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„Všetky knihy zožltnú,
ale kniha prírody má
každý rok nové,
náhradne vydanie.“
Hans Christian Andersen

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

ZO ŽIVOTA OBCE

Vážení spoluobčania,
korona je témou, s ktorou sa už niekoľko mesiacov stretávame denne a pravdepodobne sa to nezmení ani v najbližších mesiacoch. Avšak
prvotné prekvapenie a „zoznámenie“ sa s ochorením na Slovensku už máme za sebou. Napriek tomu, že nevieme, či a kedy nás čaká
podobná situácia ako v marci a apríli, všetci veríme, že to zvládneme lepšie a sme pripravenejší vďaka skúsenosti, ktorú už máme za
sebou. Zo začiatku o nákaze bolo informácií málo. Chýbala jednoznačná podpora a informovanosť kompetentných. Nariadenia boli často
rozporuplné alebo neúplne a častokrát sme ako samospráva boli nútení prevziať finálnu zodpovednosť. Hovorí sa, že po boji je každý
víťazom. Možno sa nám niektoré opatrenia nepáčili a teraz musíme zdolávať náročné úlohy, s ktorými sme ani nerátali, ale na druhej
strane sme spokojní, že následky epidémie nás načisto neochromili.
Keď sme pripravovali toto vydanie, školské vyučovanie už mesiac prebiehalo. Dni prázdnin obec využila na dokončenie projektu technického vybavenia jazykovej učebne, modernizácie chemicko-biologickej učebne a na riešenie havarijnej situácie sociálnych zariadení v ZŠ
SNP Sučany.
Na základe mimoriadnych opatrení nastalo ticho aj v kultúre a športe. Všetky plánované podujatia ako napr. Dni Milana Hodžu dostali
stopku a niektoré sa nám podarilo presunúť.
Tento rok si pripomenieme 195. výročie narodenia Juraja Langsfelda a 100 rokov TJ Tatran Sučany futbalového oddielu. Počas obdobia,
kedy boli zrušené futbalové súťaže obec využila na vybudovanie závlahy na futbalovom ihrisku v spolupráci so Slovenským futbalovým
zväzom v celkovej hodnote 13.526 €. Spoluúčasť obce na projekte SFZ na výstavbu futbalovej infraštruktúry bola 3.526 € a Futbalový
zväz prispel sumou 10.000 €. Touto cestou, by som sa chcel poďakovať aj novému vedeniu futbalového oddielu, ktoré pomohlo pri realizácii projektu.
Dovoľte, aby som vás informoval o projektoch a investičných zámeroch v obci Sučany do konca roka 2020.
Obec zahájila rekonštrukciu asfaltového povrchu Ulice Fatranská.
Prečo práve Fatranská ulica? Harmonogram rekonštrukcie ciest a chodníkov vznikol už v roku 2015, ktorý obsahuje kritéria posudzovania
a hodnotenia dôležitostí realizácie opráv. Patrí tu využiteľnosť komunikácií, stav ciest, napojiteľnosť stavieb na inžinierske siete (voda,
kanalizácia, optická sieť) a dôležitosť komunikácie v lokalite. V roku 2017 obec odkúpila od Slovenských elektrární prašnú cestu v smere
od Fatranskej ulice po rozvodňu a už vtedy vyzývala občanov k napojeniu na verejný vodovod a kanalizáciu. Na základe kladného hospodárenia obce za rok 2019 vedenie obce predložilo poslancom OZ návrh na rekonštrukciu asfaltovania cesty Ul. Fatranská v celkovej
dĺžke 1098 m a v hodnote 100.000 €. Uznesenie bolo prijaté a vysúťažená cena rekonštrukcie predstavuje 82.000 €. Vzhľadom k skutočnosti, že uvedenú komunikáciu v značnej miere využíva aj armáda Slovenskej republiky, oslovil som ministra obrany a Generálny štáb
SR o finančnú spoluúčasť pri oprave asfaltového povrchu a oprave mostných telies ponad kanál a Biely potok. Dňa.... obec dostala z Ministerstva obrany zamietavú odpoveď z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Obec si dala vypracovať diagnostiku mostu ponad Biely potok a záťažovú skúšku, ktorá bude slúžiť do budúcnosti k monitorovaniu stavu
mostného objektu a prípadnému obmedzeniu prechodu ťažších vozidiel nad povolenú zaťažiteľnosť. Ako druhú z harmonogramu opráv
rekonštrukcie ciest obec plánuje v roku 2021 Ulicu Dukelských hrdinov. Aj touto cestou, by som chcel požiadať všetkých spoluobčanov,
ktorí na uvedenej komunikácii nemajú zriadenú prípojku na verejnú kanalizáciu, prípadne majú starú vodovodnú prípojku, aby si zriadili
nové pripojenie.
Pandémia pribrzdila aj realizáciu optickej siete Slovak Telekomu. V súčasnosti sa výkopové práce realizujú na Ul. 29. augusta a Fučíkovej
ulici. Ukončenie prác investorov sa predpokladá do konca októbra 2020. Asfaltovanie výkopov po optickej sieti v časti Prefa plánujú taktiež
v októbri 2020. Veľmi ma mrzí, že v tejto lokalite vedeniu obce nebola schválená finančná spoluúčasť na rekonštrukciu chodníkov v plnom
profile. O ďalšom postupe a realizácii optickej siete vás budem informovať v najbližšom čísle, prípadne ma môžete kedykoľvek kontaktovať.
V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia v roku 2020, ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID -19 má vláda
Slovenskej republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov
fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády č. 494 z 12. augusta 2020 budú poskytované bezúročné návratné finančné
výpomoci maximálne do výšky výpadku dane z príjmov za rok 2020. V našom prípade sa jedná o čiastku 87.422 €. Na základe uznesenia
obecného zastupiteľstva obec požiada o návratnú finančnú pomoc a poskytnuté peňažné prostriedky použije na rekonštrukciu asfaltovania
Fatranskej ulice a vlastné schválené prostriedky presunie do rezervného fondu obce.
Na záver by som vám chcel popriať, aby ste náročné chvíle prečkali v zdraví, vzájomnom pochopení a aby naše srdcia boli naplnené
láskou. A keďže je október, mesiac úcty k starším, našim seniorom, chcem popriať hlavne veľa zdravia, pokoja, lásky, aby ste zostali
v dobrej kondícii a celý čas v blízkosti tých, ktorých máte najradšej.
Martin Rybár
starosta obce Sučany
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Najrozsiahlejší projekt Štatistického
úradu SR – Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov 2021 (SODB 2021) odštartoval
1. júna.
Prvýkrát v histórii sa sčítanie domov a bytov
realizuje plne elektronicky a súčasne
bez záťaže obyvateľov. A rovnako prvýkrát
sa maximálne využijú už existujúce databázy informácií. Vo februári 2021 prvú fázu
venovanú bytom a domom doplní druhá
fáza – sčítanie obyvateľov.
Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je
získať objektívne dáta, ktorých výsledkom
budú napr. aj údaje o vekovej štruktúre
domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či o vy-

