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Srdečne Vás pozývame na
XXIV. SUČIANSKY JARMOK ĽUDOVÝCH REMESIEL
A SUČIANSKU ZABÍJAČKU
ktoré budú spojené s rozsvietením vianočného stromčeka
a príchodom Mikuláša so sladkým prekvapením pre deti
2. decembra 2017 o 9:00 hod. na Nám. SNP
v Sučanoch a v RKD
Akcia je pokračovaním tradičného Sučianskeho jarmoku s bohatým kultúrnym programom, vystúpením hudobných skupín, stánkami ľudových remesiel, výbornými poľovníckymi špecialitami a gulášom.
Súčasťou jarmoku je aj ukážka tradičnej domácej zabíjačky, výroba a predaj zabíjačkových špecialít,
ktoré pripraví Poľovnícke združenie Jarolím Sučany v spolupráci s Urbárskou spoločnosťou Sučany.
Príde aj Mikuláš, ktorý rozdá deťom sladkosti a rozsvieti stromček.

Spomienky na Hodžove dni 2017

Maketa PO_Sestava 1 19.10.17 10:01 Stránka 2

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Kontrola bežných príjmov: položka 121: daň z nehnuteľnosti
v roku 2016
Postupy obce pri uplatňovaní práv a povinností ako správcu dane pri výkone správy miestnych daní, upravuje Zákon č. 563/2009
o správe daní/ daňový poriadok a Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Na obecnej úrovni sú dane z nehnuteľnosti regulované VZN č. 6/2014 o miestnych daniach. Ku kontrole boli vybraní daňovníci – fyzické osoby, ktorí vlastnia nehnuteľnosť na Ulici 29. augusta. Prekontrolované boli daňové priznania v porovnaní
s údajmi katastra nehnuteľností a zároveň s rozhodnutiami o vyrubení dane za rok 2016. Spolu bolo skontrolovaných 97 daňových
priznaní a rozhodnutí o vyrubení dane. V 54 prípadoch boli zistené nezrovnalosti v prospech daňovníka ale v neprospech obce
alebo naopak, čo znamená, že nie všetky daňové subjekty uvádzajú v daňovom priznaní úplné a pravdivé údaje. Zistené nedostatky
sa týkajú nepriznaných pozemkov, nesprávnej výmery jednotlivých pozemkov, nesprávneho zaradenia pozemkov podľa druhu alebo
nepriznaných resp. nesprávne zaradených stavieb. V rámci týchto nezrovnalostí boli taktiež zistené dva prípady neoprávneného
poskytnutia úľavy vo výške 50 %. Zo strany daňovníkov sa tým jedná o porušenie ustanovení zákona č. 582/2004 Z. z., podľa
ktorého je daňovník „povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane“ a opravného daňového
priznania, ktoré môže daňovník podať a dodatočného daňového priznania, ktoré je daňovník povinný podať, ak zistí, že v priznaní
k dani z nehnuteľností neuviedol správne údaje na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie. Avšak aj obec ako správca dane je pri vydávaní rozhodnutí povinná zistiť presne a úplne tie skutočnosti,
ktoré sú potrebné na vydanie rozhodnutia. Zároveň má právo na základe daňového poriadku vyhľadávať informácie o daňovníkoch
ako napr. overovať úplnosť a správnosť evidencie alebo registrácie daňových subjektov alebo zisťovať ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre správne vyrubenie dane a vymáhanie daňového nedoplatku, pričom tak môže konať aj bez priamej súčinnosti daňového
subjektu alebo ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného daňového priznania, oznámi správca dane
tieto pochybnosti daňovému subjektu a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, najmä aby neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo pravdivosť údajov riadne preukázal. Taktiež má obec právo tieto informácie kontrolovať na základe
ustanovení, vykonávať miestne zisťovanie a podobne. Zároveň je obec ako správca dane povinná vykonať úkony pri správe daní
aj z vlastného podnetu, ak sú splnené zákonné podmienky pre vznik alebo existenciu daňovej pohľadávky, a to aj vtedy, ak daňový
subjekt nesplnil riadne alebo vôbec svoje povinnosti. Na nápravu nezrovnalostí v daňových priznaniach zistených kontrolou je potrebné vyzvať daňovníkov na poskytnutie pravdivých údajov pre potreby opravy daňových priznaní. Na základe zistených a uvedených skutočností odporúčam pravidelné vykonávanie daňovej kontroly zameranej na overenie správnosti podaných daňových
priznaní postupne v jednotlivých častiach obce. Obec ako správca dane by taktiež mohla pristúpiť k pravidelnému výkonu kontroly
na mieste, ktorou by mohli byť odkontrolované aj ďalšie náležitosti dane z nehnuteľnosti ako prístavby, stavby na pôdohospodársku
produkciu alebo počet nadzemných podlaží.
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Kontrola bežných príjmov: daň za užívanie verejného priestranstva
v rokoch 2014, 2015 a 2016
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je jeho osobitné užívanie, ktorým je napr. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na
poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla
mimo stráženého parkoviska a podobne. Verejným priestranstvom sa rozumejú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, okrem
pozemkov, ktoré obec prenajala. Príkladmi osobitného spôsobu užívania verejného priestranstva sú napr. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predaj potravín, nápojov, ovocia, ostatného tovaru, umiestnenie stánkov, lunaparkov a iných atrakcií počas
jarmoku, skladovanie materiálu po uplynutí 24 hod. od umiestnenia materiálu na pozemku, trvalé parkovanie dopravných prostriedkov
atď. Predávajúci sú predovšetkým povinní dodržiavať zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach a ďalšie zákony týkajúce sa predaja tovaru. K tomuto účelu a na základe Zákona č. 178/1998 Z. z. má obec prijaté
VZN č. 3/1998 Trhový poriadok v obci Sučany. Rozhodnutie o vyrubení dane za užívanie verejného priestranstva sa vydáva na základe
žiadosti o vydanie povolenia Obce Sučany k predaju na trhovom mieste s povinnosťou doloženia príslušných dokladov podľa platnej legislatívy. Sadzba dane je vyrubená v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a VZN č. 6/2014 o miestnych daniach a VZN č. 1/2012 o miestnych daniach.
V roku 2014 bolo celkovo vystavených 133 rozhodnutí v celkovej sume 1 138,26 €, konkrétne 616,40 € za užívanie verejného priestranstva
na vymedzených priestranstvách a 521,86 € za užívanie verejného priestranstva pre účely jarmoku. V roku 2015 bolo celkovo vystavených
183 rozhodnutí v celkovej sume 1 289,10 €, konkrétne 864 € za užívanie verejného priestranstva na vymedzených priestranstvách, 196,50
€ za užívanie verejného priestranstva pre účely hromadných podujatí konaných na území obce a 228,60 € za ostatné užívanie verejného
priestranstva. V roku 2016 bolo celkovo vystavených 158 rozhodnutí v celkovej sume 1 007,60 €, konkrétne 934,40 € za užívanie verejného
priestranstva na vymedzených priestranstvách a 73,20 € za ostatné užívanie verejného priestranstva .
V sledovaných obdobiach neboli vydávané povolenia na predaj, čo je porušenie VZN č. 3/1998 Trhový poriadok a Zákona č. 178/1998
Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Do budúcna by bolo vhodné zosúladiť VZN č. 3/1998
s VZN č. 6/2014 o miestnych daniach, aby pre potreby dodržiavania všetkých právnych noriem nedochádzalo k duplicitným činnostiam.
Taktiež, nakoľko VZN č. 3/1998 obsahuje viacero neaktuálnych ustanovení a je potrebné upraviť podmienky predaja na trhových miestach
podľa aktuálnych potrieb predávajúcich ako aj občanov, bola by vhodná jeho novelizácia. V sledovaných obdobiach pri podávaní žiadosti
o povolenie na predaj na inom referáte nebola predajcom vyrubená daň rozhodnutím, čím bolo porušené VZN č. 6/2014 o miestnych daniach ako Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach. Bola len vypočítaná sadzba a poplatok následne odvedený do pokladne a zaúčtovaný
na príslušný účet. Vyžadované doklady k žiadosti o povolenie na predaj na trhovom mieste podľa ustanovení Zákona č. 178/1998 Z. z. nie
sú doložené pri všetkých žiadostiach o povolenie na predaj na trhovom mieste. Tieto doklady by mal predávajúci predkladať pri podaní
žiadosti o predaj na trhovom mieste. Do budúcna je potrebné dôsledne dodržiavať všetky ustanovenia týkajúce sa platných právnych nowww.sučany.sk
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riem v oblasti miestnych daní a trhového poriadku. Z prehľadu výberu dane za užívanie verejného priestranstva je vidieť, že položky dane
za skladovanie materiálu po uplynutí 24 hodín od jeho umiestnenia na pozemku a dane za umiestnenie prenosných stavieb bol v sledovanom období nulový, aj keď predovšetkým skladovanie materiálu môžeme v obci v priebehu roka vysledovať. Obec by preto mala v týchto
prípadoch mala vykonávať vyhľadávaciu resp. monitorovaciu činnosť, vystupovať aktívne a vyzvať daňovníka na podanie žiadosti resp.
vydať rozhodnutie o vyrubení dane.
Úplné verzie vykonaných kontrol ( Správa č. 8/2017 a Správa č. 9/2017) rovnako ako aj Správy z kontrol č. 10/2017 a 11/2017 sa nachádzajú na stránke www.sucany.sk a taktiež ich majú všetci poslanci obecného zastupiteľstva, s ktorými boli výsledky kontrol taktiež prejednané.
Mgr. Lenka Žuchová
hlavná kontrolórka obce

Tiesňové volanie na Hasičský záchranný zbor Sučany
Obec Sučany disponuje kvalitnými a školenými ľuďmi hasičmi – záchranármi. Sú vybavení kvalitnými prístrojmi , ktoré dokážu
zabezpečiť základné ľudské funkcie do príchodu Rýchlej zdravotnej pomoci a tým zachrániť život, ako sa mohli už presvedčiť
aj niektorí naši občania. Výjazd Hasičského záchranného zboru Sučany je do 1 minúty od nahlásenia udalosti.

