní žiadostí o dotáciu potrebné dôkladné kontrolovanie všetkých náležitostí, ktoré k tomuto stanovuje VZN.
Taktiež je potrebná kontrola dodržiavania termínových ustanovení VZN,
ako aj zmluvy o poskytovaní dotácie. Ďalej bolo potrebné upravenie časového použitia dotácie pre centrá voľného času v zmluvách o poskytnutí dotácie, nakoľko iný termín uvádzalo VZN a iný termín obsahovala
zmluva. Poverení referenti OcÚ sú taktiež povinní kontrolovať všetky
stanovené náležitosti žiadosti o dotáciu a pripraviť písomnú zmluvu so
zreteľom na predpísané ustanovenia. Ďalšie opatrenie bolo zamerané
na upravenie zmluvných podmienok pre príjemcov dotácie podľa ich
možností a špecifík, t.j. venovať uzatváraniu zmlúv väčšiu pozornosť
a tým zároveň predchádzať chybám. Z hľadiska čerpania pridelenej dotácie, sú referenti povinní vykonávať dohľad, aby sa jej čerpanie počas
trvania a aj po skončení realizácie projektu riadilo všeobecne záväzným
nariadením. Z vykonanej kontroly taktiež vyplynula potreba schválenia
novej podoby VZN o poskytovaní dotácie, do ktorej by bolo tiež zahrnuté znenie dodatkov predchádzajúceho VZN, ako aj prípadné ďalšie
navrhované zmeny vychádzajúce z praktických zistení počas kontroly. Vzhľadom k zisteným nedostatkom bolo nové VZN Obce Sučany
č. 6/2015 o poskytovaní dotácií schválené obecným zastupiteľstvom
dňa 26.10.2015 a je účinné od 11. 11. 2015. Všetky opatrenia z kontrol
boli splnené a sú plnené aj naďalej.

Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v rokoch
2014 a 2015
Výkon predbežnej finančnej kontroly ako súčasť finančnej kontroly
v rokoch 2014 a 2015 upravoval Zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V podmienkach obce Sučany upravoval výkon predbežnej finančnej
kontroly vnútorný predpis Smernica o finančnom riadení a finančnej
kontrole Obce Sučany. Predbežnou finančnou kontrolou sa overovala
každá finančná operácia alebo jej časť. Pod pojmom finančná operácia si môžeme predstaviť príjem alebo použitie verejných prostriedkov
v hotovosti alebo bezhotovostne, ako aj právny úkon alebo iný úkon
majetkovej povahy. Predbežnou finančnou kontrolou sa overovala hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami a súlad finančnej operácie alebo jej časti s napr.
rozpočtom, osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami a pod. Vykonávali ju vedúci zamestnanec a zamestnanci zodpovední za rozpočet,
verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti.
Kontrolované bolo, či si obec plnila zákonnú povinnosť a overovala každú pripravovanú finančnú operáciu alebo jej časť a či bol v rámci kontroly overovaný súlad každej pripravovanej finančnej operácie podľa
zákona o finančnej kontrole. Okrem toho bolo predmetom kontroly to, či
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predbežnú finančnú kontrolu vykonávali vedúci zamestnanec a ostatní
zamestnanci a či táto bola vykonávaná zákonným spôsobom, a teda či
jej vykonanie bolo potvrdzované na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania
a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade
so zákonom určenými skutočnosťami.
Z finančných operácií, ktoré boli kontrolované ide predovšetkým o rozpočtové opatrenia, inventarizáciu majetku, zmluvy (nájomné zmluvy,
zmluvy o výpožičke, zmluvy o dielo, kúpne zmluvy atď.), faktúry a objednávky, dochádzka zamestnancov, mzdové výmery, dohody o vykonaní práce, príjmy a výdaje v hotovosti, žiadosti o dotáciu a žiadosti
o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, rozhodnutia na vyrubenie dane z nehnuteľností, rozhodnutia na vyrubenie
dane za psa, rozhodnutia na vyrubenie dane za užívanie verejného
priestranstva a ďalšie.
Kontrolou bolo v mnohých prípadoch zistené nedostatočné, v podstate
len „administratívne“, vykonávanie predbežnej finančnej kontroly tým,
že súlad pripravovanej finančnej operácie nebol overovaný v celom
jeho rozsahu. Na odstránenie zistených nedostatkov odporučila hlavná kontrolórka poučiť zamestnancov zodpovedných za výkon finančnej
kontroly o jej význame a potrebe dôsledného vykonávania pri každej
finančnej operácii alebo jej časti.

Kontrola zákonnosti prevádzkovania kamerového
systému v obci
Monitorovanie verejného priestranstva a zásady jeho prevádzkovania a používania sú upravené zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Metodickým usmernením
č. 1/2014 Monitorovanie priestoru prístupného verejnosti kamerovým
systémom Úradu na ochranu osobných údajov.
K základným povinnostiam prevádzkovateľa kamerového systému
patrí dodržanie účelu monitorovania podľa zákona č. 122/2013, ktorý
stanovuje, že priestor prístupný verejnosti je možné monitorovať len
za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania
kriminality, narušenia bezpečnosti štátu alebo ochrany majetku alebo
zdravia. Na takého spracovávanie osobných údajov sa následne súhlas
dotknutých osôb nevyžaduje, prevádzkovateľ by mal ale dodržiavať zásady primeranosti a nevyhnutnosti. Musí taktiež vymedziť priestor nie
väčší než je potrebný pre splnenie účelu, rovnako ako aj osobné údaje,
ktoré sa spracúvajú, musia byť len v rozsahu potrebnom pre splnenie
daného účelu. Záznam z monitorovania môže byť ďalej využitý len za
účelom uplatňovania právnej zodpovednosti v rámci priestupkového
alebo trestného konania a je možné ho uchovávať len po dobu 15 kalendárnych dní. Ak záznam nie je využitý v rámci priestupkového alebo
trestného konania, je prevádzkovateľ povinný ho v danej dobe zlikvidovať. Prevádzkovateľ je taktiež povinný zreteľne označiť monitorovaný
priestor, prijať a dodržiavať primerané bezpečnostné opatrenia, zaručiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov a vypracovať príslušnú
bezpečnostnú dokumentáciu. Prevádzkovateľ kamerového systému
je povinný vytvoriť také podmienky, ktoré zaručia ochranu osobných
údajov. Spracovávané osobné údaje je k tomuto účelu povinný chrániť
pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na podmienky obce
sa vzťahuje predovšetkým nebezpečenstvo neoprávneného prístupu
a sprístupnenia, poskytnutia alebo zverejnenia. Nakoľko kamerový systém obce Sučany nie je napojený na verejne prístupnú počítačovú sieť,
podľa §19 ods. 1 zákona č. 122/2013, bezpečnostné opatrenia musia
zahŕňať identifikáciu prevádzkovateľa, technický popis a umiestnenie
kamier, technický popis a umiestnenie zobrazovacieho a záznamového zariadenia, popis bezpečnostných opatrení a spôsob ich uplatnenia