bavenosti kúpeľnou a záchodom, novinkou budú podrobnejšie informácie o obnove objektov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či o nadstavbách.
Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021):
1. fáza projektu: Sčítanie domov a bytov: od 1. júna 2020 do 12. februára 2021
2. fáza projektu: Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021
Sčítanie domov a bytov bude z dôvodu zníženia záťaže obyvateľov zabezpečované bez
účasti obyvateľstva. Zrealizovať a mať zodpovednosť budú mať jednotlivé obce a mestá.
Tieto si v prípade potreby môžu za bytové domy požiadať o pomoc osoby vykonávajúce
jeho správu.
SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov.
Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských
štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené
do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca
roku 2024. Všetky informácie nájdete na stránke www.scitanie.sk.

Organizácia pohrebu
Vyrovnať sa so stratou našich milovaných predstavuje nekonečnú bolesť. Smrť je súčasťou života a my sa s ňou
musíme vysporiadať. Zorganizovať pohreb zosnulého je pre pozostalých veľmi náročný proces. V tejto sekcii nájdete dobré rady, ktoré Vám môžu pomôcť.
„Kto v srdci žije, nezomiera.“
Organizácia pohrebu v podmienkach obce Sučany vychádza zo zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
Ako postupovať pri vybavovaní pohrebu v našej obci:
Krok 1:
Pozostalí sú povinní najskôr dohodnúť si dátum a hodinu pohrebného obradu a rozlúčky s prevádzkovateľom pohrebiska v Sučanoch.
Pohrebné obrady a rozlúčky sa vykonávajú v pracovné dni t. j. pondelok až piatok.
Krok 2:
Na správu cintorína č. dverí 10 je potrebné priniesť List o prehliadke mŕtveho, kde sa zároveň určí s našou pracovníčkou miesto posledného
odpočinku zosnulého – Hrobové miesto alebo uloženie urny. Zároveň sa zaplatí prenájom Domu smútku vo výške 15 €.
Krok 3:
Pri cirkevnom obrade treba kontaktovať príslušný farský úrad. Ak sa jedná o občiansky pohreb, kontaktujte referentku kultúry na č. dverí
1. U nej sa nahlasuje aj požiadavka na vyhlásenie pohrebu v miestnom rozhlase.
Krok 4:
Až po dohodnutí pohrebu s pracovníkmi OcU Sučany, nasleduje vybavenie si termínu u pohrebnej služby, ktorá bude pohreb realizovať.
Nakoľko pracovníci vykonávajúci poslednú rozlúčku majú kumulované funkcie, v niektorých prípadoch nie je možné vyhovieť pozostalej
rodine s vopred určeným termínom od pohrebnej služby.
Vážení spoluobčania, veríme, že Vám tieto informácie pomôžu pri vybavení všetkých formalít a náležitostí týkajúcich sa pohrebu.

Knižná búdka
Pri obecnom úrade je zriadená
Knižná búdka.
„Knihy sú pre ľudí, čím sú pre vtákov krídla.“
Platí len jedno pravidlo:
vziať si knihu a po prečítaní vrátiť alebo vymeniť v búdke za inú.
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Opatrovateľská služba v obci Sučany
Obec Sučany poskytuje opatrovateľskú
službu
občanovi, ktorý je odkázaný
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy (hygiena, stravovanie, obliekanie, sprievod pri chôdzi, atď.), pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
(nákup, donáška jedla, úprava lôžka
a iné), ako aj pri základných sociálnych aktivitách (sprievod na lekárske vyšetrenie,
vybavovanie úradných záležitostí, donáška
liekov...).

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje pobytová sociálna služba v zariadení
alebo sa poskytuje peňažný príspevok
za opatrovanie ako aj peňažný príspevok
na osobnú asistenciu prostredníctvom
ÚPSVaR. Ďalej sa opatrovateľská služba
nemôže poskytnúť osobe, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy
a ochorenia prenosnou chorobou.
Ako vybaviť opatrovateľskú službu?

Opatrovateľská služba je poskytovaná občanom terénnou formou kvalifikovanými
pracovníčkami v časovom rozmedzí
od 8.00 hod. do 16.00 hod. počas pracovných dní v ich domácom prostredí. Rozsah
úkonov sa určí vzájomnou dohodou medzi
poskytovateľom a prijímateľom sociálnej
služby. Za poskytované úkony sa platí
úhrada na základe platného VZN č. 2/2020
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované obcou Sučany:
- vo výške 1,5 € /1 opatrovanú hodinu pri
rozsahu do 3 hodín denne vrátane
- vo výške 1,- € / 1 opatrovanú hodinu pri
rozsahu nad 3 hodiny denne.

Je potrebné vyzdvihnúť si na OcÚ v Sučanoch alebo stiahnuť na
www.sucany.sk v časti „Ako vybaviť“ tlačivá:
- Žiadosť o posúdenie odkázanosti na
opatrovateľskú službu
- Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Následne je potrebné navštíviť všeobecného - ošetrujúceho lekára, ktorý vyplní lekársky nález. K žiadosti je možné priložiť
aj lekársku prepúšťaciu správu, nie staršiu
ako šesť mesiacov. Žiadosť aj s vyjadrením lekára doručíte na obecný úrad, ktorý
vydá rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú sociálnu službu. Po nado-

budnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu občan požiada
o poskytnutie opatrovateľskej služby.
Potrebujete:
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie opatrovateľskej služby
Originál právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu
Kópiu posledného rozhodnutia o výške dôchodku
Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch
Žiadateľom je opatrovateľská služba zabezpečená v poradí, v akom je ich žiadosť vedená v evidencii došlých žiadostí o zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej
služby.
Vybavuje: Referát sociálnych vecí OcÚ
Sučany
Kontakt: tel.: 043/4241020
e-mail: socialne@sucany.sk
MUDr. Iveta Trnovská, MPH,
Ing. Marta Bobčeková

