KRONIKA OBCE Nitrianske Sučany
Zápis: Rok 2015

„Šikovní a srdeční ľudia stvoria jedno miesto, kde sa píše nový život s novými
príbehmi. Miesto, kde to dýcha a žije, odovzdáva. Domčeky, v ktorých každý
predmet rozpráva ,keď sa ho dotknete, rozvinie sa pred vami plátno života.
Každý, kto doň vstúpi, tu zanechá stopu. Niekto sa vráti, niekto odíde, ale nikto
naň nezabudne.“

Štátna správa
V roku 2015 sa konalo dňa 7. februára referendum zamerané na tri otázky:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb
okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám rovnakého pohlavia nebolo umožnené
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti
sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom
vyučovania?
Referenda sa zúčastnilo v našej obci ..301..voličov ,čím sme dosiahli...30% úspešnosť.
Toto referendum bolo neplatné, tak ako sedem predošlých od roku 1993, pretože účasť
nebola nad 50 %.

POČASIE
Začiatok januára sa prezentoval nočnými teplotami od -6° C do -22° C (7.1.) a dennými
od -10° C (7.1.) do +2° C. Zo 4. na 5. januára nasnežilo cca 15 cm a snežilo aj 6.
januára, ale už 10. januára pri teplote +8 °C sa sneh roztopil a bolo po radosti najmä pre
deti.
Február v prvej polovici pokračoval v chladnejšom počasí s teplotou cez deň od -5 °C do
-2° C a nočnou od -16 °C do -7° C.
Marec bol teplejší oproti priemerným teplotám na túto dobu. Denné teploty sa pohybovali
od +6° C po +13 °C .

Apríl aj keď na začiatku t.j. od 1. do 6. apríla bol chladný +2 °C až +5 °C ,potom už
denná teplota bola od +10° C až do +22° C a tieto teploty pokračovali aj v mesiaci máj.
Leto nastúpilo vo veľkom štýle 1.7. bola teplota +23 až +25 °C, potom sa postupne
každý deň zvyšovala , príliv horúceho vzduchu z Afriky vyvrcholil .Bola prekonaná
séria horúcich dní s teplotou nad 35° stupňov s množstvom tropických horúcich
nocí .Teplota vyčerpávala všetkých , preto boli neustále vydávané upozornenia
ohľadom pitného režimu a dodržiavaní ochrany svojho zdravia. Pre veľké sucho
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi vyhlásilo
zvýšenie nebezpečenstva vzniku požiaru . Aj napriek tomu bol zaznamenaný
požiar v časti Boršina, bolo to z nedbalosti nejakého občana, našťastie po
včasnom lokalizovaní a rýchlom zásahu dobrovoľných našich hasičov, požiar bol
uhasený. Meteorológovia toto leto vyhodnotili ako doposiaľ najsuchšie leto za
posledných 118 rokov.
1. septembra bola nameraná teplota +32 °C. (boli prekonané teplotné rekordy na tento
dátum na celom Slovensku . 28.9. bolo možné v ranných hodinách od 5,00 do 6,15 hod.
pozorovať úplné zatmenie mesiaca. Tento úkaz sa znova zopakuje až v roku 2033.
Október na svojom začiatku bol cez deň príjemný, teplota sa pohybovala od +16 °C do+
18°C. Chladné počasie ho vystriedalo 23.10. kedy vďaka rozsiahlej tlakovej výši a najmä
inverzii nastúpilo dlhé babie leto s teplotou okolo od +12°C do +16° C a trvalo až do
6.11.2015. Ochladenie z 21.11. na 22.11. prinieslo nočné mrazy -5 °C a dennú teplotu
+1° C. No Mikuláš bol opäť bez snehu.
December bol oproti teplý. Teploty cez deň sa pohybovali od +4 °C až +6° C. 24.
decembra bolo cez deň +10° C a 26. decembra až +12 °C.
Vianoce boli opäť bez bielej snehovej periny. Len 31. decembra sa počasie so starým
rokom rozlúčilo nočnou teplotu -14 °C.

Demografické údaje
Počet narodených detí: 6 chlapcov, 3dievčatá
Jakub Bindzár
Maroš Kiaba
Ema Šimkovičová
Ján Šagát
Lukáš Andráši
Lea Macková
Jakub Fodor
Noe Sulitka
Kristína Soldátová
Počet zomrelých občanov :4 muži,9 žien
Emília Navrátilová
Kamila Cibulková
Anastázia Kondrlová
Anna Prostredná
Etela Caňová
Mária Krčeková
Ing.Martina Miklášová

Koloman Belák
Milan Kavulič
Jolana Boháčová
Dana Talianová
Jozef Šnirc
Ján Junás

Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt: 21
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu: 20
Počet obyvateľov na konci roka 2014 mala naša obec 1213
Počet obyvateľov na konci roka 2015 mala naša obec1210
Zakladanie rodiny
V priebehu roka 2015 boli vstupom do manželstva založené rodiny zákonne
prostredníctvom civilných alebo cirkevných sobášov.
Uzatvorené manželstva
Ľubomír Švec a Barbora Dúcka
Martin Leško a Tatiana Unterfrancová
Peter Kiszely a Ing. Lucia Kohútová
Mário Sány a Mária Olejková
Ing. Marián Dičér, PhD. a Ing. Veronika Fodorová ,PhD.
25.výročie uzavretia manželstva:
Manželia

Pavel Revay a Iveta, rod. Bakešová

50. výročie uzavretia manželstva
Manželia Michal Nemček a Margita , rod. Mokrá
Manželia Ing. Milan Hudec a Elena, rod. Navrátilová

Najstaršia občianka našej obce
Dňa 28.mája sa dožila sto rokov naša občianka Mária Petrová, ktorá
v súčasnosti býva u svojej dcéry Márii Hurtišovej , ktorá sa o ňu vzorne stará.
Pán starosta Pavol Caňo s pani matrikárkou jej boli zaželať dobré zdravie
v mene celej obce, veď nie každý sa dožije taký krásny vek .