3 www.sucany.sk

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

v konkrétnych podmienkach, záznam o poučení oprávnených osôb,
záznamy o zistených bezpečnostných incidentoch s vplyvom na bezpečnosť osobných údajov, záznam o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ
prijal na zaistenie bezpečnosti informačného systému po bezpečnostných incidentoch, poučenie všetkých osôb, ktoré budú mať postavenie
oprávnených osôb voči danému kamerového systému (o poučení musí
mať prevádzkovateľ kamerového systému vyhotovený záznam a v prípade potreby ho preukázať Úradu na ochranu osobných údajov), vedenie evidencie na základe §43 a nasl. zákona č. 122/2013 o prevádzke
kamerového systému.		
Monitorované sú v obci Sučany nasledovné miesta:
•	Ul. Osloboditeľov (detské ihrisko v parku, pohostinstvo Kamzík)
z dôvodov ochrany bezpečnosti (predovšetkým detí) a majetku obce
(detský mobiliár), odhaľovania kriminality a ochrany verejného poriadku a bezpečnosti,
•	Park na Ul. Podhradská (objekt Partizánska 24, Dom dobrého pastiera, priestor pred reštauráciou Ranč Stará teheleň) z dôvodov
ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, majetku obce a odhaľovania kriminality,
•	cintorín (Dom smútku, priestory cintorína, budova kolkárne a priestor
detského ihriska na Ul. Hlavná) z dôvodov ochrany majetku obce
a občanov a ochrany verejného poriadku a bezpečnosti,
•	budova obecného úradu (priestor pred obecným úradom, parkovisko a garáže a vestibul) z dôvodov ochrany majetku obce a ochrany
verejného poriadku a bezpečnosti,

•	budova DHZO (budova, jej okolie a dvor DHZO, interiér budovy
a križovatka ulíc Partizánska a Hlavná) z dôvodov ochrany majetku
obce a ochrany verejného poriadku a bezpečnosti,
•	železničný most (most, rampa pre peších a chodník pre peších
z Ul. Stará hradská k podchodu) z dôvodu ochrany verejného po
riadku a bezpečnosti,
•	materská škola (budova kuchyne MŠ a dvor a ihrisko) z dôvodov
ochrany majetku obce a ochrany verejného poriadku a bezpečnosti,
•	základná škola (priestor pred budovou, chodník pre peších k podchodu, multifunkčné ihrisko a ihrisko ZŠ) z dôvodov ochrany majetku
obce, ochrany verejného poriadku a bezpečnosti,
•	centrum obce (svetelná križovatka, budova domu služieb, zberný
dvor, Námestie SNP, pamätník M. Hodžu s panteónom, pamätník
SNP, objekt reštaurácie Orea a objekt domu dôchodcov) z dôvodov
odhaľovania kriminality, ochrany verejného poriadku a bezpečnosti,
ochrany majetku obce.
Obec Sučany ako prevádzkovateľ kamerového systému v obci spĺňa
všetky povinnosti, ktoré ukladá zákon č. 122/2013 o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
Úplné verzie vykonaných kontrol sa nachádzajú na stránke www.sucany.sk a taktiež ich majú všetci poslanci obecného zastupiteľstva,
s ktorými boli výsledky kontrol taktiež prejednané.
Mgr. Lenka Orelová
hlavná kontrolórka

Malí priatelia prírody oslavujú
Deň Zeme.

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla.
Aj naša 6. tr. Janka Hraška sa v týždni od 18. 4. – 22. 4. 2016 zapojila do
„ jarného upratovania „ okolia MŠ a parku pri autobusovej zastávke na
hlavnej ceste. Počasie nám prialo, čo sa odzrkadlilo aj na dobrej nálade
našich detí.Je dôležité venovať sa otázkam životného prostredia a chrániť
jeho poklady pre budúce generácie.
Text a foto: J. Blahušiaková a S. Pálešová

Obecné zastupiteľstvo
schválilo ocenenie
nasledovným občanom obce

Ocenenia budú odovzdané na XII.ročníku
Dní Milana Hodžu 25.6.2016.
●	udelenie Ceny obce Sučany Ing. Milanovi
Rybárovi za osobný prínos pri priemyselnom rozvoji obce
●	udelenie Ceny starostu obce Sučany Ing.
Vladimírovi Malkovi za osobný celoživotný
prínos pri rozvoji obce a športu v obci
●	udelenie Ceny starostu obce Sučany Ivanovi Cunovi za reprezentáciu obce v rámci
športových súťaží v maratóne
Ing. MILAN RYBÁR (18. 8. 1943)
narodil sa v Brusne okr. Banská Bystrica.
Strednú priemyselnú školu ukončil na Piesku
okr. Brezno, 4 semestrálne štúdium – Investičná výstavba v Prahe a Slovenskú vysokú školu
technickú v Bratislave.
Začiatkom roka 1966 sa oženil do Sučian a nastúpil do zamestnania v n. p. Prefa Sučany na
investičné oddelenie. Postupne sa vypraco-
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val na funkciu vedúceho investičnej výstavby
a neskôr na funkciu technického námestníka.
Z týchto pozícií zabezpečoval výstavbu a rozvoj závodov Prefa v rámci bývalého stredoslovenského kraja. Pod jeho vedením bol postavený aj terajší závod Prefa Sučany.
V roku 1990 sa stal poslancom obecného zastupiteľstva v obci Sučany a zástupcom starostky obce. V roku 1994 bol zvolený za starostu obce. Túto funkciu vykonával 12 rokov,
do roku 2006. Počas nej bol osem rokov predsedom Združenia miest a obcí Turca, členom
predsedníctva a Rady Združenia miest a obcí
Slovenska. Koncom roka 2006 na funkciu starostu nekandidoval. Jeho prioritou bol rozvoj
obce Sučany. Za podpory poslancov OZ bola
vybudovaná plynofikácia a kanalizácia celej
obce, protipovodňové poldre, chodníky, komunikácie, regulácia časti potoka v obci, bola
schválená projektová úloha diaľnice a mnoho
iných stavieb. Ďalšou významnou investíciou
bola príprava a realizácia „Východného priemyselného parku“ vrátane kruhového objazdu
v k. ú. obce Sučany. Spoločne s firmou AUTO