Tiesňové volanie na Hasičský záchranný zbor Sučany je
0903 555 159

Oznam pre občanov
Naša obec disponuje so špeciálnymi / polohovateľnými / posteľami pre ťažko chorých – ležiacich pacientov . V prípade záujmu občanov je možné postele si zapožičať na obecnom úrade – sociálny úsek

Poruchy miestneho

t.č. 42410 10, 42410 20.

rozhlasu a verejného osvetlenia sa nahlasujú na Hasičskej stanici Sučany osobne alebo
t.č. 42 410 22.

na
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z rokovania Obecného zastupiteľstva v Sučanoch,
konaného 12. septembra 2017
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch na začiatok rokovania schválilo Dodatok č. 1 k VZN obce Sučany č. 2/2014 o vyhradení
miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane a zmenu rozpočtu obce a ZŠ
v položkách uvedených v tabuľkovom vyjadrení :

08.2.0

630 – Monografia

-25 000,00

06.2.0

610 – Mzdy /VPP/

+18 000,00
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620 – Odvody VPP

01.1.1.

711 – Nákup pozemkov
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04.4.3

711 – Územný plán

- 5 000,00

04.4.3

716 – Projektová dokumentácia

-10 000,00

04.5.1

717 – Rekonštrukcia komunikácií

-60 000,00

06.4.0

717 – Rekonštrukcia VO

-23 000,00

06.6.0

717 – Vybudovanie detského ihriska

09.1.2

718 – Modernizácia laboratórií ZŠ

+23 000,00

10.7.0

717 – Rekonštrukcia KC

-10 000,00

+7 000,00
+51 000,00

01.1.1.

712 – Nákup budova cesta

-10 000,00

03.2.0

717 – Výstavba garáž DHZO

+50 000,00

-6 000,00
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Poslanci OcZ ďalej zobrali na vedomie
plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, správy hlavnej kontrolórky o výsledkoch
vykonaných kontrol - z kontroly bežných
príjmov: daň z nehnuteľnosti v roku
2016, z kontroly bežných príjmov - daň za
užívanie verejného priestranstva v rokoch 2014, 2015 a 2016, z kontroly zmluvných vzťahov medzi obcou Sučany
a spoločnosťou Prefa Invest a.s. - nakladanie s odpadom, z kontroly stavu a vývoja dlhu obce a možností obce pri
využití návratných finančných prostriedkov, Správu o fin. plnení rozpočtu obce
a ZŠ k 30.6.2017 vrátane Hodnotiacej
správy k programovému rozpočtu za 1.
polrok 2017. K tomu Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch zobralo na vedomie
Správu audítora k Výročnej správe s Dodatkom správy audítora k Výročnej
správe.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
prerokovalo a schválilo:
autoremedúru Uznesenia č. 46 / 2017
v časti II.
na nové znenie:
e/ použitie rezervného fondu vo výške
330 000,-€ na kapitálové výdavky v roku
2017, a to na:
– rekonštrukciu verejného osvetlenia
177 000,-€,
– rekonštrukcia kabinetov ZŠ

23 000,-€,

– detské ihrisko

10 000,-€,

– oplotenie cintorína

20 000,-€,

– nákup pozemkov

70 000,-€

– výstavba garáže DHZO

30 000,-€.

Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
prerokovalo a schválilo:
• predloženie žiadosti o NFP za účelom realizáciu projektu „Moderní formy výuky na základních školách prostřednictvím vědecké
laboratoře“ , ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce/mesta a platným programom hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce, zabezpečenie
realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci ako aj zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP, t.j. v sume vo výške 3 529,09
EUR v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci,
• predaj nehnuteľného majetku obce na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného pod zn. 8593-WYP vo Vestníku
Verejného obstarávania číslo 122/2017 zo
dňa 21. 6. 2017, a to nehnuteľnosti na ul.
Hradiská nachádzajúce sa v kat. území Sučany, zapísané v katastri nehnuteľností na
LV č. 4362 vedeným Okresným úradom
www.sučany.sk
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Martin, katastrálny odbor, spolu kúpna cena
je vo výške 20.990,35 €

k uvedeným nehnuteľnostiam v prospech
obce Sučany.

• uzatvorenie Dohody o zriadení predkupného práva so spoločnosťou SOAR sk, a. s.,
so sídlom Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina,
IČO: 50 442 201, predmetom ktorej je zriadenie predkupného práva v prospech obce
Sučany k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam na LV č. 4362
• uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve so spoločnosťou SOAR sk, a. s., so
sídlom Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina,
IČO: 50 442 201, predmetom ktorej je záväzok zmluvných strán za podmienok uvedených v zmluve o budúcej zmluve
uzatvoriť kúpnu zmluvu, na základe ktorej
obec Sučany po výstavbe bytového domu
nadobudne vlastníctvo k vyššie uvedeným
nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území Sučany, zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva
č. 4362, vedenom Okresným úradom Martin, katastrálnym odborom.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
prerokovalo a schválilo:
• kúpu nehnuteľností od Slovenských elektrární, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, zapísaných na liste vlastníctva č. 2250
v katastrálnom území Sučany, za cenu podľa
znaleckého posudku č. 239/2016 vypracovaného Ing. Ľubomírom Mičudom t. j. v celkovej
sume 53 212,08 €,
• kúpu nehnuteľností a to dom č.súp. 73
a súvisiace pozemky od Silvie Rácovej na
Ul. 29. augusta za sumu 21 000 €,
• predaj nehnuteľného majetku obce Sučany z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to Areál strelnice na
ul. Pod Brezinou, vedené na liste vlastníctva
č. 1881 v katastrálnom území Sučany, konkrétne pozemky parcela č. CKN 2158/2
a CKN 2158/13 a stavba prevádzková
budova strelnice súpisné číslo 2153 vo
vlastníctve Obce Sučany, podiel 1/1, pre
Poľovníckemu združeniu Jarolím Sučany,
IČO: 36132209 za kúpnu cenu spolu vo
výške 1 €. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je, že Poľovnícke združenie Jarolím
Sučany počas doterajšieho nájmu predmetného areálu, ktorý bol zdevastovaný, použilo na celkovú rekonštrukciu 15.000 € zo
svojich zdrojov, na opätovné sprevádzkovanie odpracovalo v areáli viac ako 1000 brigádnických hodín, tak aby areál mohol slúžiť
svojmu účelu a verejnému záujmu. PZ Jarolím Sučany vybudovalo prístupovú cestu
do areálu, ktorú má záujem taktiež získať do
vlastníctva, pričom naďalej bude vykonávať
činnosť smerujúcu k zveľadeniu areálu strelnice. Obec Sučany bude mať možnosť naďalej areál strelnice využívať viackrát ročne
na vykonávanie rôznych kultúrnospoločenských podujatí pre širokú verejnosť, čo je
konkretizované v Kúpnej zmluve a zároveň
bude zriadené predkupné a záložné právo