Samospráva obce
Obecné zastupiteľstvo pracovalo v sedemčlennom zložení tak ako v roku 2014.
Schádzalo sa pravidelne podľa schváleného plánu zasadania. Celkovo sa OZ v
roku 2015 zišlo sedemkrát. Na svojich zasadnutiach riešilo aktuálne problémy
obce, budovanie obce a problémy občanov. Možno skonštatovať, že v dedine sa
urobilo veľmi veľa v oblasti hospodárskom , kultúrnom, športovom. Riadenie
obce novým starostom PhD. Pavlom Caňom a práca komisií sa rozbehla
dynamicky, nadväzovala na prácu starostky a bývalých komisií. Pre obec je
dôležitá aj práca aktivačných pracovníkov, ktorých počet sa zvýšil ,samozrejme
aj ochotných ľudí.
Vykonalo sa veľa jednorazových činnosti, ktoré pomohli zveľadeniu našej
dediny.
Oprava vstupnej brány do areálu školy
Oprava kotolne ZŠ a MŠ
Oprava vstupov do suterénu kultúrneho domu
Oprava suterénu kultúrneho domu a renovácia WC
Vytvorenie priestorov pre klub dôchodcov pod javiskom/bývala kuchyňapeklo/
Vytvorené nové parkovacie miesto pre obecné auto vedľa kuchyne KD
Oprava fasády pošty
Čistenie žľabov na uliciach pred zimou
Nová tabuľa a erb pri vstupe do obce
Úprava terénu vedľa cesty nad potokom oproti škole
Čistenie potoka v Koneci mechanizmom
Nové zábradlie nad potokom pod Hôrkami
Nová čakáreň na Majeri
Dokončenie nového osvetlenia v celej obci
Oprava cesty do Kobylia a v Kačarovej asfaltovou drťou a odvodnenie
týchto ciest
Preloženie telekomunikačného stľpa kvôli dobudovaniu chodníka na
začiatku obce
Získavanie všetkých povolení IBV
Vybudovanie kamerového systému
Oprava schodov a vybudovanie prístreškov na základnej škole
Vydláždenie priestoru v areáli školy na altánok
Nové oplotenie farskej záhrady
Oprava potrubia vody na cintoríne
Vybudovania odvodňovacieho kanála v hornej časti Kobylia
Vyklčovanie priestoru pod umelým ihriskom

Modernizácia šatne hostí v areáli TJ Slovan - sponzorský dar od poslanca
Ing.Eduarda Beláka –firma Trend

Hospodárenie obce za rok 2015
Obec každoročne bilancuje svoje hospodárenie za uplynulý kalendárny rok
a oboznamuje s výsledkami hospodárenia poslancov obecného zastupiteľstva
i verejnosť. Výsledky hospodárenia boli predložené na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 30. marca 2016.
Hospodárenie obce v uplynulom roku sa riadilo rozpočtom na rok 2015,
ktorý bol schválený dňa 4.12.2014 uznesením č.51/2014 a jeho nutnými
úpravami v priebehu roka 2015.
V hodnotiacom roku sme dosiahli celkové príjmy vo výške 824 570,45 €
s plnením na 99,90 %.
Z bežných príjmov je pre obce a mestá najdôležitejší príjem z výnosu daní
z príjmov územnej samosprávy, ktorý predstavoval čiastku 277 031,76 €, čo je
viac oproti roku 2014 o 36 030,96 €. Spolu s miestnymi daňami (daň
z nehnuteľnosti, za psa, za odpad) mala obec bežné daňové príjmy vo výške
329 183,47 €.
Nedaňové príjmy (prenájom, poplatky, poistné plnenia a i.)predstavovali
čiastku 10 664,98 €.
Bežné granty a transfery, ktoré slúžia na činnosť preneseného výkonu
štátnej správy, boli poukázané v celkovej výške 93 538,21€.
V roku 2015 dosiahli kapitálové príjmy výšku 279 345,61 € a boli určené
na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia (235 979,95 €), ako aj na
vybudovanie kamerového systému (31 922,76 €). Ďalšie kapitálové príjmy
(11 442,90 €) obec získala z predaja pozemkov určených na individuálnu bytovú
výstavbu v časti obce Chrastečky a z predaja plochy pred domami občanom
obce v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv.
Príjmové finančné operácie v celkovej výške 107 265,99 € pozostávali
z prevodu zostatku normatívnych finančných prostriedkov na financovanie ZŠ
s MŠ z roku 2014, zo zostatku kapitálového transferu na IPO a zo zostatku
finančných prostriedkov obce z roku 2014 (najmä z predaja pozemkov na IBV).
Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ mala vlastné príjmy vo výške 4 572,19 €.
Výdavková časť rozpočtu bola plnená na 99,28 %, čo v absolútnom
vyjadrení predstavuje čiastku 699 546,73 €.
Bežné výdavky určené na zabezpečenie každodenného fungovania obce
predstavovali čiastku 201 025,70 € .
Kapitálové výdavky v celkovej výške 311 307,78 € boli investované na
úhradu pozemkov (posledná splátka farskému úradu, odkúpený pozemok určený
na IBV Chrastečky od pôvodného majiteľa – celkom 27 391,38 €), ďalšie
výdavky (35 516,40 €) boli vynaložené na vybudovanie kamerového systému,
na ktorý sme získali dotáciu od Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Projekt