Martin sa zabezpečovali náročné podmienky
kladené tuzemskými a zahraničnými investormi spojené s vybudovaním technickej vybavenosti územia a inžinierskych stavieb nevyhnutných na zriadenie priemyselného parku a to
komunikácií, vodovodu, kanalizácie, prívodu
elektrickej energie a plynofikácie. Táto sa realizovala cez obec Sučany a jej financovanie
vo výške 65 mil. Sk poskytlo formou dotácie
Ministerstvo hospodárstva SR.
Výstavbou závodov v priemyselnom parku
obec Sučany získava na daniach z nehnuteľností a stavieb ročne vyše 100 tis. €. Zároveň
sa vytvorili nové pracovné príležitosti pre vyše
1000 zamestnancov celého regiónu Turiec, čo
pomohlo v malej miere rozbehnúť jeho ekonomický rozvoj.
Text: redakcia
Ing. VLADIMÍR MALKO (13. 9. 1949 )
Narodil sa v Sučanoch rodičom Ľudmile a Vladimírovi Malkovcom. Súrodenec Igor Malko.
Vzdelanie: základnú školu absolvoval v Sučanoch (1956-1965). Stredoškolské vzdelanie
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Ochutnávka
pomazánok a šalátov

Pomazánky a šaláty sú súčasťou jedálnička v každej materskej škole. Ani u nás to nie je inak. Sú
veľmi dôležité, pretože sú zložené zo surovín,
ktoré potrebujú deti pre svoje zdravie. Strava
je veľmi dôležitým faktorom pre správny vývin
dieťaťa. O tom ako chutí cícerová, tvarohová či
drožďová nátierka alebo miešaný šalát s mrkvou
či pomarančom, sa mohli rodičia detí sami presvedčiť a ochutnať u nás v Materskej škole v Sučanoch dňa 25.4.2016 v popoludňajších hodinách. Pre rodičov, starých rodičov, členov Rady
školy a Rodičovského združenia pri MŠ, vedenia obce Sučany si pani kuchárky spolu s pani
vedúcou ŠJ z príležitosti sviatku Svetového dňa
zdravia pripravili ochutnávku ôsmich druhov nátierok doplnených zeleninou, päť druhov šalátov,
miešaného kompótu, nápoje, ako sú rôzne čaje
a ovocné sirupy bez pridania umelých sladidiel
a konzervantov, ktoré našim najmenším veľmi
chutia. Pri každej nátierke bola receptúra, takže
všetci prítomní si mohli prečítať aj zloženie a prípravu jednotlivých pokrmov. Ohlasy od rodičov,
starých rodičov a ostatných prítomných boli pozitívne a budeme radi, ak si v budúcnosti takýto deň
ešte zopakujeme.
Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli na
našu ochutnávku. Veľké poďakovanie patrí sponzorom, ktorí nám dodali suroviny . Riaditeľka MŠ
ďakuje vedúcej ŠJ, pani kuchárkam za prípravu
dobrôt v podobe pomazánok a šalátov, ostatným
nepedagogickým pracovníkom za organizačnú
pomoc pri realizácii skvelého popoludnia.
Text a foto: Mgr. Andrea Krčulová, riaditeľka MŠ,
Andrea Zvodová, vedúca ŠJ MŠ.

získal na SPŠ-E v Tvrdošíne (1965-1969). Vysokoškolské vzdelanie ukončil na VŠDS v Žiline (ukončené v roku 1986).
Práca: svoju pracovnú kariéru začal po ukončení strednej školy v septembri 1969, s nástupom ako technik v Turčianskych strojárňach
v Martine. Od 1.4.1972 pracoval v energetike,
ako manipulant na 400kV rozvodni v Sučanoch. V energetike pôsobil až do dôchodku, na
rôznych pracovných pozíciách. Popri zamestnaní sa stále vzdelával a po skončení vysokej
školy nastúpil na miesto vedúceho rozvodne
v Sučanoch a neskôr bol vymenovaný do pozície oblastného riaditeľa prevádzkovej správy
Stred v SEPS v BA.
Rodina: 8. 9. 1973 uzavrel manželstvo s Tatianou Malkovou rodenou Síkorovou. Majú spolu
dve dcéry a syna.
Záľuby: aktívna účasť v medzipodnikovom turnaji v kolkoch, turistika, bicyklovanie, lyžovanie
a záujem o športové dianie.
Celý život prežil v našej obci. Tri volebné obdobia pôsobil ako poslanec MNV v Sučanoch.
V tomto období sa podarilo presadiť vybudova-

Plavecký výcvik
Z vychádzajúcim jarným slniečkom v mesiaci máj sa predškoláci vybrali na plavecký výcvik
do ZŠ Hurbanova v Martine. Deti navštevovali plavecký výcvik 3 x do týždňa v odpoludňajších hodinách. V tomto šk. roku bolo až 30 predškolských detí prihlásených na PV - sprevádzali ich 4 p. uč.
Pod vedením p. MUDr. L. Szaba a ďalších 3 inštruktoriek sa deti oboznámili s alternatívnym prostredím, nacvičovali si dýchanie do vody, učili sa pohybovať vo vodnom prostredí
bez strachu a zábran, rozvíjali si základné plavecké zručnosti – kraul, prsia, znak a zároveň
si posilnili imunitu. Väčšina detí sa tešila z hodín plávania a tí čo mali spočiatku obavy,
v závere PV ich prekonali primeraným a hravým prístupom inštruktorov.
V závere si deti overili nadobudnuté zručnosti v plaveckých pretekoch a odmenou pre každé dieťa bol diplom o absolvovaní PV spolu s veselým dreveným delfínikom.
Text: J. Blahušiaková, S. Pálešová