Poďakovanie predstaviteľom obce
Naša stará dobrá Karosa CAS20, ktorá vo svojej dobe bola našou pýchou, začala pomaly dožívať. V poslednej dobe už bolo riziko na nej
chodiť k výjazdom. Preto sme vstúpili do jednania s naším pánom starostom a dali sme požiadavku na zakúpenie novej cisterny. Parametrami približne rovnaká technika sa nám javila cisterna CAS20 na podvozku Iveco Magirus. Vďaka pánu starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí odsúhlasili finančné prostriedky na kúpu vozidla, sme prehľadávaním ponúk objavili techniku v susednej Poľskej
republike. Na prvý pohľad sa nám pozdávala, a tak sme vycestovali za predajcom. Po prehliadke a odskúšaní, už sme boli rozhodnutí o
jej kúpe. A tak nám nová cisterna CAS20 -S2T Iveco Magirus zastala na dvore. Po vykonanej práci s jej prezbrojením a prihlásením na
dopravnom inšpektoráte sa stalo vozidlo Magirus, tak ako Karosa vo svojej dobe, znovu pýchou zboru a nielen zboru, ale aj obce. Ešte
raz veľká vďaka pán starosta, pani poslankyne a páni poslanci.
Predseda DHZ Sučany Ing. Anton Mäčko, PhD
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Separovaný zber
z domácností
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Čistenie potoka v centre obce
V utorok 7. júla 2020 na podnet starostu
obce a prednostky obecného úradu sa
pristúpilo k vyčisteniu potoka v centre obce.
Tejto akcie sa zúčastnili pracovníci obecného úradu, hasiči a pracovníci Správy povodia Váhu. Potok vyčistili od náletových
rastlín, plastov a iných odpadov. Vyčistenie
potoka od nánosov a rastlín bolo nutné
z protipovodňových dôvodov. Zároveň boli
orezané konáre stromov pri potoku. Zlepšil
sa tak prietok vodného toku a zlepšilo sa
a skrášlilo životné prostredie v obci. Prosíme občanov, aby odpad nehádzali do potoka, a ani sa ho iným spôsobom ako zbe-

rom do zberných nádob a veľkoobjemových
kontajnerov nezbavovali! Obraciame sa na
občanov, bývajúcich pri potoku, aby nasledovali túto aktivitu , vyčistili si potok a tým
zlepšili životné prostredie.
Vlastníkom potoka je Slovenský vodohospodársky podnik, obecný úrad z dôvodu
obáv z povodní, čistil potok na vlastné náklady.
Všetci sa navzájom povzbudzujme, aby
sme odpadky triedili a zbavovali sa ich iba
cez vývozné smetiarske autá. To, že ich hodíme do potoka, vyvezieme za obec, alebo
len hodíme na ulicu alebo do parku, prob-

lém nevyriešime. Ten problém si nás neskôr
nájde. Nebuďme súčasťou tohto ekoproblému, staňme sa súčasťou jeho zodpovedného riešenia.
Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným,
aj tým, ktorí budú v čistení ďalej pokračovať. Vďaka patrí aj našim hasičom,
ktorí sú hlavným pilierom, vždy a všade,
pri každej akcii či už kultúrnej, záchrane
ľudských životov, majetku, alebo pri čistení a skrášľovaní našej obce.
Ďakujeme im a ostatných pozývame, aby
sa pridali a prispeli ku skrášleniu obce.

Jarná brigáda
Jarná brigáda v klube dôchodcov 13.6.2020: natieranie oplotenia, čistenie odkvapu, okopávanie okrasných kvetov, čistenie zámockej
dlažby, úprava záhrady.
foto:Danuša Pročková
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Spomienka
21.8.2020 sme si pri pamätníku Aničky Ulickej pripomenuli jej tragickú smrť položením venca a zapálením sviečky.
foto: Ctibor Pročka

JDS Sučany na výlete
v Bachledovej doline
na chodníku korunami
stromov a v Archeologickom múzeu v prírode Liptovská Mara –
Havránok
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23.7.2020 sa členovia JDS Sučany zišli v záhrade klubu dôchodcov na letnej opekačke. Pochutnali
si na opekanej klobáske a slaninke.

Od 2.7 do 7.7.2020 SZZP Sučany zorganizoval pre 30 sučianskych seniorov týždenný
pobyt v Piešťanoch v hoteli Harmónia.

Stretnutie vlastníkov poľovných pozemkov s členmi PZ Jarolím Sučany 25.7.2020
www.sučany.sk
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SZPB Sučany zorganizoval 1.8.2020 návštevu Múzea liptovskej dediny v Pribyline, a na Vojenskom cintoríne v Liptovskom Mikuláši Háj- Nicovô sme sme si padlých z 1.československého armádneho zboru uctili položením venca.
foto:Ctibor Pročka

9

www.sučany.sk

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

ZO ŽIVOTA OBCE

V parku za RKD začalo aj tento rok premietanie letného kina, ktoré pokračovalo každý víkend počas prázdnin.

Oslavy 76.
výročia SNP
Dňa 28.8.2020 sa konali oslavy
76. výročia SNP. Pietny akt sa
uskutočnil pri pamätníku SNP.
Kultúrnym programom, príhovormi a položením vencov sme
si pripomenuli a vzdali úctu
tým, ktorí bojovali a obetovali aj
to najcennejšie, svoje životy.
Beh v Srdci SNP sa tento rok
konal v Sklabini v sobotu
29.8.2020.
Autor: K. Miháliková
Foto: C. Pročka
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Deti z farnosti Sučany na Liptove
Farnosť Sučany aj tento rok pripravila a zorganizovala detský kresťanský tábor. V čase od 26. júla 2020 do 1. augusta 2020 sa 30 detí
a 15 obetavých animátorov zúčastnilo detského tábora v lone krásnej a malebnej prírody Liptova na chate Skalka v lokalite Malinô Brdo
pri Ružomberku. Témou tábora bolo putovanie okolo sveta, kde deti s pomocou animátorov každý deň poznávali nové krajny a ich zvyky.
Deti postupne aj pomocou súťaží, hier a informácií objavili Hawaj, Kanadu, Brazíliu, Mexiko, Egypt, Izrael, Indiu, Čínu, Francúzsko a Španielsko. Tieto krajiny bude deťom pripomínať mapa na táborovom tričku a rovnako aj táborová hymna.
Súčasťou tábora bola každodenná sv. omša, ktorú slávil
farár Farnosti Sučany Pavol
Pečko. Deti počas tábora absolvovali aj celodennú turistiku, cieľom ktorej bol Vrch Šiprúň
(1461 m n. m.) s krásnymi výhľadmi na Božiu prírodu. Nechýbala ani opekačka, oblievačka,
balónová súťaž, nočná prechádzka odvahy, divadelné predstavenia jednotlivých skupín, či záverečná diskotéka.
Ďakujeme Pánu Bohu, že nám
dovolil farský tábor uskutočniť,
že ho požehnával, ďakujeme za
nádherné počasie, za starostlivosť, sponzorov, za každého
obetavého animátora a dieťa
a rodičom za dôveru. Nech je za
tento tábor Pán Boh oslávený.
Pavol Pečko, farár Sučany
Foto: Alžbeta Grigliaková