zahŕňa montáž deviatich kamier v takých častiach obce, ktoré by mohli byť
možným terčom vandalizmu (námestie, cintorín a okolie, obecný úrad, vstup do
obce a pod.) a monitorovacieho zariadenia. V uplynulom roku naša obec
zrealizovala niekoľko rokov pripravovanú investičnú akciu „Rekonštrukcia
a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nitrianske Sučany“ s celkovými
investičnými nákladmi vo výške 249 266,84 €, z ktorých 866,84 € bolo
vynaložených už v roku 2014. V roku 2015 vynaložila na akciu náklady vo
výške 248 400 €, z ktorých 235 979,95 € bolo získaných z transferu od SIEA
Bratislava. Obec sa na projekte podieľala sumou 12 420,05 €. Uvedenou
investičnou akciou bude zabezpečená výrazná úspora elektrickej energie, ktorú
budeme priebežne monitorovať.
Výdavkové finančné operácie boli určené na splátku úveru poskytnutého
na prestavbu kultúrneho domu na komunitné centrum ešte v roku 2010 vo výške
9 715,94 € ročnej splátky, čím bol úver v máji roku 2015 úplne splatený.
Výdavky na prenesené a originálne kompetencie v školstve
predstavovali sumu 177 497,31 € a ich účelové určenie bolo zúčtované právnym
subjektom Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu , Nitrianske
Sučany č. 352.
V uplynulom roku sme uhradili všetky bežné záväzky i tie, ktoré v súlade
s dohodami existovali z predchádzajúcich rokov – splatili sme celú výšku úveru
a uhradili poslednú splátku za pozemok farskému úradu.
Vzhľadom k vysokému prebytku, ktorý vykazujeme ku koncu roku 2015,
môžeme vysloviť s hospodárením obce spokojnosť.
Prebytok prostriedkov z roku 2015 použijeme v nasledujúcom roku na
investičné ciele, akým je vybudovanie infraštruktúry k individuálnej bytovej
výstavbe v časti Chrastečky, ale i na ďalšie pripravované investičné akcie, ktoré
v nasledujúcom roku plánujeme zrealizovať.
ŠKOLSTVO:

Údaje o počte žiakov školy v školskom roku 2014/2015
počet tried: 2 (spojené ročníky 1.a 2.v jednej triede a 3.a 4.v triede druhej)
počet žiakov k 15.septembru: 40
počet žiakov k 30. júnu: 38
počet žiakov študujúcich v zahraničí: 5
počet detí v ŠKD k 15.septembru: 24
prepočítaný počet pedagogických zamestnancov: 3,00

počet pedagogických zamestnancov: 3
odbornosť vo vyučovaní: 91%
Keďže je táto škola neplnoorganizovaná, žiaci 4. ročníka odchádzajú do 5.
ročníka do rôznych škôl. V školskom roku 2014/2015 ukončilo primárne
vzdelávanie 14 žiakov školy. Nastúpili do sekundárneho vzdelávania do
nasledovných škôl: ZŠ Nováky : 9
ZŠ Nitrica 4
ZŠ Dolné Vestenice: 0
Prievidza: 1
aktivity a prezentácie školy na verejnosti:
1 Slávnostné otvorenie školského roku

2.9.214

2

Imatrikulačná slávnosť

2.9.2014

3

Deň Eura

24.9.2014

4

Deň úsmevu, výroba smajlíkov, hra: Poteš
svojho blízkeho, OSR aktivity, literárne pokusy
na tému úsmev, pieseň Modus: Úsmev

6.10.2014

5

Deň duševného zdravia

10.10.2014

6

Predstavenie sokoliarov zo Štiavnickej Bane

15.10.2014

7

Didaktické hry v prírode, súťaž v poznávaní
drevín

8

Svetový deň umývania rúk, aktivity OSR, BOZ,

15.10.2014

9

Svetový deń výživy, aktivity MUV, ENV,

16.10.1014

10

Aktív dôchodcov, vystupovanie detí s kultúrnym
programom v penzióne pre starších klientov

23.10

11

Školský bazár

25.10

18

Hrabanie lístia v okolí školy

10.112014

19

Svetový deň dobra, aktivity OSR, MUV, MEV,
empatia, láskavosť, dobro

13.11.2014

20

Mikuláš v škole

5.12.2014

21

Výchovný koncert pre žiakov: VIKTOR

5.12.2014

22

Vianočné trhy, predaj detských a rodičovských
výrobkov pre školu

6.12.2014

23

Vianočný galaprogram

7.12.2014

24

Vianočná finančná zbierka pre Červený kríž

Dec.2014

25

Deň ľudskej solidarity, žiacky kvíz, beseda

10.12.2014

28

Zimné hry a súťaže na snehu

Jan.2015

29

Zápis detí do 1.roč.