nie materskej škôlky a domu smútku. Významná je i jeho dlhoročná spolupráca s vedením
obce v jej prospech a pomoc občanom Sučian.
Text: redakcia
IVAN CUNA, (30. 10. 1953), prezývka Ičo
Už od malička mu prirástol šport k srdcu. Cez
zimu sa venoval zjazdovému lyžovaniu. Na
miestnom Čapíku vyhral nejeden pretek. Ale
o čosi viac mu bol blízky futbal. Prešiel všetkými vekovými kategóriami, od žiakov – cez dorast - až k dospelým. Za sučiansky FO Tatran
odohral 303 majstrovských zápasov, pričom
skúšal aj vyššiu súťaž v drese Slovana Bratislava, kde odohral 21 majstrovských zápasov.
Po skončení aktívnej činnosti sa dal na dráhu
vytrvalostného bežca. Má odbehnutých neuveriteľných 130 maratónov. Ten prvý r. 1989
v Trnave a posledný r. 2009 na Liptove. Ivan
Cuna môže byť vzorom pre mnohých našich
športovcov. Ešte aj v dôchodkovom veku si
nedá pokoj a pohyb proste potrebuje. Dal si za
cieľ prejsť vrcholy našich hôr. Môžete ho stretnúť na túrach vo Vysokých, či Nízkych Tatrách,
ale aj vo Veľkej, či Malej Fatre. Za reprezentá-

ciu obce v rámci športových súťaží v maratóne
mu bola udelená CENA STAROSTU OBCE.
Na otázky Nových Sučianskych zvesti Ivan
Cuna odpovedal:
Mal si nejaký vzor: Nie, nemal.
Tvoj obľúbený športovec: Emil Zápotek.
Čo by si odkázal mladým športovcom – V prvom rade pustiť sa do športu, ktorý ich baví.
Nasilu niečo robiť, to je zlé.
Keby sa dalo, čo by si vo svojom športovom
živote zmenil: Som skromný. Dá sa povedať,
že to čo som chcel, som aj dosiahol.
Bez čoho by si nedokázal žiť: Bez pohybu.
Čo ťa najviac poteší: Slnečné počasie.
Tvoja obľúbená veta (pri maratóne) - Je ti to
treba, vidíš, dobehol si.
Tvoje obľúbené jedlo: Bravčový rezeň.
Čo odkážeš svojím spoluobčanom: Mladším –
nebáť sa športovať a starším – dopriať si čo
najviac času na čerstvom vzduchu.
Na záver celá sučianska športová rodina Ivanovi praje pevné zdravie a veľa krásnych túr prej
dených v našich horách. „ŠPORTU ZDAR“
Text: J.Makovník
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Zber papiera
zachránil 99
stromov

V máji sme sa všetci
opäť zapojili do jarného zberu papiera.
Ďakujeme všetkým,
ktorí ste priniesli
čo len kilo papiera.
Spoločne sme vyzbierali
krásnych
takmer 5930,4 kilogramov papiera,
čím sme zachránili
99 stromov. Niektoré
triedy sa snažili viac, iné menej a tu máme víťazov:
1. stupeň:
Kočalka Jakub – 397,8 kg
Závatzká Lea – 180,6 kg
Ondrušová Alexandra - 142,5 kg
2. stupeň:
Sajdáková Juliana – 352,5 kg
Janíková Laurette – 220,2 kg
Jellušová Dominika – 124 kg
Najúspešnejšou triedou sa stala 3.B, žiaci ktorej nazbierali 1168,3 kilogramov papiera. Sme
veľmi radi, že zber papiera sa stal na našej
škole už tradíciou a my, žiaci 8.B, prenechávame štafetu budúcim ôsmakom.
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podpore rozhodovať aj vy.
Ako? Je to celkom jednoduché.
Každý zákazník, ktorý od 11. mája do 7. júna,
nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti
Tesco, dostane pri každom nákupe hlasovací
žetón. Prípadne si ho pýtajte. Žetón vhodí do
hlasovacieho boxu v obchode Tesco projektu,
ktorý chce podporiť.
Náš projekt sa dá podporiť len v Expres Sučany - Robotec a Supermarket Varín.
Preto nás poteší, ak Vaše dieťa prinesie žetóny aj z iného Tesca do školy. Odovzdá ho svojmu vyučujúcemu, a my následne zahlasujeme
za náš projekt. Projekty s najväčším počtom
hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých
regiónoch podporu na realizáciu aktivít.
O čom je náš projekt:
Pri príležitosti Svetového dňa úsmevu (7.10.)
a Dňa starých rodičov (9.10), plánujeme pripraviť športové popoludnia „Usmievam sa
a športujem so starými rodičmi“. Chceli by
sme vytvoriť priestor pre spoločné činnosti,
aktivity, detí, starých rodičov a rodičov z obce
Sučany, Turčianska Štiavnička a Podhradie.
Posilniť sebaúctu detí, hrdosť rodičov, starých
rodičov na svoje deti a vnúčatá. Celá akcia sa
bude niesť v športovom duchu. Starí rodičia
s vnúčatami zažijú v tento deň veľa zábavy.

Podporte projekt
základnej školy
„USMIEVAM SA
A ŠPORTUJEM
SO STARÝMI
RODIČMI“

Stavanie mája

V máji – vie to mladá cháska – v celom svete
kvitne láska. Od nedele tu máme máj, ktorý je
plný tradičných zvykov.
Strom sa vo zvykoch označuje slovom máj.
Všetko živé, čo prišlo na svet v máji, sa malo
zdarne vyvíjať. Mláďatá zvierat – mačiatka, jah
ňatá, húsatá - mali byť na chov najvhodnejšie.
Deti narodené v tomto mesiaci majú byť šťastné, no pretože sú stromy obsypané bielymi
kvetmi, ľudia narodení v máji začnú skoro šedivieť. A takto by sme ešte mohli pokračovať dlho.
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Matematika inak