Poslanci OcZ Sučany na záver tohto bodu
neschválili predaj časti pozemku parcela
č. KNC 1516/152 o výmere cca 25 m2 žiadateľovi Ing. Ivanovi Holubovi s manželkou Ing. Katarínou Holubovou.
OcZ Sučany schválilo:
predĺženie nájomných zmlúv na jednoizbové byty na obdobie do 30. 09. 2018 pre
nasledovných nájomníkov:
1. Rastislav Chabada, ul. Tehelná
2. Emil Facuna, ul. Tehelná 7
3. Michaela Hlaďová /Miháliková/, ul. Tehelná 7
4. Renáta Farkašová, ul. Tehelná 9
5. Magdaléna Václavíková, ul. Tehelná 11
a uzatvorenie nájomných zmlúv na jednoizbové byty v novovybudovanom
obytnom dome na ul. Pri Váhu 9 na obdobie od 1.10. 2017 do 30. 9. 2018 pre nasledovných nájomníkov:
byt. č. 1 – Kroščen Lukáš, Partizánska 24,
038 52 Sučany za nájomné 80
€/mesiac,
byt. č. 2 – Kroščenová Lucia, Partizánska
24, 038 52 Sučany za nájomné
70 €/mesiac,
byt. č. 3 – Kroščen Alexander, Partizánska
24, 038 52 Sučany a Kroščen
Jaroslav ml.,
Partizánska 24, 038 52 Sučany za
spoločné nájomné 100 €/mesiac,
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch zobralo na vedomie žiadosť o vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve p. Horch,
Roháčiková, Roháčik, Malko, Valachová
a schválilo rokovanie o vysporiadanie
pozemkov vo vlastníctve p. Horch, Roháčiková, Roháčik, Malko, Valachová
s uplatnením analogického prístupu
podmienok stanovených v znaleckom
posudku č. 239/2016 vypracovanom
Ing. Ľubomírom Mičudom pre odkúpenie
pozemkov od Slovenských elektrární.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch berie
na vedomie:
• informáciu o kultúrnych akciách /jubilanti
I. polrok 2017, oslavy a Beh k srdcu SNP,
100. výročie narodenia Rudolfa Petráka/
• správy z činnosti komisií OcZ obce Sučany
• informáciu o projektoch zameraných na
získanie NFP.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch prerokovalo a schválilo:
• zapojenie sa obce Sučany za partnera
Energetického klastra Prešovského kraja.
• polročnú odmenu hlavnej kontrolórky
obce za I. polrok 2017 v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov
§18 c, ods. 5 vo výške 25% z polročných
mesačných platov
Úplné znenie nájdete na: www.sucany.sk
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vytvoreného komunitného centra v dnes
prázdnej budove reštaurácie Gól, budú
v tejto veci pomáhať miestne občianske poriadkové hliadky, tiež zaplatené z eurofondov. Ich úlohou však bude kontrola
dodržiavania verejného poriadku všetkými
obyvateľmi obce, tým nám čiastočne nahradia neexistujúcu obecnú políciu.

u
a
-

e

-

Do Sučian pritečú
eurofondy

m
-

na nižšiu energetickú
náročnosť, lepšie
vzdelávanie a na rómsku
problematiku
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V Sučanoch sa začínajú realizovať hneď
štyri projekty podporené z fondov Európskej
únie. Celkovo sa na investície aj neinvestičné aktivity použije v najbližšom období
v obci cca 354 tis. EUR. O tom, čo prinesú
pre našu obec sa zhovárame so starostom
Vladimírom Plžikom a riaditeľom Rozvojovej
agentúry ŽSK Branislavom Zacharidesom.
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NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

Ako vnímate potrebu
eurofondov pre rozvoj
obce?
V. Plžik: Myslím si, že je priam povinnosťou
obce uchádzať sa o externé zdroje na riešenie jej problémov, ak také existujú. Nové
programové obdobie na čerpanie eurofondov síce na papieri začalo už v r. 2014, ale
do tohto procesu sme sa mohli zapojiť
s vlastnými projektmi až od minulého roka.
Spolupráca s Braňom Zacharidesom, spracovateľom troch z nich, sa ukázala ako
veľmi efektívna a vysoko si ju cením.
B. Zacharides: Podmienkou na uchádzanie sa o zdroje EÚ bol vlastný program rozvoja obce, ktorý sme spoločne spracovali už
v rokoch 2015 – 2016. Za súčinnosť ďakujem pánovi starostovi, Ing. Janke Bednárikovej, ostatným zamestnancom obce
a poslancom obecného zastupiteľstva.

Na čo budú projekty
zamerané, zveľadí sa aj
majetok obce?
V. Plžik: Tri z nich majú za úlohu napomôcť
tomu, aby miestna rómska komunita žila
podľa pravidiel majoritného obyvateľstva
Sučian. Komunitným a terénnym sociálnym
pracovníkom, ktorých sústredíme do novo-

Prednosta Okresného
úradu v Martine
Mgr. Marcel Maťovčík
na návšteve u starostu obce

B. Zacharides: Dôjde ku komplexnej rekonštrukcii bývalej reštaurácie Gól, z ktorej
bude ultranízkoenergetická budova. A tá tu
ostane, aj keby raz nebola potreba prevádzkovať v nej komunitné centrum. V rámci
projektu cezhraničnej spolupráce zameraného na vzdelávanie sa zas zainvestuje do
novej učebne biológie na ZŠ SNP v Sučanoch. Podaný máme ešte jeden projekt pre
túto školu. Ak bude schválený, zabezpečí financie pre chemicko – biologické laboratórium, učebňu cudzích jazykov a školskú
knižnicu. Sučianska ZŠ bude mať potom
najmodernejšie vybavenie v okrese.

Aké ďalšie projekty
spoločne pripravujete ?
V. Plžik : Okrem vyššie spomínaných a už
zazmluvnených projektov pripravujeme viacero ďalších. V prvom rade by sme radi vybudovali cyklocestičku od Ul. 1. mája do
priemyselnej zóny z prostriedkov integrovaného regionálneho operačného programu
s tým, že vybudovanie pri priaznivej konštelácii by obec mohla zabezpečiť v budúcom
roku. Podaný máme tiež projekt na zaobstaranie kompostérov do domácností, čím
chceme eliminovať tvorbu biologicky rozložiteľného odpadu. Tieto kompostéry v prípade schválenia projektu by občania
obdržali zdarma. Zároveň sme podali žiadosť o financie na prístavbu garáží pre našich hasičov z prostriedkov MV SR.
B. Zacharides : Okrem týchto projektov čakáme
na vyhlásenie výzvy z programu slovensko-českej cezhraničnej spolupráce, kam chceme spolu
s obcou Jasenná predložiť projekt týkajúci sa
našej spoločnej histórie a to pripomenutie si významu legionárov v 1. svetovej vojne. Ďalším zámerom je pripraviť projekt pre získanie
mimorozpočtových zdrojov na rekonštrukciu
a modernizáciu sociálnych zariadení pri telocvični
ZŠ. Samozrejme sa budeme pokúšať o ďalšie
možnosti získania financií z mimorozpočtových
zdrojov tak, aby sme zvýšili kvalitu života všetkých ľudí v Sučanoch.

Dňa 14.9.2017 navštívil našu obec prednosta OÚ v Martine Mgr. Marcel Maťovčík
a stretol sa so starostom obce Ing. Vladimírom Plžikom. Pri tej príležitosti zhodnotili
uplynulé obdobie a načrtli možné smery ďalšej spolupráce a rozvoja obce.
Prednosta sa intenzívne zaujímal, v čom vie
štátna správa pomôcť samospráve a konkrétne našej obci. Starosta obce prezentoval nasledovné zámery resp. problémy
obce:
– Obec plánuje rekonštruovať budovu, ktorú
obec kúpila od Ministerstva zdravotníctva
a Psychiatrickej liečebne za účelom jej prestavby na 40 bytový dom.
– Prednosta OÚ v tejto súvislosti uviedol, že
podobné projekty sa už realizovali vo viacerých obciach na Slovensku, pričom obce získali prostriedky zo ŠFRB. Konkrétne
sučiansky projekt má veľmi reálny základ
a nič nebráni tomu, aby aj obec Sučany získala finančné prostriedky. Za tým účelom
prednosta OÚ prisľúbil pomoc a osobne zorganizuje stretnutie predstaviteľov obce
i štátnych inštitúcií v čo najkratšom čase.
Bude sa snažiť, aby bol projekt zaradený do
investícií podporených fondom rozvoja bývania tak, aby prví nájomníci v tomto dome
mohli bývať už koncom budúceho roka.
Starosta uviedol, že obec už plánuje vybudovať cyklotrasu smerom z ul. 1. mája do
priemyselného parku. Zároveň uviedol, že
bolo by zaujímavé pokračovať v budovaní
cyklotrás v smere od obce na západ buď
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cestičkou popri Váhu ku lávke do Turčianskych Kľačian alebo popri železnici až
ku SIM-u a Neografii v Priekope.
– Mgr. Maťovčík k tejto problematike informoval starostu o pláne prepojiť obce Turca
okresnou cyklotrasou, ktorá sa práve pripravuje. Zároveň uviedol, že je veľký fanúšik tejto alternatívnej dopravy a bude
presadzovať, aby obec Sučany získala finančné prostriedky na uvedené zámery .
– Starosta informoval o zámere SLSP zrušiť
banku v našej obci, pričom ho požiadal
o pomoc tak, aby ostala táto banka v Sučanoch zachovaná.
– Prednosta sa vyjadril, že považuje za
nepredstaviteľné, aby taká veľká obec nemala svoju banku a občania Sučian museli cestovať a riešiť každú svoju finančnú