Duchovná obnova mladých
11 ľudí zo spoločenstva mladých zo Sučian sa v dňoch od 24. do 26. augusta 2020 zúčastnilo na duchovnej obnove v Komunite Školských
sestier sv. Františka z Assisi v Trstenej na Orave. Duchovnú obnovu viedol farár Farnosti Sučany Pavol Pečko, organizačne ju zabezpečil
bohoslovec František Galis.
Počas duchovnej obnovy sa
mladí mali možnosť oboznámiť
s hodnotou a krásou ticha
a mali možnosť objaviť Boha
v jeho slove prostredníctvom
Svätého písma, ktoré im bolo
predstavené ako „List zaľúbeného Boha jeho ďeťom.“ V programe nechýbali ani spoločné
rozhovory, vzájomné zdieľania,
sv. omše, chvály, nočná adorácia, upevňovanie vzťahov navzájom pomocou hier či rozhovorov, ako aj upevnenie či prehĺbenie vzťahu s Nebeským
Otcom. Mladí sa prešli na neďaleký kopec nad Trstenou, kde
sa spoločne v kaplnke pomodlili
modlitbu sv. ruženca a uctili si
Pannu Máriu. Vďaka patrí Pánu
Bohu, že nám všetkým dovolil
stretnúť sa a obohatiť a vďaka
tiež patrí Školským sestrám sv.
Františka z Assisi v Trstenej na
Orave, ktoré nás s ochotou a láskou prijali a postarali sa o nás.
Pavol Pečko, farár Sučany
Foto: Sestra Alžbeta Koželová OSF
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Farská púť

Farnosť Sučany v spolupráci s Cestovnou kanceláriou Trinus Slovacia
s.r.o z Rajeckých Teplíc zorganizovala tradičnú farskú púť.
1.septembra 2020 spoločne putovali
na východné Slovensko. Prvou zastávkou bol kláštor premonštrátov
v Jasove, kde si prezreli kostol sv.
Jána Krstiteľa, kláštor, kláštornú záhradu a s pomocou odborného výkladu sa oboznámili s dejinami a súčastnosťou tohto miesta.
Popoludní navštívili Vysokú nad
Uhom, rodnú obec blahoslavenej
Anny Kolseárovej. Pri sv. omši, ktorú
slávil farár Farnosti Sučany Pavol
Pečko spolu s miestnym kaplánom,
si pripomenuli 2. výročie blahorečenia Anny Kolesárovej, ktoré bolo
práve v tento deň. V závere sv. omše
sa všetkým prihovoril miestny kaplán
Rastislav Gonci, ktorý priblížil relikviár blahoslavenej Anny Kolesárovej,
povzbudil k modlitbám a celkom na
záver bola možnosť uctiť si relikviu
blahoslavenej Anny Kolesárovej. Pútnici zo Sučian sa stretli aj na miestnom cintoríne pri hrobe blahoslavenej Anny Kolesárovej a jej rodičov, kde miestny kaplán všetkým ozrejmil okolnosti pochovania blahoslavenej Anny Kolesárovej a spoločne sa pomodlili 3x Zdravas
Mária. Pútnici tiež navštívili Domček, kde všetkých privítal a prihovoril sa otec Pavol Hudák, ktorý hovoril o hodnote a kráse predmanželskej
čistoty. Pútnici si mohli kúpiť rôzne knihy a materiály o blahoslavenej Anne Kolesárovej, mohli si kúpiť prsteň blahoslavenej Anny Kolesárovej, ktorý im otec Pavol Hudák požehnal.
Pútnici svoju púť zakončili v Košiciach, kde si mohli pozrieť duchovné aj historické pamiatky mesta a kde si mohli utužiť vzťahy pri spoločnej
prechádzke či stolovaní. Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaný čas, počasie a za všetko, čím nás obdaroval a obohatil.
Pavol Pečko, farár Sučany
Foto: Ľubomír Vereš

Farský deň
15. augusta 2020 vo farnosti Sučany
oslávili patrónku kostola a farnosti
Nanebovzatú Pannu Máriu. Hlavným
celebrantom a kazateľom slávnostnej sv. omše bol Mons. Jozef Hrtús
z Turzovky. Spolu s ním sv. omšu
slávil farár Farnosti Sučany Pavol
Pečko a honorárny dekan Ľubomír
Guniš z Turian.
V popoludňajších hodinách sa farníci
v hojnom počte stretli vo farskom
dvore pri guľáši, fazuľovici, pive a kofole. Súčasťou farského dňa boli
rôzne, aj veselé, aktivity a súťaže pre
deti aj dospelých. Deťom sa venovali
mladí animátori. Všetkým hrala reprodukovaná aj živá muzika. Ďakujeme Pána Bohu za požehnaný deň,
krásne počasie, všetkým sponzorom
a dobrodincom, ako aj všetkým, ktorí
sa zúčastnili a vytvorili vzácne farské
spoločenstvo.
Pavol Pečko, farár Sučany
Foto: František Galis
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Mlieko