Žiaci 8.A A 8.B triedy mali možnosť vidieť,
že matematika môže byť aj iná, zábavnejšia
a hravá. Presvedčili sa o tom, keď sa učili Ludolfovo číslo. Toto číslo je konštanta a má nekonečne veľa desatinných miest. Dobrovoľnou
úlohou ôsmakov bolo naučiť sa naspamäť čo
najviac desatinných miest. Túto úlohu zvládlo
niekoľko žiakov. Najlepší dopadli takto:
1. miesto: Martin SOKOL (8.A) – 190 desatinných miest
2. miesto: Adrián BENKO (8.A) – 101 desatinných miest
3. miesto: Nicol ONDÁKOVÁ (8.B) – 60 desatinných miest
Martin sa naučil: 3,1415926535 8979323846
2643383279
5028841971
6939937510
5820974944
5923078164
0628620899
8628034825
3421170679
8214808651
3282306647
0938446095
5058223172
5359408128
4811174502
8410270193
8521105559 6446229489

DAJ SI ČAS – Piataci
v Bratislave

Projekt bol v programe „Vy rozhodujete, my
pomáhame 2016“ hodnotiacou komisiou zaradený medzi tri najlepšie v regióne! Postúpil
tak do druhého kola, v ktorom budete o jeho
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Na Slovensku sa májové tradície líšia od regióna k regiónu. A stavanie mája má dlhú tradíciu.
Aj pri našej škole vyrástol piatok 29. 4. krásny
máj, je pre všetky dievčatá. Symbolizuje ich
krásu, zdravie a vitalitu. Veríme, že im vyčaruje krásny úsmev a bude ich tešiť celý mesiac.
V tejto tradícii plánujeme pokračovať aj v ďalších rokoch. Aj vďaka pani učiteľke Ivane Remeňovej, 5. A triede, pani učiteľke Júlii Janíkovej, pani riaditeľke a pani zástupkyniam, pani
učiteľke Jarmile Hanákovej, tiež ostatným kolegom a hlavne sučianskym hasičom na čele
s pánom Slobodníkom si dnes môžeme spoločne postaviť náš druhý školský máj. Všetkým
ďakujeme.

V stredu 13.4.2016 sa žiaci piateho ročníka vybrali na výlet do Bratislavy.
Navštívili sme Apponyiho palác, kde sme si
pozreli zaujímavú výstavu a vyskúšali si dobové kostýmy a prechádzali sme sa po Starom
meste.
Ale hlavný dôvod, prečo sme prišli do Bratislavy, bola účasť v súťaži pre základné školy,
"Daj si čas", v RTVS. Pani učiteľky mali za úlohu vybrať zo žiakov štyroch najlepších. Napokon sa rozhodli pre Katarinu Kyselicovú, Adriana Milana Rybára, Marka Lisíka (všetci z 5. A)
a z 5.B vybrali Annu Giertovú. Po príchode
do televízie sme sa stretli s našimi súpermi
z Palárikova. Pán režisér nám vysvetlil tému
súťaže a boj sa mohol začať. Naša téma bola
o krajine opereného hada (Ríša Aztékov) a sily
sme si merali v súťažiach, kde sme museli mať
perfektnú pozornosť, stali sa z nás záhradká-
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ri, ktorí mali čo najrýchlejšie zasadiť kvety do
kvetináčov, triafali sme sa loptou do koša, skú
šali našu rovnováhu a silu. Posledná súťaž
bola vedomostná, kde skontrolovali, či sme
dobre počúvali. Napokon sme to dobojovali
a zvíťazili sme. Máme z toho dobrú skúsenosť,
ale súťažiaci by to bez perfektného publika nezvládli.
Reláciu "Daj si čas" s našou účasťou odvysiela
RTVS na Jednotke už 28.5.2016 o 9:20 ráno.

DEŇ NARCISOV
2016

V piatok 15. apríla sa rozžiarilo mnoho miest
a obcí Slovenska žltou farbou narcisu. Medzi
ne sa zaradili aj Sučany, Turčianska Štiavnička a Podhradie. A to vďaka vám, ktorí ste sa

Deň
otvorených
dverí firiem
v sučianskej
priemyselnej
zóne
do dvadsiateho ročníka verejnej zbierky zapojili svojim finančným príspevkom a pripnutím narcisu na viditeľné miesto. Stali ste sa
súčasťou všetkých ľudí, ktorým boj proti rakovine nie je ľahostajný a vyjadrujú solidaritu s osobami postihnutými týmto ochorením.
Veľká vďaka patrí našim deviatakom a pani
učiteľkám, ktorým sa podarilo vyzbierať rekordnú sumu 1414,91 €. ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec.
						
Texty a foto: Mgr. Ivana Remeňová

Dňa 14. mája v našej priemyselnej zóne otvorili brány svojich podnikov niektoré, hlavne významné firmy sídliace v našej priemyselnej zóne, sídliace smerom k Martinu. Celkovo tu sídli
okrem staršie zavedených ako napr. Rozvodňa do 20 novovzniknutých firiem a spoločností,
ktoré zamestnávajú tisícku kmeňových zamestnancov a do pol tisíca ďalších agentúrnych, či
živnosť prevádzajúcich osôb. Najväčšie z nich ako Krauss Maffei Technologies, GGB, MAR SK,
ZWL, zamestnávajúce stovky pracovníkov takýmto spôsobom prezentujú svoje výrobné programy a oslovujú potenciálnych uchádzačov o zamestnanie svojimi voľnými pozíciami. Akcia bola
perfektne pripravená aj za účasti obce a zvlášť Hasičského záchranného zboru Sučany, prišlo
ju pozrieť viac ako tisíc návštevníkov z blízkeho okolia i z ďalšia. Len máloktoré mestá, resp.
obce môžu prezentovať sa takouto úspešnou bilanciou novej zamestnanosti a technologicky
náročných výrobných programov, ako my máme v našej obci.
Text a foto: M. Miert