ZO ŽIVOTA OBCE

záležitosť v Martine. Prednosta prisľúbil,
že pri svojej najbližšej ceste do Bratislavy
navštívi vedenie SLSP a bude žiadať, aby
táto pobočka v našej obci bola zachovaná.
– Ďalším problémom obce je nutnosť rekonštrukcie rodného domu Milana Hodžu
/starej evanjelickej fary/, ktorá je vo vlastníctve evanjelickej cirkvi.
– K tomuto prednosta uviedol, že jedna
z možností by bolo osloviť predstaviteľov
Nórskeho kráľovstva, ktorí svojimi grantami
práve takéto projekty podporujú. Za tým
účelom zorganizuje stretnutie predstaviteľov obce, ev. cirkvi a nórskej veľvyslankyne
priamo pri rodnom Milana Hodžu.
– Obec má tak isto zámer vybudovať novú
bytovku v lokalite pri Váhu pre našich rómskych spoluobčanov z lokality Partizánska

24 /Alžbetin dvor/, ktorá je nevyhovujúca
a mala by ju nahradiť práve táto bytovka.
Tento bytový dom by mal byť postavený tak
isto z prostriedkov ŠFRB.
– Tu tak isto prednosta prisľúbil súčinnosť
a pomoc pri získaní prostriedkov zo ŠFRB.
Vzhľadom na havarijný stav budovy na Partizánskej ul. bude presadzovať urýchlené
doriešenie problémových bodov tejto výstavby pri Váhu v rámci svojich kompetencií.
Okrem týchto problémov boli prediskutované aj ďalšie otázky, ktoré zaujímajú predstaviteľov obce a občanov a ktoré by mohli
spadať do pôsobnosti štátnej správy.
Miloš Bella

Starosta obce vo veci zrušenia banky v našej obci poslal list....
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V rámci pastoračnej návštevy žilinský biskup pán Tomáš Galis, ktorý pochádza
z neďalekých Vrútok, navštívil 26.9.2017
obecný úrad v Sučanoch v doprovode
svojho tajomníka a rím.-kat. pána farára
Pavla Pečka. Stretol sa so starostom
obce Ing. Vladimír Plžik a jeho zástupcom Ing. Petrom Belicom. Pán biskup informoval starostu obce o zmysle svojej
návštevy a starosta obce zhodnotil spoluprácu rím.-kat. obce a obecného úradu
Sučany ako dobrú, čo potvrdil aj pán
farár Pečko. Pán biskup následne navštívil Základnú školu SNP v Sučanoch, Dom
dobrého pastiera v Sučanoch a obecný
úrad v Turčianskej Štiavničke. Veríme, že
návšteva pána biskupa nebola posledná
a prispeje k upevneniu vzťahov rím.-kat.
obce a obecného úradu v Sučanoch aj
v budúcnosti.
Ing.Peter Belica

RUVZ na kontrole
v materskej škole
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Martine (RÚVZ Martin) vykonal v predchádzajúcich rokoch previerky
stavu budovy Materskej školy na ul. Hurbanovej v Sučanoch a konštatoval niektoré nedostatky. Na základe týchto kontrol
obec už vykonala vymaľovanie priestorov
kuchyne a opravu niektorých zariadení
v kuchyni. Finančne najnáročnejšou bola
oprava zatekajúcej strechy a podlahy spojovacej chodby spolu so zateplením strechy v MŠ v lete 2017 v sume 14.603 €.
Zároveň obec v najbližšej dobe plánuje
zriadiť centrálnu jedáleň pre deti MŠ a zateplenie bočných stien zrekonštruovanej
pergoly.
Každoročne RUVZ vykonáva štátny zdravotný dozor stravovania detí v MŠ. Kontroluje pestrosť stravy, dodržiavanie zásad
pre zostavovanie jedálenských lístkov,
v prípade problémov navrhuje opatrenia
na vylúčenie epidemiologického rizika
/napr. salmonelózy / pri príprave pokrmov.
V roku 2017 úrad odporučil jedálni v MŠ
zaraďovať častejšie prívarky zo strukovín,
zeleninové šaláty i ovocie pre zvýšenie výživovej hodnoty jedál a raz týždenne jedlo
z rýb.

Foto – /zľava/ riaditeľka MŠ Mgr. Andrea Krčulová, regionálny hygienik RUVZ MUDr. Tatiana
Červeňová s vedúcou ŠJ MŠ Andreou Zvodovou na prehliadke priestorov budúcej centrálnej jedálne pre deti

Celoročný projekt
na separáciu odpadu
s názvom „Ekovláčik Sepa
ráčik“ v našej Materskej
škole „Zvonček“
V školskom roku 2016/2017 sme s pani učiteľkami pripravili pre našich škôlkarov projekt na separáciu odpadu s názvom
„Ekovláčik Separáčik“, ktorého zameraním
bolo poukázať na dôležitosť environmentálneho cítenia detí ako súčasť environmentálnej výchovy, ktorá pôsobí na vnútornú
zmenu človeka a jeho vzťah k životnému
prostrediu, chrániť, používať a podporovať.
Cieľom projektu bolo naučiť deti správne separovať a recyklovať odpadový materiál.
Deti v našej materskej škole mali každý mesiac naplánované environmentálne aktivity
ako napríklad: zhotovovanie ekologických
ozdôb na Vianočný stromček, sadenie a sledovanie rastu rastlín v kvetináčoch, čistenie
dvora v materskej škole, zbieranie odpadu,
starých konárov, ktoré následne využívali na
tvorbu zaujímavých a tvorivých prác....
V tomto školskom roku boli do každej triedy zakúpené štyri separačné koše na plast, papier,
elektro a sklo. Pani učiteľky si spolu s deťmi vytvorili v triede kútik na separáciu odpadu a deti
aktívne triedili odpad počas celého roka.
Tento projekt bol medzi deťmi obľúbený, deti
separujú rady, v projekte budeme pokračovať
aj naďalej, už teraz majú pani učiteľky vymyslené nové úlohy na zatraktívnenie separovania pre deti a následne pre rodičov.
Spracovala: Mgr. Eva Brodzáková

S príchodom septembra skončili vytúžené
prázdniny plné slnka, vody, oddychu a nových zážitkov. Všetci ste určite načerpali
nové sily, aby ste mohli šťastnou nohou vykročiť do nového školského roka.
Pre prváčikov a ich rodičov to budú nové začiatky zoznamovania sa s písmenkami a číslicami. Starší žiaci zas budú pokračovať na
svojej ceste poznania za ďalšími vedomosťami. Pre našich deviatakov to bude rok,
kde budú žať to, čo „zasiali” za uplynulé roky
strávené na našej škole.
Želáme všetkým žiakom veľa úspechov, radosti, rodičom spokojnosť s dobre odvedenou prácou svojich ratolestí a učiteľom
pevné nervy a množstvo skvelých nápadov
vo výchovno-vzdelávacom procese.
A hoci nám v prvý školský deň počasie neprialo, nenechajme sa znechutiť a s úsmevom vyjdime v ústrety novým objavom
a poznávaniu.
Júlia Janíková

ÚČELOVÉ CVIČENIE
13. 9. boli naši žiaci oboznámení so základnými informáciami o tom, ako sa majú správať v prírode, čo robiť v prípade ohrozenia
či nebezpečenstva, na čo je dôležité myslieť, keď sme na verejných priestranstvách,
ale vyskúšali si aj riešenia rôznych dopravných situácií. Vo štvrtok 14. 9. si tieto informácie overili v praxi – žiaci prvého stupňa,
piataci a šiestaci prechádzkou po okolí
a žiaci 7. – 9. ročníka po prechádzke pokračovali v priestoroch kolkárne, kde si vyskúšali svoje zručnosti v hraní kolkov, ale aj
v stolnom tenise. Opäť dokázali, že ani šport
im nie je cudzí a je fajn vymeniť ho niekedy
za počítač.
Petra Palubjaková

HODŽOV NOVINOVÝ
ČLÁNOK
V rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od
ich vzniku každoročne preberá záštitu
predseda vlády SR, sa aj tento rok uskutočnila celoslovenská súťaž pre žiakov
a študentov vo veku 13 – 15 rokov Hodžov
novinový článok 2017. Vyhlasujú ju ZŠ
s MŠ Milana Hodžu na Škarniclovej ul. 1
v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým
centrom.
O víťazoch súťaže na tému Ako zostať sám
sebou – zachovať korene – rozhodovala po-
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rota zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, novinárov a učiteľov. Najlepšie
práce boli ohodnotené zaradením do zlatého, strieborného a bronzového pásma
a uverejnené v zborníku zo súťaže.
Mottom 10. ročníka boli slová profesora
Štefana Nosáľa, choreografa, tanečníka,
režiséra, pedagóga a zakladateľa umeleckého súboru Lúčnica, týkajúce sa zachovania tradícií.
Za školu sme mohli poslať 5 žiackych prác.
A ako sme dopadli? Náš žiak /13 ročný/ Samuel Húska zo 7. B (dnes už 8. B) triedy
získal najvyššie ocenenie – jeho práca
sa umiestnila v zlatom pásme. Ocenenie
si prevzal v Bratislave v Pálffyho paláci.
Jarmila Hanáková

ZO ŽIVOTA OBCE

SÚBOJ TRIED

HODINA LITERATÚRY
S PRVÁČIKMI

Počas týždňa, v ktorom si pripomíname aj
Medzinárodný deň detí, sme si pre našich
žiakov pripravili súťaž, v ktorej si zmerali sily
jednotlivé triedy v ročníkoch na druhom
stupni – „áčky“ proti „béčkam“. Žiaci vytvorili
5-členné družstvá a súťažili v rôznych disciplínach, ako napríklad uhádnutie kultúrnej
pamiatky na Slovensku a jej správne
umiestnenie na slepej mape, hádanie známych slovenských pesničiek, počítanie
zábavných slovných úloh, čítanie a prerozprávanie rozsiahlych textov a pod. Každá
trieda sa veľmi snažila, no zvíťaziť môže
vždy len jeden tím, a tými sa stali triedy:
5. B, 6. A, 7. A, 8. A, 9. A.