S mamutom – Marošom som vás
už oboznámil, ale on bol aj tramp
– zalesák, mašinfumen a pekelník. Mal toho nad hlavu. Pekelník
nemal nič spoločného s peklom.
Bola to funkcia sučianských trampov, ktorí takto volali „udržiavateľa ohňa“ a on bol až do odchodu turistickým chodníkom do
rovnomenného neba „pekelníkom“. Škoda, že musím písať, že
bol. Maroš nás jedného dňa nečakane opustil privčas, ktovie,
a odkráčal do večnosti. Doteraz
mám výčitky, že na poslednej túre
s ním, som nemohol vyroniť ani
slzu, skôr sa mi tlačil na pery
úsmev. Nebola to neúcta voči Marošovi, to nie, ale spomienky na
veselé príbehy v spoločnosti tohto
„týpka“. Zálesák, jediný medzi
nami, ktorý v detstve poctivo prelúskal všetky winetovky od Karola
Maya. Nehovorím, že my nič. Aj my, ale on, na rozdiel od nás, dodržiaval aj v zrelom veku, nepísané pravidlá spôsobu života mužov amerických prérií. Priateľa by ste veľmi ťažko prehliadli. Postava vyziabnutá, vytiahnutá do slušnej výšky, brčkavé vlasy ako Beatles a v ústach
neodmysliteľná šúľaná cigareta. Tie si vyrábal sám. Spôsobov mal viacero. Od ručnej klasiky, cez tabatierku na to určenú až po domácu
výrobu pomocou plničky na dutinky. Spomínam to preto, lebo keď ste kráčali za ním, priponínal parnú lokomotívu, valiacu sa na Kriváň,
ktorú keruje naozajstný „mašinfurer“. Tým Maroš aj bol. Ruksak si, ako správny zálesák zhotovil sám. Mal tam toľko priečinkov, že niekedy
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ani on sám nevedel do ktorého siahnuť, aby vytiahol tú
správnu vec. Nič nenechal
na náhodu a v priečinkoch
ste našli „všehochuť“, od holiaceho strojčeka, cez kombinačky až po sadu na lepenie duší. Najväčšiu časť zapĺňali vrecká s rôznou
kakaovou zmesou, podľa
vlastnej receptúry. V tomto
bol naozaj „fajnšmeker“.
Súčasťou tejto výbavy bolo
aj púzdro na gitaru, ktorú
nosil vždy so sebou. Keď
takto v lete vystrojený,
v maskáčových kraťasoch,
kráčal predo mnou, rozmýšľal som, ako to všetko môžu
jeho nohy uniesť. Lebo moje
lýtka, možno objemom prevyšovali o nejaký centimeter
Marošové stehná, a to považujem moje lýtka za menej vydarené. V zime pribudli k tejto výbave lyže v áčku. Zimné výstupy na Kriváň, bez šľapacích lyží boli namáhavé
a dlhé. Množstvo snehu a lyže v áčku na ruksaku vyžadovali nesmierne sebazaprenie, aby bol výstup úspešný. Do takejto krásnej otročiny
sme sa jedno úžasné marcové ráno s priateľom vybrali s predsavzatím zlyžovať Kriváň. Dnes už viem, prečo nejaký múdry človek umiestnil pod Kráľovú tabuľku s nápisom „Chvála Bohu“. Po piatich hodinách v snehu, ktorý nám siahal po.... nechcem menovať túto časť
môjho tela, sme hľadeli na túto tabuľku. Chvála Bohu! Miesenie v snehovej kaši pripomínalo skôr tlačenie kapusty v jeseni, ako zimnú turistiku. Po ôsmich hodinách konečne Vendovka. Verte, alebo nie, po takejto drine, nemáte chuť ani na borovičku. Ale nakoniec sme ochutnali. Pitný režim treba predsa dodržiavať. Odhadzujeme sneh okolo chaty, a tým ju vykúrime, je tma. Kamarát ešte stačil vyspievať celý
repertoár trampských pesničiek. Mňa táto „uspávanka“ privádzala do zúrivosti, ale na koniec ma uspala. Spal som, ako zarezaný až do
samého rána. Zobudil som sa na šteklenie v nose, nie od „Jacobsu“, ale od klasickej mletej popradskej, premiešanej vôňou šúľanej. Raz
mu Rišo naznačil, že by mohol ísť fajčiť pred chatu. A to nemal. Strhla sa hádka, taká nafriško, a zúrivý Mamut Maroš v amoku poslal
milého Riša tam, kde patril – do historických zemí. Neviem, ale odvtedy som tam Riša nevidel. Stretol som len jeho bývalú exmanželku,
keď som bol na „jafurách“. Ľubo to nemohol dlho prežuť, lebo Rišo bol jeho dobrý kamarát. No nakoniec to akosi, ale veľmi ťažko predýchal.
To Mamut nemal až tak hnať do krajnosti, v tom som dal pravdu Ľubovi, lebo nech bol Rišo niekedy protivný a hádavý, čo bol, predsa len
som ho vnímal, ako jedného zo zakladateľov chaty, spolu s Vendom a ďalšími. To tak býva, keď a to sa hovorí, padne kosa na kameň.
Ale stalo sa a už sa neodstane! Káva, ktorú varil pekelník sa nedala s ničím porovnať, keď bolo dosť kávy, varil sa prvák. Pri nedostatku,
aj druhák a tretiak. Prvák bola klasika, popradská zalievaná. Druhák, len bol zostatok prváka, zaliaty horúcou vodou. A tretiak, všetko čo
ostalo v hrnčeku po dopití prváka a druháka, Maroš zalial studenou vodou. Dobrú chuť! Mašinfurér, kým som vstal, stihol zadymiť Vendovku
ešte tromi šúľanými tak, že som rozpoznával len jeho obrysy v hustom dyme. Kolorit tohto úžasného rána, znásobovala vôňa popradskej,
ktorá sa valila zo „šparheľtu“ a brnkanie na gitaru a moje nervy. Ráno, ako z rozprávky! Výdatné raňajky, hádžeme na seba a do ruksakov
to najpotrebnejšie a vyvážame na Kriváň. Už netlačíme kapustu. ako na „Chvala Bohu“. Podmienky v týchto výškach robia zo snehu tvrdý
podklad. Ide sa omnoho ľahšie. Hory sú ale nevyspytateľné, čo nám vylepšili pri chôdzi, to nám ubrali na viditeľnosti. Čo je „ mlieko“ to
som započul len úchytom pri večerných spomienkach. Teraz mlieko zažívame na vlastnej koži. „Mlieko je valiaca sa beloba z každej
strany s viditeľnosťou rovnajúcej sa nule.“ Niekedy sa mi zdalo, že si o tú bielu stenu predo mnou rozbijem čelo. V takýchto skvelých podmienkach, kráčame do neznáma, pardón, na Kriváň. No nielen mlieko, pridal sa aj ostrý vietor. Pánbožko nás naozaj prestal mať rád. Po
dvoch hodinách chôdze, konečne prvý orientačný bod. No nie vrchol Kriváňa, ale triangulát na Meškalke. Aspoň niečo! Radšej Meškalka,
ako Terchová, premýšľam. Obuli sme lyže a už som cítil teplotu chaty a vôňu čaju s rumom. Predčasne! Obyčajne z meškalky na Vendovku
zlyžujete aj na jednej lyži za necelých päť minút aj s prestávkou, ale nie v mlieku. Zalesák rukou vytýčil azimut, stačil mi povedať, aby
som si to vychutnával a stratil sa v hmle. Zaregistroval som len trepotanie, jeho o dve čísla väčších šponoviek vo vetre. Jazda to bola
skvelá, čoš o to, lenže na opačnú stranu. Namiesto na chatu, vychutnávali sme si lyžovanie do sedla medzi meškalkou a Kriváňom. Až
zurčanie potoka nám pripomenulo, že sme úplne inde, ako sme mali byť. Po vrstevnici meriame obvod meškalky, ubehli celé dve hodiny,
kým sme ju na tých našich lyžiach bez voľnej päty obišli. Chcel som to skúsiť bez lyží, len tak pešo. Pokus akosi nevyšiel. Po dvoch
krokoch mi zo snehu trčala len hlava a ramená. Už som to viac neskúšal. Keď sme narazili na starú studničku, začínal som veriť, že nájdeme chatu. Podarilo sa! Aj sme našli. Na druhý deň pekelník zobral môj fotoaparát, vyliezol na dvojicu smrekov pred chatou a urobil
„historický záber.“ Odfotil Vendovku na pozadí s Meškalkou a Kriváňom. Ukončil tým všetky akademické debaty, ako sa to nedá. Odvtedy
vzniklo viacero verzií tohto záberu. Za najvydarenejšiu považujem Muškovu, ale prvenstvo patrí Marošovi, hoci nikdy nefotil. Bohatší
o ďalšiu skúsenosť, kývame Vendovi a lyžujeme v ústrety civilizácie.
Ján Pánik
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Memoriál Silvestra Huja
- 3. ročník 27.6.2020
Účastníci: FO Tatran Sučany, ŠK Turčianska
Štiavnička, MŠK Fomat Martin, Tatran Turany,
OŠK Havran Ľubochňa, Attack Vrútky. Najlepší
strelec: Lukáš Žihlavník-Ľubochňa, najlepší
hráč: Dominik Štípala-T.Štiavnička, najlepší
brankár: Adam Fučela- Fomat.
foto: Ctibor Pročka