Oslobodenie obce
Sučany
ZO Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Sučany, v spolupráci s Obecným úradom, pripravili oslavy k 71. výročiu
oslobodenia Sučian. Pietna spomienka sa
konala na miestnom cintoríne pri pamätníku padlých. Na úvod zaznela štátna hymna. Nasledoval prednes básní žiakov zo
ZŠ, zaspievala skupina Sučianka. Prítomných privítal a prihovoril sa starosta obce
Ing. Vladimír Plžik, sa SZPB sa prihovoril
predseda Martin Matula. K pamätníku boli
položené vence, ktorými sme si uctili padlých v 2. svetovej vojne.
Text a foto:D. Pročková
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Výlet do Maďarska
Dňa 7. a 8. mája Jednota dôchodcov a Matica slovenská, Miestny odbor
Sučany usporiadali dvojdňový zájazd. Navštívili sme Vyšegrad v Maďarsku, ktorý sa nachádza priamo na brehu Dunaja a bol rezidenciou
mnohých uhorských kráľov. Na hrade sídlil svojho času aj Matej Korvín.
Zopár kilometrov severne od Budapešti sme navštívili s rozlohou 46
hektárov najväčší skanzen v Maďarsku Szentendre. Premáva tu historický vlak z roku 1937, v ktorom sme sa prepravovali po skanzene
a zoznámili so životom a históriou v Maďarsku. Večer sme sa vrátili.
Ubytovaní sme boli v chatách v Štúrove a po večeri sme sa poprechádzali po Pilissentkerest a popri Dunaji, odkiaľ sme videli vysvietený
Ostrihom a most Márie Valérie. V nasledujúci deň sme opäť navštívili
Maďarsko, obec s pôvodným slovenským osídlením Mlynky – Pilissentkerest. V stredisku pilišských Slovákov bolo slávnostné odhalenie pamätnej tabule minulý rok zosnulého veľvyslanca v Maďarsku, Juraja
Migaša. Tento veľký priateľ dolnozemských Slovákov sa vrchovatou
mierou zaslúžil o vybudovanie nového Domu Slovákov v Pilíši po necitlivom deložovaní z pôvodných priestorov. Počas odhalenia, v ktorom
vystúpila aj naša Sučianka sa tu zišlo okolo 400 účastníkov, prišli matičiari z Partizánskeho, Štúrova, Pušoviec i z družobnej obce Mlynky zo
Spiša. Spoločne s domácimi sa tak všetci postarali o občerstvenie a kul-

túrny program počas nasledujúceho Memoriálu, výstupu na nie najľahší
759 m vrch Piliš, odtiaľ z novej rozhľadne možno dovidieť až na Sitno,
veže Mochoviec a nivu Hrona. Vynikajúca nálada bola zadosťučinením
po tejto túre a odozvy po návrate, priam podnetné, nás sprevádzali na
spiatočnej ceste. Prajnosť a dobrosrdečnosť Slovákov potvrdila, že nepozná hraníc.
Text: D. Pročková a M. Miert, Foto: D. Pročková

ZO Slovenských
protifašistických bojovníkov
Sučany zorganizovala pre
priaznivcov turistiky návštevu
Vysokých Tatier
V slnečný jarný deň sme zo Starého Smokovca popri lanovej dráhe hors
kým chodníkom vystúpili na Hrebienok . Pozreli sme si Ľadový oltár, ďalej
sme pokračovali k Rajnerovej chate. Tu sme sa občerstvili a obdivovali
krásu našich veľhôr. Po tej istej trase sme prešli aj naspäť. Prijemne unavení s novými zážitkami budeme spomínať na tento deň vo Vysokých
Tatrách.
Text a foto: D.Pročková

Potulky seniorov
po horách
Odbojári zo Sučian pripravili pre priaznivcov turistiky jarné potulky
po našich horách. Prvá túra viedla do Turčianskej Štiavničky na
Teplické serpentíny. Od prameňa medokýšu sme lesnou cestičkou popri potôčiku serpentínami vyšli na čistinku pri jazierkach.
Je tam postavený posed na oddych, kde sme sa aj občerstvili.
Strmším terénom sme vyšli na vyhliadku nad jazierkami, kde sa
nám otvoril krásny výhľad na Malú Fatru, Turčiansku Štiavničku,
Turany a Sučany. Tou istou trasou sme zišli dole a peši cez lúky
popri sučianskej Skale, sme sa dostali domov. Ďalšia naša túra
viedla na Brankovský vodopád v Nízkych Tatrách. Vlakom sme sa
odviezli do Ružomberka a odtiaľ sme pokračovali autobusom do
Podsuchej. Po zelenej turistickej značke sme lesným chodníkom
mierne stúpajúcim terénom prišli k informačne tabuli, dozvedeli
sme sa, že vodopád s výškou 55m je najvyšši v Nízkych Tatrách.
Odtiaľ asi po piatich minútach chôdze prichádzame k vysokým
zvislým zrázom s názvom Kurucké skaly, odkiaľ padá vodopád.
Text: D. Pročková, Foto: C. Pročka
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Stavanie mája

Sučanci v obci udržiavajú tradíciu stavania mája. Obecný úrad pripravil na
námestí pre občanov bohatý kultúrny
program. Vystúpili deti z Materskej
škôlky, ľudová hudba Čertovka, folklórny súbor Lysec z Belej a detský folklórny súbor Malý Lysec. Po kultúrnom
programe všetky deti pri hudbe na
máj poviazali farebné stužky. Miestni
hasiči za pomoci techniky postavili vy
zdobený máj, ktorý bude mesiac zdobiť našu obec.
Text a foto: D. Pročková