Poslednú hodinu literatúry strávili žiaci 5.
ročníka návštevou prváckych tried. Pripravené mali bábkové predstavenia s vlastnoručne vyrobenými bábkami javajkami,
kulisami a niektorí si napísali aj scenár. Prváčikov zaujali najmä Tri prasiatka, ale aj
Perníková chalúpka, či Červená čiapočka.
Piataci sa preukázali veľkou dávkou tvorivosti a nápaditosti pri príprave, pričom využili aj nové vedomosti z hodín literatúry.
Hoci zo začiatku prevládala tréma, rýchlo sa
rozplynula, keď v očiach divákov zažiarila
radosť a niektorí sa veru neudržali smiechu.

Petra Palubjaková

Daniela Gregová

„..Turčianska záhradka
moja rodná.“

Takto, slovami piesne z repertoáru Dubovčianky, ukončila svoje vystúpenie Sučianka, hudobno-spevácka skupina zo Sučian.
Podujatie „STRETNUTIE pri HRANICI“ v liptovskej obci Východná bolo uskutočnené už v poradí ako 9. ročník
stretnutia seniorov z Moravy, Poľska a Slovenska.
Sučianka, ako reprezentant okresu, vo svojom repertoári (s časovým obmedzením na 10 minút), pozdravila prítomných účastníkov z Poľska piesňou: „Gelmboká studienka...“, účastníkov z Moravy piesňou: „Za Lanžhotem v poli...“.
Aj keď amfiteáter vo Východnej je stavaný na podstatne väčší počet účastníkov, treba povedať, že o seniorov bolo postarané dobre, za
čo patrí poďakovanie všetkým organizátorom, najmä predsedovi KO JDS Žilina.

Výpravu z Martina
organizovala
ZO JDS Sučany.
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Rudolf Petrák

-

-

Sučany: V nedeľu 3. septembra 2017 uplynulo sto rokov od narodenia rodáka zo Sučian, operného speváka Rudolfa Petráka.
Bol sólistom Opery Slovenského národného divadla v Bratislave a od jesene 1948
i sólistom New York City Opera Company.
V miestnom robotníckom kultúrnom dome
obec Sučany usporiadala spomienkovú
slávnosť. Starosta obce Vladimír Plžik privítal prítomných, zvlášť sprostredkovateľku
osláv zástupkyňu vedúceho Katedry hudby
na Žilinskej Univerzite Mgr. Emíliu Sadloňovú PhD., a potom v príhovore priblížil
život slávneho rodáka. Prítomným sa prihovoril aj Martin Matula, kapelník speváckej
skupiny Sučianka. V kultúrnom programe
zaspieval tenorista Vladimír Šlepec s klavírnym sprievodom Mgr. Emílie Kalickej časť
árie od Mikuláša Schneidera Trnavského Našiel som si v šírom poli a áriu Vaška
z opery Predaná nevesta. V programe vystúpila aj spevácka skupina Sučianka.

a
a

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

Posedenie pri guláši

1.9.2017 si na Slovensku pripomíname
vznik Ústavy SR. Pri tejto príležitosti výbor
ZO JD -Sučany pre svojich členov pripravil
v záhrade posedenie pri guláši. Na počúvanie a veru aj do tanca hrala kapela Úsvit.
Počasie na začiatku septembra bolo príjemné, zišlo sa tu 94 členov.
Text: Danuša Pročková
Foto: Tibor Pročka

á

venca, zapálením sviečky a minútou ticha.
Ďalej smerovali naše kroky na Bratislavský
hrad, kde sme sa kochali výhľadom na okolitú krajinu. Navštívili sme aj Devínsky hrad,
jeden z najstarších historicky doložených
hradných objektov na Slovensku. Naša posledná cesta viedla k symbolu samostatnosti a slobody nášho národa na Mohylu na
Bradle, kde je pochovaný aj generál Milan
Rastislav Štefánik. Aj jeho pamiatku sme si
uctili položením venca.

Výlet na Slavín

Text: Danuša Pročková
Foto: Ctibor Pročka

Oslavy SNP

Sučany: Predseda Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Turany Emil Pohánka spolu s SZPB
Sučany zorganizovali pre svojich členov tematický výlet. Prvá cesta viedla na Slavín,
našu kultúrnu pamiatku. Sú tu pochovaní
vojaci Sovietskeho zväzu, ktorí padli pri
oslobodzovaní Bratislavy začiatkom apríla
1945. Padlých sme si uctili položením

a

Od vypuknutia Slovenského národného povstania uplynulo 29. augusta 73. rokov.
Obec Sučany si v spolupráci ZO SZPB-Sučany tento deň pripomenula pri pamätníku
padlých položením vencov. Prítomných
hostí a všetkých zúčastnených privítal starosta obce Vladimír Plžik. V príhovore spomenul priebeh SNP v obci. Prítomným sa
prihovoril aj predseda ZO SZPB Martin Matula, ktorý sa poďakoval za dobrú spoluprácu riaditeľke ZŠ SNP pani Marte
Lamošovej. Pri tejto príležitosti bol z ihriska
ZŠ SNP odštartovaný beh v srdci SNP,
ktorý mal 17 km a viedol cez Turčiansku
Štiavničku, Sklabiňu a Sučany. Zúčastnilo
sa ho 67 pretekárov.
Text a foto: D. Pročková

Text: Danuša Pročková
Fotky: Tibor Pročka
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FUTBALOVÉ JEDENÁSTKY 2017
Dňa 1. júla 2017 sa v našej obci konalo športové podujatie v kopaní pokutových kopov „ Futbalové jedenástky 2017“. Počasie nám ráno
neprialo, ale napokon dážď prestal a na oblohe sa ukázalo aj slniečko. Futbalových nadšencov neodradil ani mokrý trávnik. Súťažili muži,
ženy, žiaci a najmladší – prípravka. Po ukončení súťaží žien, žiakov a prípravky nasledovalo vyžrebovanie tomboly. Vyhodnotenie a odovzdanie cien vykonal starosta obce Ing. Vladimír Plžik. Potom nasledovalo finále hlavnej kategórie. Po ukončení opäť odovzdal ceny a diplomy starosta obce.
Podujatie sa skončilo v neskorých popoludňajších hodinách. Na ihrisku panovala celý deň dobrá športová nálada.

Výsledky v kopaní pokutových kopov „ JEDENÁSTKY“ 1.júla 2017

Hlavná kategória
1. Marek Ďugel, Sučany
2. Matej Nosek, Sučany
3. Michal Vojvoda, Sučany
4. Matej Vojt, Sučany
5. Ľubomír Špirko, Sučany
6. Tomáš Katrák, Turč. Štiavnička
7. Patrik Bodorík, Turč. Štiavnička
8. Lukáš Zelienka, Sučany
9. Peter Makovník, Martin
10. Ján Majerčík, Sučany
Kopajúcich 149

pokutové kopy 5+19
5+18
5+13
5+12
5+ 8

Žiaci /do 14 rokov/
1. Martin Bukový
2. Jakub Líška,
3. Dušan Segeč
4.Patrik Masnica
5. Samuel Juraško
Kopajúcich 57
Prípravka /do 10 rokov/
1 Matej Segeč
2. Adam Kresťan
3. Šimon Matula
4. Matej Špirko
5. Richard Laššuth
Kopajúcich 19

Ženy
1. Martina Vojvodová, Sučany
2. Veronika Melová, Sučany
3. Andrea Čiljaková, Sučany
4. Anna Gregová, Martin
5. Adriana Antolová, Sučany
Kopajúcich 23

Text: K. Miháliková
Foto: C. Pročka

suje telo a je zároveň jedinou činkou a strojom, ktoré sa využíva. Dominantou ihriska
je väčšia workoutová zostava, ktorú vhodne
dopĺňa sústava lavíc a stálky. Na prevádzkovom poriadku nájdete aj obrázky
s jednotlivými cvikmi. Ihrisko je určené pre
mládež, dospelých, starších ľudí ale aj pre
športovcov. Toto cvičenie je všetkým dostupné, stačí len vyjsť von.
Referát životného prostredia