Miniturnaj v kolkoch
2020
II. ROČNÍK
V utorok 18. augusta sa zišlo 39 účastníkov,
prevažne seniorov (neprofesionálov), v modernej sučianskej kolkárni, aby si zmerali sily
v nenáročnej telesnej aktivite. Podujatie prišiel podporiť aj starosta Sučian, pán Martin
Rybár. Súťažilo päť štvorčlenných družstiev.
Dve družstvá z Turian – za ZO JDS (zmiešané) a MO MS (muži), tri družstvá zo Sučian – za ZO JDS (muži a ženy) a za ZO SZPB (muži).
Podmienky pre súťažiacich boli jednoduché.
Každý súťažiaci absolvoval 3 hody skúšobné a dvadsať hodov súťažných (tzv, „do plných“).
Dosiahnuté body sa sčítali za celé družstvo a výsledky boli nasledovné a medaily boli udelené:
1. MIESTO (zlaté medaily):
Družstvo ZO JDS Sučany (Žalman P., Maliňák J., Malko D., Had M.,)
2. MIESTO (strieborné medaily):
Družstvo MO MS Turany ( Liskaj Ľ., Jesenský I., Milan P., Milan J.,)
3. MIESTO (bronzové medaily):
Družstvo ZO JDS Turany (Liskaj J., Kocholová E., Korček B., Šelmeková J.,)
Hosťujúce organizácie: ZO JDS Sučany, obec Sučany a MO MS Sučany, okrem medailí a priestorov kolkárne, poskytli súťažiacim
a divákom aj skromné občerstvenie.
Text: Ján Šteuček
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5. ročník stolnotenisového turnaja o Pohár starostu Sučian
Dňa 8.8.2020 sa v stolnotenisovej herni v Sučanoch uskutočnil 5. ročník turnaja o Pohár starostu Sučian. Hralo sa v kategórii žien a mužov
a účasť bola obmedzená na hráčov 4., 5. a 6. ligy. V herni sa zišlo 30 športovcov a okrem domácich Sučancov boli pozvaní a zúčastnili
sa aj reprezentanti ďalších turčianskych oddielov – MSTK Martin, Medokýš Martin, Turany, Vrútky – pričom to boli najmä hráči, ktorí v minulosti hájili farby nášho sučianskeho oddielu. Spoza hraníc nášho kraja si prišili zahrať Anna Volková a Marika Humenná zo Žiaru nad
Hronom a Ľudovít Valárik zo Zákopčia.
Turnaj odštartovali ráno ženy. 9 účastníčok si medzi sebou zmeralo svoje sily a víťazkou sa stala domáca Michaela Ivanová, ktorá porazila
všetkých osem svojich protivníčok. Na druhom mieste sa umiestnila Anna Volková, tretie miesto obsadila Danka Ďuríková a najlepšiu
štvorku uzavrela Terézia Kľuchová.
Po ženskej súťaži nasledovala mužská resp. zmiešaná časť turnaja – pretože si v nej zahralo aj 6 žien. Ešte pred jej zahájením prišiel
všetkých účastníkov turnaja privítať a pozdraviť starosta obce Sučany Martin Rybár. Priniesol ceny pre najlepších športovcov v oboch kategóriách a keďže to bol prvý turnaj vo vynovenej herni po rekonštrukcii podlahy, tiež slávnostne prestrihol pásku.
Na rozdiel od ženskej časti, kde sa hralo systémom každá s každou, boli v zmiešanej časti hráči a hráčky rozdelení do skupín, z ktorých
najlepší dvaja (spolu 16) postúpili do vyraďovacej časti. Od ¼ finále bolo pole hráčov mimoriadne vyrovnané a vo väčšine zápasov sa odohrali tesné súboje. Príjemným prekvapením turnaja bol Ján Ruttkay z MSTK Martin, ktorý sa vďaka výborným výkonom dostal až do
finále, kde po 5-setovej dráme podľahol celkovému víťazovi Bohuslavovi Šlichtíkovi. Na treťom mieste skončil Ľudovít Valárik a na štvrtom
Radovan Huťka.
Popri hráčoch, ktorí sa umiestnili na najvyšších priečkach, boli odmenení aj najstarší resp. najmladší účastník turnaja – 80-ročný Jozef
Jaško z MSTK Martin a 12-ročný Samuel Skalický z Vrútok.
Po športovej časti nasledovala časť spoločenská, ktorá prebehla v Klube dôchodcov, kde bolo pre účastníkov turnaja pripravené bohaté
občerstvenie.
Tento turnaj za svoju reprezentatívnu podobu vďačí obetavému úsiliu, ktoré jeho príprave venoval najmä hlavný organizátor Ján Pakán,
a tiež podpore mnohých sponzorov – im všetkým chceme touto cestou poďakovať: OÚ Sučany, OREA (p. Bednár), KURMAT (p. Matuška),
fofos.sk s.r.o., p. Balko Ján, CUKRÁREŇ KUBALA, TESCO Sučany, STAVEBNÝ DVOR (p. Kowařowský), MÄSOVÝROBA (p. Kozák),
TURIMEX Sučany, KOMAT (p. Kocper), NARIJA STUDIO – Mary Kay, KORAVOS Sučany, PD SUČANY (p. Náčin), BIELA MYŠ (p. Jamriška), Autodiely KRBATA Sučany, DAMINA (p. Morgašová), KVETINÁRSTVO Sučany (p. Kapustová), Vináreň U BABKY (p. Coufalová),
p. Ilovský Edo, p. Huťka Radovan, firma HROMADA Prievidza, p. Dibdiaková Vlasta, p. Korgová Gitka, GOBAKO s.r.o. Košice.
Vďaka patrí tiež už osvedčenému tímu v „zázemí“ v zostave: Vladena Kúdelková, Ľubica Pakánová, Lenka Skalická a Bibiana Skalická,
ktoré sa postarali o prípravu priestorov v Klube dôchodcov a tiež počas celého dňa turnaja neúnavne pripravovali občerstvenie pre hráčov.
Fotografickú dokumentáciu z turnaja vyhotovil Ctibor Pročka. Všetky fotky z celého podujatia si možno pozrieť na fejsbukovej stránke
obce Sučany – https://www.facebook.com/sucany/photos.