31.1.2015

30

Karneval

13.2.2015

31

Deň sv. Valentína, kvíz

13.2.2015

32

Noc v škole so schovávačkou

20.2.2015

33

Exkurzia, návšteva stolárskej dielne

3.3.2015

34

Beseda na tému: Moja obľúbená kniha

5.3.2015

35

Daruj narcis, charitatívna akcia v dedine

26.3.2015

36

Výstavky obľúbených kníh v interiéri školy

Máj 2015

37

Návšteva obecnej knižnice

27.3.2015

38

Preberanie ceny v B.Bystrici za víťazstvo
9.4.2015
v celoslovenskej súťaži – Adam Argyusi

39

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

10.5.2015

40

Svetový deň zdravia

7.4.

41

Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína v PD

42

Divadelné predstavenie: Divadlo Natraky

22.5.2015

43

Deň Zeme, enviro aktivity

22.5.2015

44

Stavanie mája v obci

30.4.2015

46

Galaprogram ku Dňu matiek

10.5.2015

47

Didaktické hry

15.5.2015

Aktivity k osobnostnému a soc.rozvoju:
48
Upracem si svoje pracovné miesto aj svoje srdce
49

Divadelné predstavenie

19.5.2015

50

Spáčka v škole, vybíjaná s rodičmi, nočná cesta
27.5.2015
dedinou

51

Školský výlet

52

MDD, opekačka v Triebniku, aktivity k ochrane
1.6.2015
prírody

53

Úsmev ako dar, charitatívna zbierka, deti deťom
29.5.2015 2.6.2015
do detských domovov

54

Ocenenie najúspešnejších detí starostom obce

19.6.2015

55

Deň polície, Prievidza, výlet

5.6.2015

56

Rozlúčka so školským rokom

29.6.2015

29.5.2015

Školské a mimoškolské súťaže, do ktorých sa naša škola zapojila:
Dátum

29.09.13

28.10.13

8.11.13

11.12.13

30.01.14

Názov súťaže

Zúčastnení žiaci

umiestnenie

Beh SNP (Zem.
Kostoľany)

Macková Nikola,
Sány Matúš,
Hanus Bruno,
Masaryk Jakub,

Šlabiarová Alex
(3.miesto)
Hanus Bruno
(1.miesto)
Sány Matúš
(2.miesto)

Všetky deti školy

Emma Buková
(1.miesto)
Čechová Kristína
(2.miesto)
Šlabiarová Alex,
(3.miesto)

Všetky deti školy

Buková Emma
(1.miesto)
Argyusi Adam
(2.miesto)
Šmýkalová Mária
(3.miesto)

Najkrajšia tekvica,
školská súťaž

Šarkaniáda

Matematická pytagoriáda Žiaci 3.a4.roč.

Prečo rád čítam? Basic
centrum, literárna súťaž

P3 Šimorka
Tomáš, Macko
Samuel
P4 Gál Adam

Hagara Jakub
(1.miesto)
Sladkay Jozef
Žiaci 3.a4.ročníka
(2.miesto)
Kalinay Maroš
(3.miesto)

10.03.14

Školské kolo
Hviezdoslavov Kubín

18.03.14

P3 Macko
Samuel, Šimorka
Okresné kolo Pytagoriády
Tomáš
P4 Gál Adam

Všetky deti

Poézia:
1. Šlabiarová Alex
2. Herdová Tereza
3. Macková
Viktória
Próza:
1. Kovalíčeková
Lucia
2. Kiaba Jakub

poznámky

10.03.14

Okresné kolo
Hviezdoslavov Kubín

Poézia: Šlabiarová
Pochvala za
Alexandra
umelecký prednes

16.4.14

Okresné kolo Slávik
Slovenska

Herdová Tereza,
Šlabiarová Alex,
Nelly Šagátoová

20.05.14

Výtvarná súťaž: Ľudské
práva, Ministerstvo
zahraničných vecí

Všetky deti, do
súťaže zaslané
práce
Čestné uznanie za
Takšonyovej
účasť
Viktorie a
Čechovej Kristíny

celoročne

Zber papiera

Všetky deti školy

Jeseň 2013 Zber šípok

Všetky deti školy

Jar 2014

Zber liečivých rastlín

Všetky deti školy

Stolnotenisový školský
turnaj

Všetky deti školy

Prírodovedná školská
Všetky deti školy
súťaž v spoznávaní rastlín

Mimoškolské aktivity detí škola podporuje, aby deti našej školy mohli
navštevovať ZUŠ tak, že učiteľ zo ZUŠ za nimi dochádzal počas celého školského
roka . Tak deti nemuseli cestovať do Novák.
Informácie z činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Nitrianske
Sučany
V roku 2015 mal DHZ Nitrianske Sučany 32 členov. Výbor DHZ Nitrianske
Sučany pracoval v nasledujúcom zložení:
Predseda: Filip Belák
Veliteľ: Juraj Miklaš
Tajomník/Pokladník: Ing. Zuzana Javorková
Strojník: Vladimír Cvopa
Pomocný strojník: Ján Vlček
Referent pre prácu s mládežou: Pavol Haluš
Preventivár: Jozef Pipíška