Poďme si zacvičiť na čerstvý vzduch
V auguste 2017 obec Sučany otvorila nové
street workout ihrisko na ulici Stromová.
Ihrisko je výborné pre koordinovaný pohyb
na čerstvom vzduchu, priaznivo pôsobí
v boji proti cievnym chorobám a obezite. Do
www.sučany.sk
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mozgu sa vyplavujú endorfíny a už po
krátkom cvičení na street workout zariadeniach sa cítia ich používatelia vitálnejšie
a spokojnejšie.
Je to unikátne cvičenie, ktoré dokonale ry-
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Sučianska deviatka v kolkoch
o
,
-

Nultého ročníka turnaja sa zúčastnilo 69
účastníkov, medzi ktorými boli okrem domácich hráčov i dlhoroční reprezentanti z iných
klubov. Medzi nich patrí Katarína Valigurovaná (Post Viedeň), ktorá potvrdila svoje
kvality a jednoznačne zvíťazila v kategórii
žien s výkonom 605 zvalených kolov.
Okrem nej sa v spomínanej kategórii predstavili ďalšie dlhoročné reprezentantky
a účastníčky aj posledných majstrovstiev
sveta Mária Tomková (Vrútky), Dagmar Kyselicová (Sučany), Gabriela Kuchárová (S.
N. Ves) a majsterka sveta dorasteniek
z roku 2011, domáca Dominika Mušková.
Z mužov na prvých priečkach dominovali
domáci hráči, Peter Adamec, Ján Čabuda ml., resp. Kováč Milan ml. Okrem nich
sekundovali aj ostatní hráči KK Tatranu Sučany, ktorí sú dlhoročnými oporami oboch
mužských sučianskych družstiev, ktoré štar-

tujú v najvyššej slovenskej súťaží - Extralige mužov. Družstvo mužov KK Tatran Sučany A sa v minulom ročníku predstavilo
v medzinárodnej československej súťaži Interlige mužov. Ako nováčikovi sa im nanešťastie nepodarilo udržať v tejto prestížnej súťaži. Ďalšou kategóriou, v ktorej sa
zaznamenal najvyšší počet účastníkov, boli
neregistrovaní hráči. Do tejto kategórie sa
prihlásili dlhoroční účastníci medzipodnikového turnaja, či už zo Sučian, alebo Vrútok,
kde má tento turnaj dlhoročnú tradíciu. Najmladšími účastníkmi boli dorastenci, medzi
ktorými sa predstavil čerstvý medailista
z majstrovstiev sveta, domáci Matúš Červenec, ktorý obsadil 3. miesto. Druhý v tejto
kategórii skončil minuloročný majster Slovenska žiakov Martin Ilovský z Vrútok a absolútnym víťazom sa stal reprezentant
Slovenska Marek Švantner z Podbrezovej.

Účastníci turnaja, boli príjemne zaskočení
atmosférou a úrovňou turnaja a prisľúbili
účasť aj na ďalších ročníkoch, na čo sa už
teraz podľa vlastných vyjadrení moc tešia.
KK Tatran Sučany ďakuje sponzorom za
poskytnutie reklamných a darčekových
predmetov, ktoré boli odovzdané účastníkom, resp. víťazom jednotlivých kategórii,
ako aj organizátorom turnaja Dominike Muškovej, Jánovi Ondrejčíkovi, Jánovi Čabudovi a Dominike Kyselicovej.
KK Tatran Sučany týmto turnajom odštartoval dúfajme, že úspešnú kolkársku sezónu,
kde budú mať zastúpenie družstvá:
Dorast – 1. dorastenecká liga „východ“
Muži A, B – Extraliga mužov
Ženy – Extraliga žien
Mgr. Dagmar Kyselicová

NAŠI JUBILANTI
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Dňa 6. júla 2017 sa konal v RKD slávnostný
obrad pri príležitosti životného jubilea našich
spoluobčanov,
ktorí
dovŕšili
vek
70,75,80,85,90 a viac rokov v prvom polroku 2017. Jubilantom sa prihovoril starosta
obce Ing. Vladimír Plžik. Vystúpili deti
z našej Materskej školy s krásnym programom a zahrala skupina Úsvit. Pre každého

jubilanta bol pripravený malý upomienkový
darček a kvietok. Jubilanti sa slávnostne zapísali do pamätnej knihy. Celé popoludnie
bola v sále RKD príjemná, sviatočná nálada.
Naši starší spoluobčania ocenili, že sme im
spríjemnili popoludnie, pripravili pekný kultúrny program. Slzičky v očiach oslávencov
boli dôkazom vďaky, že sme na nich neza-

budli. Preto chceme v tomto podujatí pokračovať a tešíme sa na jubilantov opäť v decembri.

Text : K. Miháliková
Foto : C. Pročka

a
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Koncert rockových kapiel
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V sobotu 12.08.2017 sa v Robotníckom kultúrnom dome v Sučanoch konal koncert
rockových kapiel, ktoré majú svoj pôvod
v našej obci. Všetci, hudobní interpreti i publikum, spoločne strávili chvíle pohody pri
dobrej hudbe. Na svoje si prišli najmä fanúšikovia kapiel Marrior, Morena, Mezokain,
Očko Band a USB.

Koniarka
Urbárska spoločnosť Sučany započala v lete
s rekonštrukciou a prestavbou svojej chaty
v sučianskej doline, známou Koniarkou.
Toto obľúbené zariadenie bude spĺňať už
vyšší štandard ubytovacích nárokov s novým
priestorovým riešením, prestavaním nevyužívaných hospodárskych priestorov na
obytné. Pribudnú k tomu aj zodpovedajúce
sociálne zariadenia. Nemilou skutočnosťou
pri rekonštrukcii bola zatekajúca strecha
a pod ňou už napadnutá väzba, ktorá musela
byť vymenená. Držíme palce stavbárom, aby
dielo čo najskôr a najkvalitnejšie odovzdali
k ďalšiemu užívaniu.
Text a foto: Miroslav Miert

Naše deti prázdninovali v Letnom tábore s Markízou

Vďaka bezplatnému Letnému táboru, ktorý organizuje Nadácia
Markíza a OZ Štvorlístok deťom za úzkej spolupráce so sociálnym
referátom obce Sučany prežili tri deti zo sociálne slabších rodín
krásne leto plné zážitkov v dňoch 25. 6. 2017 – 7. 7. 2017 v rekreačnom zariadení Lesák v Tajove pri Banskej Bystrici.
Organizátormi podujatia bol pre 121 detí z celého Slovenska pripravený bohatý program na príprave a organizácií ktorého sa podieľali
dobrovoľníci z radov lekárov, záchranárov, psychológov, vojakov, príslušníkov polície či hasičského zboru, spevákov a hercov ako aj desiatky podnikateľov.
Sučasťou programu bol aj výlet do Banskej Bystrice spojený s návštevou filmového predstavenia.
Ing. Marta Bobčeková
sociálny referát

www.sučany.sk
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Deň detí
Dňa 2. júna 2017 pripravili spoločne obec
Sučany, Základná škola SNP a Materská
škola Zvonček pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v priestore ZŠ SNP na multifunkčnom ihrisku deň plný hier a zábavy.
Deti sa vyšantili na 2 nafukovacích hradoch
a povozili sa na koníkoch. Kynológovia zaujali deti vystúpením svojich psíkov. Veľký
bol aj záujem o kopanie pokutových kopov
a maľovanie na tvár. Pani učiteľky zo ZŠ
pripravili so žiakmi rôzne športovo – zábavné súťaže, v ktorých boli za odmenu
pekné ceny. Pri príprave pomohli aj študenti
Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu a pripravili pre deti zaujímavé a poučné súťaže.
Akcia dopadla veľmi dobre, počasie prialo,
uskutočnila sa pre všetkých žiakov ZŠ, MŠ
a prišlo aj veľa mamičiek na materskej dovolenke. Najväčšou odmenou boli usmiate
tváre a rozžiarené detské očká.
Text : K. Miháliková
Foto : C. Pročka