Nástup hráčok v kategórii žien - neskoršia
víťazka stojí druhá sprava

Ženy v akcii
www.sučany.sk
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Nástup hráčov v zmiešanej kategórii

Starosta obce Sučany Martin Rybár slávnostne prestriháva pásku na vynovenej herni

Posedenie v Klube dôchodcov

Finalisti - Bohuš Šlichtík vľavo, Ján Ruttkay vpravo

Príprava občerstvenia – (zľava) Vladena Kúdelková, Ľubica Pakánová
a Lenka Skalická
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Stolnotenisový oddiel TJ TATRAN SUČANY
Posledné roky činnosti stolnotenisového oddielu TJ TATRAN SUČANY sa popri samotnom hraní niesli tiež v duchu rekonštrukcie priestorov
herne a omladzovania hráčskej základne.
Keďže stolnotenisová herňa na poschodí budovy kolkárne slúži športovcom už vyše 30 rokov, je pochopiteľné, že niektoré časti pôvodného
vybavenia si po toľkých rokoch žiadali obnovu resp. výmenu. Rekonštrukčné práce začala výmena pôvodných elektrických pecí za radiátory napojené na plynovú pec. Neskôr došlo k výmene starých okien za plastové, pričom sa ich pôvodný počet (12) zredukoval na 4.
Pribudol tiež turbínový ventilátor. Okrem toho sa zrealizovala jednak kompletná výmena osvetlenia – vďaka nej máme lepšie svetlo a zároveň šetríme náklady za elektrinu – a jednak kompletná revízia a oprava zásuviek a vypínačov v herni. Pokiaľ sa úpravy a opravy v stolnotenisovej herni pohybovali rádovo v stovkách eur, zabezpečovali si ich členovia oddielu sami.
Jednoznačne finančne najnáročnejšou časťou bola rekonštrukcia podlahy, o ktorej zafinancovanie sme požiadali obecný úrad v Sučanoch.
Zároveň sme prisľúbili, že v rámci rekonštrukcie sa do prác zapoja aj členovia oddielu, čím prispejú k zníženiu celkových nákladov. Vďaka
pochopeniu a ústretovosti kompetentných zo strany obce a tiež aktivite členov oddielu máme dnes v herni po 33 rokoch novú podlahu
a Sučany sa môžu pochváliť modernou herňou, ktorá patrí medzi najlepšie a najkrajšie v okrese.
A vynovená herňa si žiada omladiť tiež hráčsky kolektív.
V rámci prvej vlny omladzovania hráčskeho kádra sa za
stoly vrátili terajší štyridsiatnici, ktorých k stolnému tenisu
pred vyše 30timi rokmi priviedol vtedajší učiteľ na našej
ZŠ Viliam Frolo. To však nestačí - treba vychovať novú
generáciu hráčov z radov terajších tínedžerov. Aj v tomto
ohľade je pre náš klub veľkým prínosom náš člen
Ing. Marián Kľuch, ktorý popri tom, že ťahá naše Ačko
v 4. lige, venuje sa tiež so zápalom výchove stolnotenisového dorastu.
Spoločne s pani riaditeľkou Základnej škola SNP v Sučanoch Mgr. Martou Lamošovou vypracovali a podali prihlášku do projektu Stolný tenis do škôl, ktorý organizuje
Slovenský stolnotenisový zväz. Jeho cieľom je predstaviť
stolný tenis najmä najmladším žiakom základných škôl,
zvýšiť popularitu stolného tenisu a následne priviesť
k stolom nové nádeje. Moderovaná šou zavítala do sučianskej základnej školy vo štvrtok 21.11.2019 a v školskej
telocvični sa na dvojhodinovom programe zišlo 140 žiakov prvého až štvrtého ročníka. Slovenskí stolnotenisoví reprezentanti predstavili deťom stolný tenis a predviedli základné údery i hru.
Okrem toho boli pre deti pripravené rôzne stanovištia, na ktorých si vyskúšali viacero stolnotenisových aktivít zameraných najmä na prvé
kontakty s raketou a loptičkou. Následne na škole vznikol stolnotenisový krúžok, ktorý vedie Ing. Marián Kľuch.
Popri týchto aktivitách sa k nášmu športu snažíme pritiahnuť nových záujemcov aj prostredníctvom Dňa otvorených dverí. Tento rok prebehol 5. septembra a potešilo nás, že polovicu zúčastnených tvorili sučianski mládežníci. Dúfame, že sa nám takto podarí pritiahnuť čo
najviac detí k systematickému hraniu stolného tenisu a vychovať tak ďalšiu generáciu stolných tenistov, ktorí budú pokračovať v bohatej
tradícii tohto športu v Sučanoch.

Nekrológ za Ing. Dušana Žilku
Dňa 22. júna 2020 nás vo veku 87 rokov navždy opustil
náš dlhoročný spoluhráč a priateľ Ing. Dušan Žilka, ktorý
bol viac než polstoročie pevným a významným členom sučianskeho stolnotenisového oddielu. Už začiatkom 60tych
rokov hrával krajskú divíziu, neskôr okresnú ligu. Okrem
reprezentovania nášho oddielu sa tiež celé dekády venoval výchove viacerých generácií sučianskeho stolnotenisového dorastu – za cenné lekcie pri svojich športových
začiatkoch mu vďačí ako náš momentálne najstarší hráč
Ján Gregor (74), tak aj generácia terajších štyridsiatnikov.
Takmer 50 rokov reprezentoval sučiansky klub a aktívnym
hráčom neprestal byť ani v pokročilom veku – nehral už
síce súťažne, ale iba rekreačne, no s neutíchajúcou vervou. A keď mu vo vyššom veku telo už nedovolilo hrávať,
srdcom ostával sučianskemu stolnému tenisu verný aj naďalej a bol bezpochyby našim najvernejším fanúšikom,
ktorý nás pravidelne chodieval povzbudzovať na zápasy.
Jeho odchod v nás vyvolal smútok a pocit straty. No popri
smútku nás tiež napĺňa vďaka a radosť zo spoločne strávených chvíľ za stolmi i mimo nich. Česť jeho pamiatke.
www.sučany.sk
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Volejbalový klub Tatran Sučany
Volejbalový oddiel v TJ Tatran Sučany vznikol 15. apríla 1964. Z histórie volejbalového oddielu vyberáme tieto postrehy.
A - družstvo hralo okresnú, oblastnú a krajskú súťaž, krajské majstrovstvo, 3. a 2. ligu.
B - družstvo sa od roku 1984 zúčastňovalo okresnej súťaže nepretržite 13 rokov, čo dokázalo ziskom dvojnásobného majstra okresu.
Volejbal v Sučanoch hrávali aj ženy od roku 2005 a umiestňovali sa na popredných priečkach v okresnej volejbalovej súťaži žien.
Naše družstvá sa jednotlivo aj spoločne každoročne zúčastňovali na rôznych turnajoch aj nami usporiadaných a v ktorých sa viackrát
stali víťazmi.
V ročníkoch 1985 – 1990 hrali krajskú súťaž žiaci. Najväčším úspechom bolo dosiahnuté 3. miesto v roku 1990.
Dodnes spoločne so ženami chodíme hrávať volejbal do telocvične ZŠ v Sučanoch a počas prázdnin hrávame plážový volejbal.
Text. Milan Štefánek