Bola podaná žiadosť na Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR v Bratislave na
zaradenie DHZ Nitrianske Sučany do kategórie C celoplošného rozmiestnenia
síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR.
DHZ Nitrianske Sučany získal ročnú dotáciu 700 EUR na zabezpečenie
materiálno–technického vybavenia DHZ, na OOPP pre členov DHZ a odbornú





prípravu členov. Dotácia bola použitá na nákup pracovných odevov, rukavíc
a šiltoviek.
Prácu s mládežou má na starosti Pavol Haluš. Jeho aktívny a profesionálny
prístup mal veľký úspech. Získal si žiakov, ktorí navštevovali „krúžok mladých
hasičov“ pravidelne a s veľkým záujmom. Za účelom podpory nádejných
mladých dobrovoľných hasičov bol na výročnej schôdzi DHZ odsúhlasený
nákup tričiek so znakom DHZ Nitrianske Sučany pre členov DHZ Nitrianske
Sučany a žiakov, ktorí krúžok mladých hasičov navštevujú.
DHZ na čele s predsedom Filipom Belákom ďakuje svojim členom za aktívny
prístup. Na výročnej schôdzi DHZ bol schválený plán hlavných úloh DHZ
Nitrianske Sučany na rok 2016. Výbor ďakuje pánovi starostovi a obecnému
zastupiteľstvu za pomoc a spoluprácu.

Z činnosti
Sučanoch

Dozorného

výboru

COOP

Jednota

v Nitrianskych

Výročnej členskej schôdze sa zúčastnilo 45 členov z celkového počtu 114 členov
organizácie COOP Jednota Nitrianske Sučany.
Cieľom organizácie je hlavne vytvárať podmienky na realizáciu záujmov našich
členov, stretávať sa na kultúrnych a spoločenských podujatiach, utužovať
priateľské vzťahy. Za prípravu tejto činnosti je zodpovedný dozorný výbor
COOP Jednota, ktorý sa skladá z troch členov a revízna komisia , ktorá má
jedného člena . Dozorný výbor pracuje v zložení: Vlasta Sladkayová, Jana
Kiabová, Viera Fodorová. Do revíznej komisie bola zvolená Dana Čerteková.
Výbor pracuje na dobrovoľnej báze bez nároku na odmenu.
Na výročnej členskej schôdzi bola zhodnotená činnosť dozorného výboru za
funkčné obdobie rokov 2011 – 2015. Pravidelne pri príležitosti Dňa detí
navštevujeme naše deti v materskej a základnej škole, deti dostanú sladkosti COOP
Jednota, Tým sa snažíme už od malička deťom vštepovať záujem o slovenské
výrobky. Pomohli sme mamičkám v obci a sponzorsky sme sa podieľali na
zakúpení hojdačiek pre deti. V rámci Dňa matiek a Dňa otcov pravidelne
každoročne navštevujeme svojich členov. Podarilo sa nám zorganizovať posedenie
s terajšími aj bývalými pracovníkmi našich predajní COOP Jednota. Uskutočnilo sa
posedenie našich jubilantov pri živej hudbe , nezabúda sa na našich chorých členov,
ktorých sa snažíme potešiť nielen našou návštevou, ale aj pozornosťou. Radi
spomíname na výstavu vyzdobených vianočných stromčekov počas vianočných
trhov v obci a sponzorsky sme sa podieľali na zakúpení hojdačiek pre deti. V
kultúrnej oblasti sme sa vždy snažili finančne podporiť našu folklórnu skupinu
Boršina, detský chrámový zbor Ratolesť a tiež novovzniknutý mužský spevácky
zbor Domovina. Ani okolie prevádzok nám nie ľahostajný , snažíme sa udržiavať

poriadok a čistotu pri obidvoch našich prevádzkach. Radi by sme chceli
vyzdvihnúť aj spoluprácu s obecným úradom, vzájomne sa snažíme pomáhať. Za
poskytnutie priestorov kultúrneho domu na naše schôdze a akcie ,ktoré sú vždy
zdarma. Snažíme sa obecnému úradu oplatiť v rámci našich možností. Pri
príležitosti návštevy družobnej obce Bohdíkov z ČR sme sa prezentovali formou
výrobkov COO Jednota. Prispeli sme aj cenou do tomboly na obecný reprezentačný
ples. V letnom období sme vyčistili, vystrihali a upravili kruh pri zastávke pred
kostolom Náš zákazník dôveruje slovenským potravinám, uvedomuje si ich
zdravotnú bezchybnosť a vie, že na kvalitu potravín máme tvrdšie kritériá ako iné
štáty. Poďakovanie patrí pani Elene Oršulovej, ktorá do konca roku 2015 pracovala
v revíznej komisii a v predchádzajúcich rokov pôsobila ako predsedníčka
dozorného výboru COOP Jednota. Pani Oršulová veľmi zodpovedne a dlhé roky
pracovala v našej organizácii, za čo jej patrí úprimná vďaka.