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

Výlet na DUKLU
Odbojári zo Sučian a Turian usporiadali výlet do okolia Svidníka, kde na jeseň v roku 1944 počas
2. svetovej vojny prebiehali veľké boje. Naša prvá cesta viedla do mesta Dukla v Poľsku, ktoré bolo
dejiskom karpatsko-duklianskej operácie, počas ktorej sa sovietske vojská a československý armádny zbor pokúšali preraziť nemeckú líniu a poskytnúť pomoc Slovenskému národnému povstaniu.
V múzeu sme si pozreli exponáty. Pokračovali sme do údolia smrti pri Svidníku. Je tu skanzen ťažkej
vojenskej techniky, ktorý pripomína návštevníkom boje z obdobia druhej svetovej vojny. V priestore
Duklianskeho priesmyku sa na slovensko-poľských hraniciach nachádza vyhliadková veža vysoká
52m, z ktorej je vidieť široký priestor dejiska bojov počas Karpatsko-duklianskej operácie. Pokračovali
sme k pamätníku česko-slovenského armádneho zboru pri Vyšnom Komárniku, ktorý je venovaný
padlým v tomto boji. Na kolonáde vedúcej k pamätníku sú umiestnené bronzové tabule s gravírovanými menami 1265 príslušníkov 1. čsl. armádneho zboru v ZSSR, ktorí padli v karpatsko-dukliankej
operácii. Pokračovali sme k pamätníku Sovietskej armády vo Svidníku, ktorý odhalili v roku 1954.
Pamätník je vysoký 37m. Na pravej strane je súsošie Partizánska hliadka v SNP a na ľavej Útok Sovietskej armády. V pozadí pamätníka sú symbolické hroby padlých príslušníkov sovietskej pechoty,
tankistov, delostrelcov a letcov. V spoločných hroboch je tu pochovaných viac ako 9000 sovietskych
vojakov. Navštívili sme aj Vojenské múzeum vo Svidníku, ktoré sídli v budove, ktorá tvarom pripomína
protitankovú mínu. Dokumentuje priebeh ťažkých bojov ktoré sa odohrávali v 1. a 2. svetovej vojne.
V múzeu je možné vidieť autentické fotografie, osobné pamiatky, rôzne druhy zbraní a nálezy z bojísk
o Dukliansky priesmyk. Premietli nám aj autentický film z bojov. V parku pri múzeu sa nachádza externá expozícia ťažkej vojnovej techniky. Na námestí vo Svidníku je socha armádneho generála Ludvíka
Svobodu, ktorá je symbolom mieru a porozumenia. Týmto sa naša prehliadka po pamätníkoch skončila. Pri každom pamätníku sme si kyticou kvetou uctili padlých. Ďakujeme nášmu sprievodcovi Jozefovi
Rodákovi, ktorý nám priblížil udalosti z 2. svetovej vojny a históriu vybudovania pamätníkov.
Text a foto: D. Pročková

Uplynul rok od založenia
tanečnej skupiny „ÚSVIT“

Tanečná skupina sa dostala do povedomia našich občanov svojimi vystúpeniami. Odohrala veľa kultúrnych podujatí a tanečných zábav v našej obci. Skupina
Úsvit nezabávala len našich občanov, ale potešila a zabavila aj občanov v iných
obciach a mestách. Koncertovala aj v Skalitom s názvom „ šláger paráda“. Vystupovala aj v družobnom meste Fulnek na Morave a v Turanoch. Pripravuje
vystúpenia v Kysuckom Novom Meste, na Hodžových dňoch v Sučanoch, na
Štiavnickom kotlíku na Ontáriu. Tanečná skupina je zložená so siedmich členov
skupiny v nasledovnom zložení: Peter Jendrišák, kapelník skupiny, kláves •
Stanislav Kapusta, bas gitara • Igor Kovačka, doprovodná gitara • Martin Matula, saxofón tenort • Ján Očka, saxofón alt • Miroslav Mihálik, bicie
Tanečná skupina Úsvit má aj speváčku Mgr. Veroniku Ďaďovú, ktorá prispela svojim hlasom k zlepšeniu a kvalite spevu skupiny. Tanečná skupina ÚSVIT
Vám praje príjemné chvíle pri počúvaní hudobnej produkcie skupiny.
Text: Miroslav Mihálik, Foto: C. Pročka

9 www.sucany.sk

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI
Nový úspech
žiakov
Bilingválneho
gymnázia
Milana
Hodžu
V dňoch 18. – 19. 5. 2016 sa žiaci Bilingválneho gymnázia v Sučanoch zúčastnili prvýkrát 15.
ročníka celoslovenského kola
Biblickej olympiády na základe
výhry v diecéznom kole a skončili ako najlepší z najlepších.
Prvý deň súťaže navštívili vzácne pútnické pamiatky v Klokočove, v Lesnom a v Michalovciach.
Spoznali ďalších 9 najlepších
tímov jednotlivých diecéz z celého Slovenska. Tím gbasákov
tvorili Aďka Škrková, Lujza Kočíková a Veronika Bergerová.
Druhý deň sa už celé poobedie
súťažilo. Súťaž pozostávala zo
šiestich náročných kôl, ktoré
okrem vedomostí preverili ich interpretačné, prezentačné a štylistické zručnosti zamerané na
Prvú knihu Samuelovu a Evanjelium podľa sv. Lukáša. V súťaži im pomáhala aj motivácia zo
strany otca biskupa Tomáša, ktorý prisľúbil víťaznému tímu účasť
na svetovom stretnutí mládeže
v Krakove, na ktorú sa už teraz
žiačky veľmi tešia!
„Aj tento úspech nás presvedčil
o tom, že veci, ktoré robíme so
zápalom a láskou, prinášajú svoje ovocie. Utvrdzujú nás v tom,
že v Biblickej olympiáde chceme
pokračovať aj v novom školskom
roku.“ povedala vyučujúca náboženskej výchovy Mgr. Daniela
Mičáňová.

Deň učiteľov

Obecný úrad Sučany aj tento rok pripravil milú akciu dňa 31.marca 2016 v RKD.
Touto cestou sa chceli všetci poďakovať učiteľom, najmä tým, ktorí pôsobili
a pôsobia v našej obci Sučany. Vyjadrili
im vďaku za obetavosť a starostlivosť
o naše deti. Za túto obetavú a náročnú
prácu boli ocenení plaketou J.A. Komenského nasledovní pedagogickí pracovníci: PhDr. Beáta Makovická, Silvia Pálešová, Jozefína Revallová, Ruth Skuhrová,
Mgr. Gabriela Pecková. V sále vládla príjemná atmosféra. Prispel k nej aj bohatý
kultúrny program. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce Ing.Vladimír Plžik.
Rozhovory, spomienky, plány, to všetko
pokračovalo až do večerných hodín. Aj
keď akcia bola z malým oneskorením,
veríme, že bola príjemným oddychom
od všedných povinností a poďakovaním
za ich náročnú prácu.
Text: K. Miháliková, Foto: C. Pročka

ČISTÉ HORY 2016
Už tradične sa konala 8. mája užitočná a potrebná akcia robená na očistenie našich hôr od odpadu
a neporiadku po jej niektorých návštevníkoch. Cez tridsať priateľov turistov a milovníkov našich hôr pod
taktovkou predsedu sučianskeho urbáru a združenia Primulka čistilo hlavne hôľne pásma od Pod Suchého smerom k Meškalke a nazbieralo niekoľko vriec odpadu, prevažne PET-fliaš, ktoré odtiaľ zniesli
do doliny, kde akciu ukončili priateľským posedením s občerstvením. Pozitívne hodnotili aj zlepšujúcu sa
zodpovednosť návštevníkov, po ktorých rokmi postupne ubúda nežiadúci odpad.
Text a foto: M. Miert