Letný tréning

Letný tréning volejbalistov.14.7.2020
foto: Ctibor Pročka
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Tenisový klub Sučany pri vodnej elektrárni Sučany
Začiatky tenisovej hry v Sučanoch sa spájajú s existenciou dvoch tenisových kurtov ešte z čias pred druhou
svetovou vojnou. Jeden z nich sa nachádzal v Schulzovskej záhrade a verejnosti bol prístupný po roku 1945,
no po niekoľkých rokoch bol zlikvidovaný. Druhý bol vybudovaný v časti starého futbalového ihriska z iniciatívy
spolku Živena, no po troch rokoch existencie ho v roku 1939 zrušili.
V roku 1968 boli z iniciatívy pracovníkov Považských elektrární Cyrila Sucháčka a Ing. Ivana Lučíka vybudované dva kurty v priestoroch pri vodnej elektrárni.
Tenisový oddiel TJ Tatran Sučany vznikol v roku 1970 a prvými nadšencami bieleho športu v Sučanoch boli
Ján Šesták - predseda, Ing. Ivan Lučík, Ing. Rudolf Martinček a Ing. Milan Bobuľa. V roku 1971 nastal zvýšený
záujem o tenis, ktorý prejavila predovšetkým mládež. K skôr narodeným členom sa pripojil Ing. Ján Páchnik.
Hrávalo sa len rekreačne a uskutočňovali sa propagačné turnaje o majstra Sučian, ktoré mali dve desaťročia
veľkú popularitu. V tom období sa odohrali aj prvé priateľské zápasy s Lokomotívou Vrútky.
V auguste 1976 bola vybudovaná sociálna budova pri tenisových kurtoch pri VE Sučany, kde sa športujúci
môžu prezliecť a umyť. Od roku 1978 hralo zmiešané družstvo krajskú súťaž vedenú Československým tenisovým zväzom. Tenisový oddiel TJ Tatran Sučany vzorne reprezentovali – Ľubica Vajdelová, Helena Slouková,
Renáta Halienová, Miriam Mertlová, Elena Závodská, Vladimír Haliena, Igor Lovíšek, Bohuš Matis, Bohuš
Kopček, Ján Staňo, JUDr. Vladimír Záborský, Ing. Marián Abafy, Ing. Marián Martinček, Ing. Jozef Urban, Marián Turan, Štefan Andris, Igor Móric, Martin Pecko, Vladimír Vrabec, Peter Nosek, Róbert Pražma a ďalší.
V deväťdesiatych rokoch 20. storočia bol ďalší nárast záujemcov o tenis a vtedajšie vedenie Bohuš Matis,
Igor Lovíšek, Bohuš Kopček sa rozhodli a svojpomocne s členmi tenistov a volejbalistov prerobili z volejbalového kurtu univerzálny tenisovo-volejbalový kurt aj s oplotením. V roku 1992 došlo k osamostatneniu od TJ
Tatran a dodnes sme evidovaný pod názvom - Tenisový klub Sučany.
V roku 2011 to vyzeralo, že tenisové kurty pri VE Sučany tiež zaniknú, pretože riaditeľ VE Sučany (občan Sučian) uzamkol tenisovo-volejbalový areál so zámerom odkúpenia od spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.
na svoje osobné účely - obohatenie sa. Na jednu sezónu nás prichýlili kamaráti z Turian. Vďaka dobrým kontaktom Bohuša Matisa vo VE Trenčín a niekoľkomesačnej písomnej a telefonickej komunikácii predsedu klubu
Vladimíra Vrabca s kompetentnými v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava a následnej podpory
starostu obce Ing. Vladimíra Pĺžika sme od mája 2012 opäť mohli športovať na kurtoch pri VE Sučany, no už
na obecnom majetku.
TK Sučany pri VE Sučany sa niekoľko desaťročí zapája do súťaží vedených Slovenským tenisovým zväzom.
Dodnes má aj aktívnych hráčov (Mgr. Michal Blizniak, Ing. Branislav Čech, Michal Frolo, Bc. Norbert Hoferica,
Mgr. Peter Hoferica, Tomáš Húšťava, Vladimír Vrabec), ktorí hrajú súťaž družstiev a niektorí sa zúčastňujú aj
na turnajoch jednotlivcov.
V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa v rámci akcie ,,Z“ začalo s výstavbou ďalších dvoch tenisových
kurtov a jedného nohejbalového kurtu v blízkosti sídlisk Prefa a Teheleň pod vedením Rudolfa Gregora a za
odbornej spolupráce Ing. Milana Bobuľu. Tieto kurty boli dokončené v roku 1985 s podporou obce a žiakov
ZŠ SNP Sučany pod vedením Mgr. Viliam Frolo a Mgr. Ján Pánik. Veľkú zásluhu na činnosti tohto areálu mali
Peter Žalman, Mgr. Viliam Frolo, Rasťo a Edo Ilovský, Pavol Fekeč, Martin a Adrián Hlavata, Michal Frolo,
Tomáš Húšťava, Jaroslav Rataj a ďalší. Športuje sa tu rekreačne, no napriek tomu na vysokej úrovni.
V roku 2016 vznikol Športový klub pri tenisových kurtoch obce Sučany s cieľom uspokojiť záujmy občanov
v oblasti športového vyžitia. Tento klub má takmer tridsať členov a za predsedu si zvolili Ľubomíra Kyselicu.
Tenis v Sučanoch má dlhú históriu a dodnes veľa nadšencov, ktorí majú možnosť hrať tenis na troch antukových kurtoch pri VE Sučany, dvoch antukových kurtoch v blízkosti sídlisk Prefa a Tehelňa, dvoch antukových
kurtoch pri ZŠ SNP Sučany a troch súkromných kurtoch s umelou trávou pri Ranči Stará teheleň.
Vladimír Vrabec
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