MS- Slovenského červeného kríža v Nitrianskych Sučanoch
11. septembra 2015 MS SČK v Nitrianskych Sučanoch v spolupráci s obecným
úradom a Územným spolkom SČK v Prievidzi po prvýkrát zorganizovali
hromadný odber krvi pod názvom „Sučianska kvapka krvi“. Bola pozvaná
mobilná transfúzna jednotka z Martina. Projekt prišli podporiť dlhoroční
darcovia z radov hasičov, vojakov futbalistov , mladí ľudia , ktorým nie je
ľahostajný ľudský život. Transfúzna jednotka z Martina odobrala krv viac ako
40 darcom .Význam tohto projektu prišli podporiť predsedníčka ÚS SČK
v Prievidzi Renata Lukáčiová a starosta obce Nitrianske Sučany. Všetci
vyjadrili spokojnosť s touto novou . Veď pomáhať iným a zachraňovať ich
životy je hlavnou prioritou Červeného kríža.
Turistický rok 2015 –KST Rokoš
Turistický rok 2015 sa oficiálne začal 14. marca otvorením sezóny na Rokoši.
Zúčastnilo sa desiatky turistov z podrokošských obcí a blízkeho okolia.
31.januára sa konala výročná členská schôdza v Dome kultúry v Nitrianskych
Sučanoch. Pozvaní boli všetci členovia klubu, na schôdzi boli prítomní
oboznámení s činnosťou klubu v turistickom roku 2014, bol predstavený nový
turistický kalendár na rok 2015.V programe výročnej schôdze bolo oboznámenie
s hospodárením v predošlom roku. Podľa stanov klubu boli vyhlásené voľby do
výkonného výboru klubu, predsedníctvo sa nezmenilo.
Turistický kalendár na rok 2015 bol zostavený tak, že spĺňal podmienky na
náročnosť pre všetkých členov. V apríli sa uskutočnil veľkonočný výstup na
Vapeč a návšteva dvoch zrúcanín Zniev, Vyšehrad .Boli vyškolení noví
vysokohorskí turisti. V máji sa pokračovalo v novej tradícii prechodu okolo
Hornej Nitry, tentoraz z Handlovej do Jasenova , autobusový zájazd do malej
Fatry- výstup na Osnicu. Májové podujatia boli zakončené15. ročníkom
Memoriálu Janka Štorcela - výstupom na Jankovu skalu. Jún patril Alpám .

Hochshwab- vápenný krásavec bol náš cieľ, bol to však iný okruh ,ako bol
predošlý ročník. Október- to bola túra roka –autobusový zájazd do Veľkej Fatry.
Krásne čisté výhľady z národného poľského štítu Giewontu boli pre všetkých
nezabudnuteľným zážitkom. Posledný autobusový zájazd bol ukončením
turistického kalendára, dominanta Hornej Nitry - Vtáčnik, tentokrát to bol
prechod z Kamenca pod Vtáčnikom do Prochote. Koniec roka sa niesol
v znamení tradičného silvestrovského výstupu. Zúčastnilo sa ho asi približne
900 ľudí, k tomuto rekordnému číslu dopomohlo aj krásne slnečné počasie
s teplotou nad bodom mrazu. Všetkým nám naša príroda učarila , preto sa každý
človek utieka do prírody.

Kultúrny a športový život v Nitrianskych Sučanoch
Na kultúrnom živote našej obce sa podieľali obecný úrad najmä s kultúrnou
a športovou komisiou , folklórnou skupinou Boršina, Vega a naši občania, pre
ktorých je to súčasť spoločenského života , prejavom úcty a lásky k rodnej
dedine.
Uskutočnili sa tieto podujatia:
Nový rok 2015
Obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou zorganizoval tradičnú oslavu
príchodu Nového roku 2015, pred naším kostolom sa ozývali slová priania
všetkého dobrého, novoročná oslava pokračovala v kultúrnom dome
občerstvením a uvítacou veselicou , veď nový rok ešte len začal.
XXIV. Reprezentačný ples ,teda „Náš“ ples , ako ho všetci voláme , bol
perfektný, výborne zorganizovaný, mal veľký ohlas nielen v obci , ale aj na
širokom okolí. Po prvýkrát sa v úlohe hostiteľa predstavil náš pán starosta, ktorý
privítal hostí a pozvaním na parket slávnostne otvoril ples. Na plese so svojím
programom vystúpila folklórna skupina Poľana zo Zvolena. Hudobná skupina
Rytmik zabávala hostí až do samého rána, dobrá nálada a spokojnosť ľudí bola
dobrou vizitkou našich organizátorov.
13. februára sa konal fašiangový sprievod obcou . V sobotu 14. februára sa v obci
už tradične konala obecná zabíjačka spojená s pochovávaním basy, o folklórny
obrad sa postarala FS Boršina. Tradície, folklór tvoria dôležitú časť nášho
kultúrneho a spoločenského života v obci.

Vedúca MĽK spolu vyučujúcimi a žiakmi zo ZŠ si pripomenuli Mesiac kníh
a Deň učiteľov spoločnou besedou v MĽK so zameraním na zvýšenie záujmu