Na Sučianskej skale pribudol
vďaka nadšeniu dobrovoľníkov
v jednu májovú sobotu nový
strom - lipa
www.sucany.sk
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Narodenia
Facuna Jaroslav
Bizoň Martin
Slavkovská Sabina
Facuna Alex
Bongilajová Emília
Cvengroš Daniel
Buckulčíková Aneta
Hurka Adrián
Záthurecká Natália
Čižmárik Lukáš
Kolníková Diana
Segeč Šimon
Turan Marcus
Sabo Adam
Sabová Lucia
Vaňová Paula Emília

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

Vitaj dieťa medzi nami,
13. 11. 2015
16. 11. 2015
31. 12. 2015
10. 1. 2016
18. 1. 2016
26. 1. 2016
28. 1. 2016
7. 2. 2016
21. 2. 2016
5. 3. 2016
12. 3. 2016
25. 3. 2016
12. 4. 2016
15. 4. 2016
15. 4. 2016
18. 4. 2016

v kraji, kde zem dobrá je,
pod ochranou dlaní mamy,
každý Ti dnes popraje.
Dňa 12. marca sme v obradnej sieni Robotníckeho kultúrneho domu privítali našich najmenších do radov občanov Sučian.
Zvedavé očka najmenších si nenechali ujsť
ani kúsok z pripraveného programu, dokonca ho svojim hlasným džavotaním spestrili.
Túto významnú chvíľu im spríjemnili svojim
vystúpením detičky z Materskej školy v Sučanoch.
Text: K. Miháliková, Foto: C. Pročka

Sobáše

Justín Sušienka a Petra Sokolová
Ing. arch. Oliver Špigúth
a MDDr. Janka Bednáriková
Mário Peller a Barbora Hajdová
Peter Budzák a Ing. Anežka Bulejová
Roman Nepela a Lenka Gašparová
Martin Cuna a Petra Mičíková

Navždy nás
opustili
Orešková Anna
Nahálka Ivan
Palko Koloman
Facuna Marian
Lukáč Miroslav
Čabudová Emília
Masár Vladimír
Šupíková Božena
Dermeková Mária
Ličko Milan
Moric Peter
Puchoň Pavol
Urbanová Margita
Húšťava Jaroslav
Balát Ján
Bulejová Anna
Zachar Jozef
Urban Milan
Urbanová Jozefa
Čabuda Ivan
Peteluch Ľubomír
Matúšková Mária
Varga Ladislav
Műllerová Katarína
Krížo Ľudovít
Hirčák Zdenko
Bondová Paula
Petlušová Oľga
Gallová Oľga
Cíbere Ján

5. 11. 2015
9. 11. 2015
15. 11. 2015
28. 11. 2015
4. 12. 2015
13. 12. 2015
24. 12. 2015
29. 12. 2015
31. 12. 2015
6. 1. 2016
7. 1. 2016
7. 1. 2016
10. 1. 2016
10. 1. 2016
23. 1. 2016
14. 2. 2016
15. 2. 2016
20. 2. 2016
21. 2. 2016
21. 2. 2016
25. 3. 2016
28. 3. 2016
30. 3. 2016
9. 4. 2016
12. 4. 2016
15. 4. 2016
17. 4. 2016
25. 4. 2016
27. 4. 2016
27. 4. 2016

74†
64†
65†
52†
65†
89†
53†
72†
81†
81†
70†
65†
70†
77†
94†
81†
84†
45†
82†
72†
57†
83†
54†
69†
71†
49†
96†
82†
83†
61†

VÝVOJ POČTU
OBYVATEĽOV SUČIAN
V Sučanoch je k 1.1.2016 prihlásených k trvalému bydlisku 4729 obyvateľov. V roku 2015 bolo narodených 42 detí. Z toho 22 chlapcov a 20 dievčat. V obci bolo zosobášených 20 párov. Uskutočnilo
sa 13 cirkevných sobášov a 7 civilných. V tomto roku zomrelo 52 občanov. K trvalému pobytu sa
prihlásilo 100 nových občanov a 59 občanov sa odhlásilo. V roku 2015 sme mali teda celkový prírastok 31 občanov.

Prehľad vývoja počtu obyvateľov v obci Sučany
za obdobie rokov 2007 až 2015:
Rok

Počet obyvateľov

Narodení

Zomretí

Odchod Prisťahovaní

Sobáše

Rozdiel

2007

4660

37

59

85

115

18

8

2008

4675

50

60

67

92

22

15

2009

4676

42

54

45

58

12

1

2010

4707

51

56

61

97

8

31

2011

4711

40

52

62

78

16

4

2012

4701

44

55

62

63

13

-10

2013

4690

41

47

65

60

17

-11

2014

4698

48

52

68

80

10

8

2015

4729

42

52

59

100

20

31

V roku 1993 bolo prihlásených k trvalému pobytu 4396 občanov, v roku 2000 - 4514 obyvateľov, v roku
2007 - 4660 obyvateľov a ku koncu minulého roka ich počet vzrástol na 4729. Z uvedeného je zrejmé,
že počet obyvateľov Sučian trvale rastie. Za cca 22 rokov teda stúpol počet obyvateľov o 333, za posledných 15 rokov o 215 a za posledných 9 rokov o 77 občanov. Najstarším občanom Sučian je pán
Ondrej Pišoja, ktorý má uvedený rok narodenia 1919 a tento rok teda oslavuje 97 rokov.
Tajana Podhorská, evidencia obyvateľov
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VÍŤAZ V HLAVNEJ KATEGÓRII ZÍSKA
PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE SUČANY
A FINANČNÚ ODMENU 300€.

XII. ROČNÍK
ŠANCA PRE

KAŽDÉHO

2. JÚLA 2016 NA NOVOM FUTBALOVOM IHRISKU V SUČANOCH
9:00 HOD. PREZENTÁCIA - 10:00 HOD. ŠTART
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