XIII. ROČNÍK DNÍ MILANA HODŽU
XIII. ročník Dní Milana Hodžu sa v Sučanoch začal v piatok 23. júna 1.ročníkom turistického výstupu na Malý
Fatranský Kriváň. Zúčastnili sa ho žiaci
z Bilingválneho gymnázia Milana
Hodžu spolu s niekoľkými obyvateľmi
obce. Výstup sťažoval dážď, ale aj napriek tomu sa úspešne vydaril a všetci
zúčastnení došli do cieľa. Na námestí
SNP prebiehala Seniorparáda, kde
vystúpilo deväť súborov. Ako prvá
vystúpila domáca spevácka skupina
Sučianka, nasledovala Turčianka, Ďatelinka, Vrútočanka, Angelika, Lúč, Priekopčanka, Severanka a spevácke duo
Martin-Stred. V dvojhodinovom programe vystúpilo 104 účinkujúcich. Celkovo sa podujatia zúčastnilo viac ako
300 členov Jednoty dôchodcov Turca.
Po peknom vystúpení sa zúčastnení
presunuli do záhrady v Klube dôchodcov na občerstvenie, ktoré im pripravil
výbor JD Sučany. Podával sa kotlíkový
guláš a fazuľovica.
XIII. ročník pokračoval dňa 24.6.2017
v sobotu kultúrno – spoločenským programom, ktorý mal nasledovný priebeh
: o 15:00 vystúpila so svojím progra-

mom skupina Nebeská muzika z Terchovej, o 16:00 hod. pokračoval program pietnym aktom – kladením
vencov pri buste M. Hodžu na Námestí
SNP. Nasledoval príhovor starostu
obce Ing. Vladimíra Plžika. Po príhovore boli odovzdané ocenenia:
Cena starostu obce p. Martinovi Matulovi za obetavú a dlhoročnú prácu
v prospech spoločenského a kultúrneho života obce a osobitné ocenenie
za 1.miesto v súťaži žiakov ZŠ Hodžov
novinový článok Samuelovi Húskovi,
žiakovi ZŠ SNP v Sučanoch,.
Pán PhDr. Miroslav Pekník, CSc.,
riaditeľ ústavu politických vied SAV
odovzdal
Cenu
Milana
Hodžu
PhDr. Petrovi Zelenákovi, CSc. za prínos vo výskume života a diela Milana
Hodžu a ďalších slovenských osobností a v rámci projektu Dni Milana
Hodžu a Prof. PhDr. Dušanovi Katuščákovi, PhD. za prínos v rozvoji knižničnej vedy.
Nasledoval príhovor PhDr. Jozefa Beňovského riaditeľa Literárneho múzea
SNK v Martine, ktorý v zastúpení preberal Ceny Milana Hodžu . Prítomným sa

prihovoril aj doc. PhDr. Vladimír Gonec
– pracovník Slovenskej akadémie vied.
Starosta obce poďakoval PhDr. Miroslavovi Pekníkovi, PhDr. Ferdinandovi
Vrábelovi a Ing. Eleonóre Petrovičovej,
pracovníkom Ústavu politických vied
SAV Bratislava za dlhoročnú obetavú
spoluprácu pri príprave Dni Milana
Hodžu.
Po ukončení pietneho aktu o 17:00
hod. prítomných zabavila skupina
Kontra Band ELÁN revival. Pódium
o 19:00 hod. patrilo hosťovi večerného
programu skupine Ploštín Punk, ktorá
vytvorila výbornú atmosféru a zábavu.
Organizátori pamätali aj na deti, pre
ktoré pripravili rôzne nafukovacie atrakcie. O občerstvenie bolo tiež postarané.
Na námestí panovala príjemná nálada
a počasie nám prialo.
13. ročník Dní Milana Hodžu ukončili
dňa 25.6.2017 o 9:45 hod. slávnostné
služby Božie v Evanjelickom kostole
a.v. v Sučanoch.
Text: K. Miháliková
Foto: C. Pročka

13 www.sučany.sk
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REMINISCENCIE NA TOHTOROČNÉ DNI MILANA HODŽU
Držím v rukách vzácny klenot – zborník ocenených prác z 10. ročníka súťaže Hodžov
novinový článok. Múdre slová profesora
Štefana Nosáľa navodzujúce tohtoročnú
tému „Ako zostať sám sebou – zachovať korene“, oslovili množstvo žiakov vo veku 13
– 15 rokov nielen na celom Slovensku, ale
aj slovenské deti z „dolej zeme“ z Nadlaku,
Kovačice a Báčskeho Petrovca. Je až obdivuhodné, ako si dokážu vzdialení od materskej krajiny uchovať a pestovať svoje
tradície aj počas viac ako dvesto rokov.
Téma bola deťom blízka a zvládli ju jedinečne. Písali o svojich skúsenostiach, zážitkoch a názoroch na to, čo sa okolo nich
aj vo svete deje. V úvodnom príhovore pani
riaditeľka Základnej školy M. Hodžu v Bratislave Etela Hessová konštatuje: „Deti písali o tradíciách, o Slovensku, nádherne

písali o svojich pocitoch pri aktívnom pestovaní folklóru, ale neboli to len práce o folklóre. Autori písali o vlastnej rodine,
o tradičných zvykoch, o starých rodičoch,
o úcte a pestovaní vzácnych rodinných väzieb. Pri čítaní prác sme sa dozvedeli veľa
zaujímavých informácií. V prácach bolo
veľa lásky, vzácnych postrehov a myšlienok, ale aj kritického myslenia. Napriek
tomu, že všetky práce nemohli byť ocenené, každá z nich si zaslúži uznanie. V neposlednom rade vďaka patrí aj všetkým
skvelým učiteľom na Slovensku aj u našich
krajanov, že sa s deťmi venovali téme.“
Medzi ocenenými prácami bola aj práca
Samka Húsku zo Sučian. Za svoju prácu získal mimoriadnu cenu starostu obce Sučany. Samko opisuje život v malej dedinke
na Orave, kde každý každého pozná, ľudia

sa navzájom rešpektujú a pomáhajú si. Dopriala by som všetkým mestským deťom,
aby aspoň raz mali takýto prázdninový zážitok. Kto by sa chcel dozvedieť viac, požiadajte Samka, určite Vám svoj zborník
požičia. Len mu ho nezabudnite vrátiť!
Napriek tomu, že život v globalizovanom
svete sa mení a postupne sa stierajú rozdiely medzi jednotlivými národmi a národnosťami, svoje tradície si udržujú aj Slováci
žijúci ďaleko od našich hraníc. O zachovanie našich koreňov a tradícií určite nemusíme mať obavy. Veď pre zachovanie
ľudského rodu v Noemovej arche vraj stačilo osem ľudí, my máme minimálne 127 šikovných detí, ktoré vedia ako na to.

Juraj Laššuth

Eleonóra Petrovičová
členka poroty

r
M
v
m
s
a
a

O
u
j
i
u
n
s
z
k
V

So zármutkom sme sa rozlúčili dňa 6.6. 2017 s naším známym rodákom a veľkým lokálpatriotom, PhDr. Jurajom Laššuthom, ktorý nás opustil vo veku 63 rokov. I keď žil už desaťročia v Dolnom Kubíne, vždy ochotne podal pomocnú ruku pri hľadaní historických
právd o našej obci. Do povedomia sa dostal ešte ako študent vysokej školy, keď si za
tému svojej dizertačnej práce vybral práve jednu z našich najväčších osobností, politika
a štátnika Milana Hodžu. Na tú dobu nezvyklé, až odvážne gesto nám pomohlo pootvoriť
náhľad na túto vtedy zaznávanú osobnosť. Naposledy nám pomáhal pri tvorbe novej,
očakávanej monografie Sučian, kde nám ešte stihol odovzdať tri príspevky o Sučanoch
a Sučancoch a to Prehľad dejín židovskej náboženskej obce, Padlí v 1. svetovej vojne
a Vysťahovalectvo z obce do USA v rokoch 1892 – 1925.
Česť jeho pamiatke.

Seminár o Milanovi Hodžovi v Bratislave
V Bratislave sa dňa 20. septembra 2017 v spolupráci Ústavu politických
vied SAV v Bratislave, Štátneho pedagogického ústavu a Múzea židovskej kultúry v Bratislave uskutočnil seminár pre učiteľov, žiakov a širokú
verejnosť na tému Extrémizmus a Pohľady na slovenskú politiku
v minulosti a odkaz pre súčasnosť. V rámci podujatia bola prítomným
približne 150 pedagógom, žiakom, zástupcom médií a širokej verejnosti
predstavená aj panelová výstava zapožičaná obcou Sučany – Milan
Hodža, štátnik a politik, novinár, publicista a vedecký pracovník.
Na seminári moderovanom riaditeľom Ústavu politických vied SAV
v Bratislave PhDr. Miroslavom Pekníkom, CSc. o extrémizme a holokauste referoval riaditeľ Múzea židovskej kultúry profesor PhDr. Pavol
Mešťan, DrSc. a v rámci cyklu Osobnosti slovenskej politiky o Milanovi Hodžovi prehovorili PhDr. Peter Zelenák, CSc. z Filozofickej fakulty
Komenského univerzity v Bratislave, docent PhDr. Vladimír Goněc,
DrSc. z Ústavu politických vied SAV v Bratislave a PhDr. Ferdinand Vrábel taktiež z Ústavu politických vied SAV v Bratislave.
www.sučany.sk
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O žiackych a študentských súťažiach organizovaných v rámci „Dní Milana Hodžu“ referovali riaditeľka Základnej školy s materskou školou Milana Hodžu v Bratislave pani
Mgr. Etela Hessová, PhDr. Jozef Beňovský a riaditeľ Bilingválneho gymnázia M. Hodžu
v Sučanoch, RNDr. Vasil Dorovský.
Prítomní si s veľkým záujmom pozreli aj novú výstavu o Milanovi Hodžovi a bol im premietnutý aj dokument o živote a pôsobení tohto sučianskeho rodáka, významného slovenského politika a československého štátnika.
Na seminári dostali záujemcovia aj knižné dary z produkcie Múzea židovskej kultúry
a Ústavu politických vied SAV. Podujatie prispelo k propagácii života a diela Milana Hodžu
a tak isto aj obce Sučany.
Ferdinand Vrábel