o čítanie . Spoločná návšteva bola pre deti príjemným zážitkom a spestrením
vyučovacieho procesu.
V predvečer 1. mája OÚ spolu s kultúrnymi komisiami ,folklórnou skupinou
Boršina pozýva občanov na Stavanie mája pred kultúrnym domom , takto si
spoločne zachovávame zvyky našich predkov. V príhovore pán starosta pozval
občanov na prvomájový výstup na Rokoš a guláš na Hrabovej doline.
Prvomájový výstup na Rokoš už tradične organizuje OÚ spolu s komisiou pre
šport . Vždy je to zážitok nielen pre turistov, ale všetkých , ktorí majú radi
prírodu. Tento rok trasa viedla cez Mankovu dolinu, krásne počasie len
umocnilo čaro jarnej prírody .
70.výročie oslobobodenia túto dôležitú historickú udalosť, ktorá znamenala
koniec 2. Svetovej vojny si pripomenula aj naša obec spolu s občanmi, kladením
vencov na Majeri pri pamätníku.
Druhá májová nedeľa je venovaná matkám ,milá oslava a poďakovanie
všetkým matkám .Nebolo to inak aj tento rok, Deň matiek si vždy príde uctiť
celá obec, veď každý má alebo mal matku. V programe už tradične vystupujú
žiaci zo ZŠ s MŠ, rovnako aj FS Boršina .
Deň detí na ihrisku- 6.júna komisia športu a mládeže za podpory obecného
úradu usporiadali na futbalovom ihrisku oslavu MDD. Športové súťaže,
hľadanie“ pokladu“, maľovanie na tvár , sladké odmeny , krásne počasie
prilákali všetky deti na futbalové ihrisko.
V poslednú júnovú sobotu bol školský areál prevoňaný vynikajúcimi vôňami,
lebo sa konal IX. ročník Súťaže vo varení guláša, do zápolenia sa prihlásilo
desať družstiev, ktoré hodnotila trojčenná porota v zložení :kuchár Ivan Pauldaf,
Mária Matúšová z reštaurácie Majer, špeciálna hostka Jana Hubinská, známa
slovenská herečka. Porota jednoznačne vyhlásila verdikt , prvé miesto družstvo
p. Lukáša Kohúta, druhé miesto p. Rasťa Bartíka ,tretie miesto obsadilo
družstvo pána Juraja Kiabu. Pán Ján Smoleň pripravil pre všetkých občanov
poľovnícky guláš. O zábavu sa postarala skupina Vega a hostka.
17. júna pán starosta a komisia školstva privítali najúspešnejších žiakov školy
a ich pani učiteľky . Slávnosť prijatia bola spojená so zápisom do pamätnej
knihy obce. Ocenení boli odmenení vecnými darčekmi.
.

Ocenení žiaci 4. ročníka:
Adam Argyusi, Alexandra Bóriková, Lucia Kovalíčeková, Kristína Čechová,
Nikola Macková, Simona Obertová, Viktória Takšonyová
Storočná jubilantka-28.5.sa dožila 100 rokov pani Mária Petrová. Pán starosta
pani matrikárka boli v mene všetkých rodákov jej zagratulovať. Veď storočných
rodákov nemáme veľa.
Oslavy 71. výročia SNP, pietna spomienka sa uskutočnila na Majeri , večer
zapálením vatry na Háji sme si pripomenuli dôležitú historickú udalosť
v dejinách nášho národa.
Slávnostné otvornie škol. roku 2015/16 sa začalo svätou omšou na nádvorí
školy , tak pre žiakov , vyučujúce, rodičov začali školské povinnosti.
Sviatok sv. Huberta- po siedmich rokoch PZ –Rokoš spolu s obecným úradom
oslávili tento sviatok ochrancov a milovníkov prírody. Obrad sa uskutočnil
v areáli školského dvora , kde pán farár Marek Virág celebroval ďakovnú svätú
omšu. Bol impozantný pohľad na sprievod členov PZ Rokoš v poľovníckych
uniformách, ktorý viedli trubači na lesných rohoch. Oslava sv. Huberta
pokračovala poľovníckou zábavou pri dobrom pohostení.
Sučianske hody - výročie vysviacky chrámu sa v našej obci zachová na sviatok
sv. Michala. Hoci je sučiansky kostol zasvätený sv. Filipovi a Jakubovi, hody sa
slávia na Michala. Je to príležitosť pre rodinné posedenie, tento rok to bolo
v dňoch 26.a 27. septembra. Hodová sobota sa niesla v športovom duchu,
komisie pripravili bohatý program, rôzne športové súťaže, ktoré boli zavŕšené
futbalovým zápasom. Naši futbalisti vyhrali nad súperom Nitrianske Pravno
2:1.Športová sobota bola ukončená veselicou. Nedeľa začala sv. omšou
v školskom areáli, pán farár požehnal obetné dary - úrodu, ktorú priniesla FS
Boršina ,tu sa stretli nielen naši farníci, ale aj pozvaní hostia z Talianska.
Nedeľné popoludnie pokračovalo vystúpením skupiny Vega a hosťom Dušanom
Grúňom. Sučianske hody sa vydarili, bolo to ako kedysi.
V Mesiac úcty k starším sa konali rôzne aktivity, ktoré pripravoval OÚ
s komisiami, mali byť poďakovaním a prejavom úcty. Aktív dôchodcov
,stretnutie občanov , ktorí majú záujem pracovať v klube dôchodcov, ,
poďakovanie jubilantom v roku 2015. Všetky tieto stretnutia boli milé , úctivé,
rovnako pre dôchodcov aj organizátorov. Veďaj príhovor pána starostu sa niesol
v tomto duchu . FS Boršina rozospievala všetkých, prispela k dobrej nálade.

Družobná návšteva z obce Bohdíkov. Už niekoľko rokov naša obec má v ČR
priateľov, ktorí sú nielen družobní priatelia, ale stali sa postupne rodinnými
priateľmi Dňa10.10. sme ich privítali u nás v obci. Ako dobrých priateľov sme
ich ubytovali v našich rodinách , aby sme spoločné priateľstvo upevnili. Pre
hostí bol pripravený zaujímavý , bohatý program . Návšteva zaujímavosti nášho
regiónu, spoločné posedenie v kultúrnom dome.
Vianočné trhy si získavajú obľubu obyvateľov Nitrianskych Sučian. Okolie
kostola a námestia zaplnili stánky s občerstvením ,vôkol nich sa hemžili ľudia
ochutnávajúci domáce špeciality v tuhom aj tekutom skupenstve. Každý si
prišiel na svoje, nálada bola výborná.
Vianočný program detí a pani učiteliek ZŠ s MŠ ako symbol lásky, vďaky a
hlavne vytvorenie sviatočnej vianočnej atmosféry. Už tradične sa predstavuje
skupina Vega, FS Boršina, súbor Ratolesť. Okrem nich vystúpila aj speváčka
Božanka, náš rodák Dárius Štrba so svojou tanečnou skupinou.
31. 12. Rozlúčka so starým a privítanie nového roka sa konalo pred kostolom za
účasti občanov a zástupcov obecného úradu a zastupiteľstva. K občanom sa
prihovoril pán starosta , ktorý zaželal prítomným šťastný a požehnaný nový rok.
Okrem občerstvenia bol aj ohňostroj a nespočetná pyrotechnika, ktorá sa
ozývala do skorého rána.

Športová činnosť
Dňa 18.júla sa konal už 8. ročník futbalového turnaja O pohár starostu obce,
teda v nádhernú júlovú sobotu sa na miestnom futbalovom ihrisku zúčastnilo
takmer 60 hráčov aktívnych, bývalých, rekreačných. Súťažné družstvá tvorili:
Dolný koniec, Horný koniec, Háj, Chrastečky, víťazom sa stal Horný koniec.
Najlepší brankár turnaja bol Šimon Petrišák/Chrastečky/ a Najlepší strelec bol
Matúš Miklaš / Háj/. Najužitočnejší hráč turnaja bol Miloš Šimka /Dolný
koniec/ Bolo to jedno vynikajúce podujatie, na ktorom nebola núdza o zábavu
a občerstvenie.
TJ Slovan Nitrianske Sučany obsadila po jesennej časti 1. miesto s 33 bodmi
a výborným skóre, z čoho sa tešia nielen naši reprezentanti ale aj fanuškovia.
Spoločným cieľom našich reprezentantov a priaznivcov je v jarnej súťaži
vyhrať. Čakali by ich súperi z prievidzského, bánovského a partizánskeho
okresu. Naše futbalové mužstvo slávilo zaslúžený postup do oblastnej súťaže,
keď systémom štart – cieľ vyhrali 1.A triedu s pohodlným deväťbodovým
náskokom.

Cesta za týmto úspechom začala ešte v lete, keď sa podarilo skonsolidovať
káder a vhodne ho doplniť. Taktovky trénera sa ujal bývalý bundesligový hráč
Róbert Kočiš, pod jeho vedením mužstvo začalo výrazne napredovať. Ukázalo
sa , že mužstvo sa nemusí báť hrať aj s kvalitnými mužstvami. Hneď prvý zápas
s kvalitným mužstvom Ráztočno skončil pre TJ Slovan Nitrianske Sučany
úspechom, čo dodalo sebavedomie hlavne našim mladým hráčom. Postupne na
domácej tráve zdolali všetkých súperov, čo položilo základ úspechu. Tímu sa
nevyhli aj mierne kolízie, všetkých mrzeli prehry v Kľačne, v Malinovej. Čo je
nesmierne dôležité, že futbalistov to nezlomilo, kvalitnou zimnou prípravou sa
na odvetnú časť súťaže dobre pripravili a do konca sezóny už nikoho pred seba
v tabuľke nepustili. Práve naopak, náskok stále narastal a zaslúžený postup
mohli spolu s fanúšikmi osláviť. Nech sa teda hrdo ozýva. Sučany, do toho!
Farské udalosti
Dňa1.7.205 došlo k zmene správcu farnosti vdp.ThDr.Michal Strížinec, PHD.
odišiel po niekoľkých rokoch pôsobenia na zaslúžený dôchodok. Pred svojím
odchodom sa pán farár postaral o sviatosť birmovania, vzorne, veľmi
zodpovedne pripravoval birmovancov. Dňa 2. mája 2015 do našej farnosti
prišiel Mons .prof.Thdr.Viliam Judák, PhD, ktorý celebroval sviatosť, zároveň
vysoko ocenil dôstojný priebeh obradu, o ktorý sa hlavne zaslúžil náš pán farár.
Na sviatok Petra Pavla sa naša farnosť s ním lúčila, starosta obce za nás
fárnikov mu srdečne poďakoval.1.júla naši občania vrelo vítajú nového pána
farára ICDr. Mareka Virága, ktorý pochádza z Bánoviec nad Bebravou, bol
vysvätený v roku 2000, jeho predošlé pôsobisko bolo v Nitre. Pán farár sa veľmi
aktívne zapojil do diania našej obce .Celebroval sväté omše na sviatok sv.
Huberta, začiatok školského roku 2015/16, Hody v Nitrianskych Sučanoch,
poďakovanie za úrodu.

Kroniku obce Nitrianske Sučany zapísala Mgr. Mária Krčeková