Obec Sučany separuje
Odpadom nazývame niečo, čo sa nám zdá
už nepotrebné, nechcené. To, čo vyhadzujeme však môže byť potrebné pre niekoho
iného. Opätovné využitie odpadu môže
ušetriť prírodné zdroje, energiu, znečistenie, naše peniaze. Napríklad doba rozkladu
sklenenej fľaše je 6000 rokov, fľaše
z umelej hmoty – 100 až 1000 rokov,
kancelárskeho papiera – 4 mesiace.
Vážení občania,
obec Sučany od júla 2016 neplatí zberovej
spoločnosti (Brantner Fatra, s.r.o.) za zber
a odvoz triedeného odpadu – papieru, plastov, kovov a skla. Tieto položky za nich priamo uhrádzajú výrobcovia a dovozcovia
vytriedených komodít, ktoré poverili svojím
zastupovaním jedenásť organizácií zodpovednosti výrobcov . Obec Sučany tak ako
väčšina obcí v Turci uzavreli zmluvu so
spoločnosťou ENVI-PAK, a. s. Bratislava.
Pre občana to v jeho bežnom živote znamená, že v súlade so zákonom o odpadoch
neplatí za vytriedený papier, plasty, kovy,
sklo a nápojové kartóny, tzv. viacvrstvové
kombinované materiály. To znamená, že
náklady za triedený zber nie sú súčasťou
miestneho poplatku občana za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad. Čím viac
budeme v obci separovať odpad, tým
budeme mať menej bežného komunálneho
odpadu a zároveň budú vznikať obci
menšie náklady s jeho zberom, odvozom
a likvidáciou, čo v praxi znamená, že obec
a teda jeho občania budú platiť menej za
vývoz a likvidáciu odpadu.
Je teda veľmi dôležité, aby sme dbali na to,
aký odpad kam triedime. Ak je nádoba na
triedený zber znečistená inými odpadmi,
potom takýto obsah nádoby na separovaný
zber neputuje na dotriedenie, ale je nutné
ho odovzdať na skládku komunálneho
odpadu. Takto znečistený zber nám organizácia ENVI-PAK nepreplatí, zaplatí to
obec a jej obyvatelia.

Naplnenosť kontajnerov
v obci Sučany
Od 1. 5. 2017 pribudlo v našej obci 20 ks
modrých kontajnerov na papier, v ktorých
sa vyzbieralo 2,33 t papiera za dva mesiace. V prvom mesiaci bola naplnenosť kontajnerov na 89,88% a v druhom mesiaci na
100%.
Do žltých kontajnerov sa zbierajú plasty +
kovové obaly + tetrapakové obaly za obdobie január – júl sa vyzbieralo 27,3 t uvedených vytriedených odpadov. Plnenie
kontajnerov okrem mesiacov marec (56,57
%) a apríl (89,76%) presahuje 100 %,
pričom v januári bolo 142,36 % a v júli
150,83%. Avšak kontajnery sú plnené nestlačenými fľašami alebo väčším plastovým
odpadom, ktorý nie je možné stlačiť
a zaberá objem zbernej nádoby. Veľký plastový odpad je potrebné odovzdať na zbernom dvore. Ďalšou možnosťou pri separácií
plastov je ich ukladanie do žltých vriec,
ktoré pri vývoze plastov (raz za dva týždne)
Brantner Fatra, s.r.o. zoberie spred Vášho
domu.
Zelené kontajnery sú určené na zber skla.
Od januára do júla sa vyzbieralo 22 t skla.
Kontajnery boli maximálne naplnené
v mesiaci apríl 59,14 %. V marci ich
naplnenosť bola len 4,34%, v máji 19,02 %
a v júni 26,47 %. Na základe týchto čísiel
môžeme skonštatovať, že sklo sa separuje
v menšej miere a teda by bolo dobré do
budúcna túto skutočnosť zlepšiť.
Každý z nás môže tieto čísla vylepšiť.
Občan tým, že bude viac a dôslednejšie
separovať, obec tým, že v prípade záujmu
občanov, premiestni niektoré z existujúcich
zberných nádob na iné miesta tak, aby boli
bližšie k občanom.
Obec Sučany zabezpečuje zber a pre pravu komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území, Tiež zabezpečuje
zberné nádoby na vykonávanie separovaného zberu odpadu pre plasty, sklo,
papier a viacvrstvové kombinované materiály a ich rozmiestnenie na území obce

pre potreby občanov. Vývoz plastového
odpadu vo vreciach
sa vykonáva
v pravidelných intervaloch aj od obydlí
občanov. Na predom určených miestach
obce sa realizuje mobilný výkup papiera
a jedlých olejov 2x ročne. Občania obce
môžu odovzdávať separovaný odpad priamo aj na zbernom dvore, ktorý prevádzkuje obec 5x do týždňa. Na obecnej
stránke sa tiež nachádza info leták ako
separovať.

Každý občan našej obce
môže pomôcť pri separovaní
odpadu tým:
– že sa aktívne zapojí do systému separovaného zberu odpadu,
– nevyhadzuje iný komunálny odpad do
kontajnerov určených na separovaný
zber,
– do kontajnerov na separovaný zber vyhadzuje obaly zbavené zvyškov potravín,
– usiluje sa minimalizovať objem odpadu.
Prečo je teda dôležité separovať? Pretože
vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou
surovinou, vracia sa do výroby a znižuje
nároky na prírodné zdroje a energiu.
A dôležitým faktom je, že sa znížia náklady
na odvoz as likvidáciu odpadu, čím ušetrí
každý z nás.
Separovaním dokážeme znížiť množstvo
odpadov uložených na obrovských skládkach.
Správnym triedením odpadov môžeme
všetci prispieť k zlepšeniu nášho životného
prostredia.

Referát životného prostredia
Ing. M. Korčeková
Zdroj: www.triedime.sk, ENVI-PAK, a. s.,
www.brantnerfatra.sk
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Po baštách protitureckého odporu

Miestny odbor Matice slovenskej a Jednota dôchodcov v Sučanoch usporiadali v dňoch 16. a 17. septembra poznávací zájazd
Po baštách protitureckého odporu po juhu Slovenska a maďarskom pohraničí. Prvý deň navštívili vzácnu historickú Banskú
Štiavnicu a známe Sebechleby s krásnou vinárskou oblasťou
Stará hora so vzácnymi do tufu vytesanými pivnicami. Druhý deň
navštívili hrad Fiľakovo so známym múzeom protitureckého odboja, Bebekovú vežu. Pokračovali už z maďarskej strany na
hrade Somoska, pod ktorým pár krokov na našej strane si pozreli
známy lávový útvar geometricky presných čadičových prútov pripomínajúci vodopád a po ňom ešte banícke múzeum v Salgótariane. Na spiatočnej ceste privítal ich ešte upršaný Zvolen.
Miroslav Miert

Pranostiky jesenných mesiacov
Október je jesenný mesiac a pranostiky o októbri vravia, že keď v októbri mrzne a sňaží, budúci január teplom blaží. Alebo ináč: Keď
v októbri prídu tuhé mrazy, v januári zima málo nás omrazí. Tiež vraj platí: Ak skoro v októbri sneh opadá, bude mäkká zima.
Ďalšia pranostika tvrdí o októbri: Jestli v tomto mesiaci napadnutý sneh dlho trvá, bude i dlhá zima, naopak, jestli krátko trvá, bude
krátka zima. Čiže v októbri krátky a skorý mrazík znamená krátku zimu, dlhé októbrové ochladenie zasa dlhú zimu.
To, aká bude zima, predznamenávajú podľa ľudových pozorovaní aj sršne a osy: Keď je v októbri mnoho sršňov a osí, bude dlhá
zima. Ďalšie okrídlené tvory v októbri signalizujú, aké bude počasie: Divoké husi na odlete - je už aj po babom lete.
Pranostiky prikladajú význam aj októbrovým dažďom: Dažde v októbri predpovedajú úrodný rok.
Z októbrových mien si pranostiky všímajú napr. Teréziu (15. októbra), keď vravia, že Na Teréziu každý švec obírá.
Novembrové pranostiky sú sústredené najmä na tri mená - na Martina, na Katarínu a na Ondreja. Ešte pred nimi je však Všechsvätých a Hubert:
Keď je na Všechsvätých mokro, môžeme čakať mnoho snehu.
Na svätého Huberta ide teplo do čerta.
Svieti-li na Martina slnce jasné, to tuhú zimu znamená.
Na Martina medveď líha.
Na svätú Katarínu, schovajme sa pod perinu.
Katarína má šumné meno, lenže chladné veno.
Na svätého Ondreje ešte sa nám ohreje.
Na svätého Ondreja dávaj sane do dvora.
Ak na Ondreja lietajú včely, bude neúrodný rok.
Spracované z nasledujúceho zdroja: http://www.panorama.sk/sk/sprievodca/oktobrove-pranostiky/2350 (19. 9. 2017)
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