KRONIKA

OBCE Nitrianske Sučany za rok 2016

Okres:

Prievidza

Zapísala: Mgr. Mária Krčeková

Kraj: Trenčiansky

Počasie

Prvý januárový deň 2016 priniesol prvý sneh, mrzlo, ale bolo slnečno.
Druhý januárový deň sa vonku „čerti ženili“, fučalo, mrzlo, teplota -5 °C.
Podobne to bolo do polovice januára. Koncom mesiaca bolo daždivé
počasie, sneh sa topil, šmýkalo sa. Začiatok februára bol veľmi teplý, 6.-7.2
bolo až +12°C, avšak veľmi fúkalo. Cez deň 22.2. bolo až +18°C, čo bol veľký
extrém. Snehu na sánkovanie sa deti už nedočkali. V polovici marca
napadol ešte sneh, ktorý sa ešte v ten deň roztopil. Na Veľkú noc posledný
marcový víkend sa oteplilo, bolo +15°C. Teplotné rekordy na Slovensku
padali 5.4. aj u nás bol krásny „letný“ deň s teplotou až 25 °C. Následne bolo
daždivé chladné počasie s teplotou -15°C. V týždni 25.4.-29.4. bol ráno
prízemný mráz, niektorým občanom pomrzla zasadená zelenina, pomrzli už
aj zakvitnuté niektoré ovocné stromy. Na stavanie Máje 30.4. už bolo krásne
slnečné počasie 23°C. Začiatkom mája sa ochladilo na 15° C, bolo znovu
daždivé počasie, následne bolo 26°C a potom znova pršalo a ochladilo sa na
12°C. Na konci mája boli však už letné teploty až do 30°C. Začiatkom júna
sa striedalo ochladenie s oteplením, v polovici júna už boli letné teploty
okolo 30°C Vo štvrtok 9.júna 2016 sa v podvečerných hodinách prehnala
búrka sprevádzaná krupobitím. Neutíchajúci dážď spôsobil, že valiace sa
obrovské množstvo vody z okolitých kopcov, vytvorilo niekoľko tokov vody,
ktoré sa rútili dolu dedinou. Obrovský nápor vody a zvýšená hladina
spodnej vody spôsobili škody v mnohých domoch, v ktorých boli zaplavené
pivnice, dvory. Dokonca narobila škodu aj v kultúrnom dome .K niektorým
vážnym prípadom boli privolaní profesionálni hasiči. Občanom boli
nápomocní príslušníci DHZ v obci, najmä pán Juraj Miklaš, Filip Belák
Od 21.6. začala prvá vlna extrémnych horúčav s teplotami 35° – 37°C, na
Jána 24.6. bola tropická noc, kedy ešte večer o 23, 00hod. bolo stále 28 °C.
Druhá vlna horúčav bola na prelome júna a júla tiež aj s tropickými nocami.
Od 3.7. sa ochladilo na 26°C, boli búrky, veľa napršalo. V polovici júla 11.7.
prišla tretia vlna horúčav s teplotami 35°C a následne sa ochladilo zase o
desať stupňov. Koncom júla boli zase horúčavy do 33°C. Prvý augustový
deň bola búrka, veľa napršalo. Prvý školský deň bolo uplakané počasie s
teplotou 17°C, do polovice septembra bolo ešte krásne letné počasie s
teplotami okolo 30°C. Potom sa už ochladilo na 20°C, v noci už len do 10 °C.
Posledný septembrový týždeň bolo znova krásne letné počasie s teplotou

26°C, september bol teda nadpriemerne teplý. Začiatkom októbra už prišla
jeseň, ochladilo sa na 10°C, čakali nás daždivé dni. V novembri napadol prvý
sneh pred Martinom, ktorý však dlho nevydržal. Celý november bolo
veterné počasie, teploty okolo nuly, najviac do 10°C. V prvej polovici
decembra sa striedalo oteplenie s ochladením, teploty boli okolo nuly.
Vianoce boli bez snehu a na Silvestra bolo slnečné počasie, ale bolo mrazivo.

Najdôležitejšie domáce udalosti v roku 2016
Štát začal hospodáriť podľa nového štátneho rozpočtu na rok 2016. Deficit
mal dosiahnuť úroveň 1, 93 % hrubého domáceho produktu (HDP). 7.
januára 2016 udelil prezident SR Andrej Kiska štátne vyznamenania 15
osobnostiam, pri príležitosti štátneho sviatku, Dňa vzniku Slovenskej
republiky. 11. januára 2016 sa stretol prezident SR Andrej Kiska na
východe krajiny, v priestore Záchytného tábora Humenné, s asýrskymi
kresťanmi z Iraku. Prijatie 149 asýrskych kresťanov na Slovensko bolo
súčasťou nášho dobrovoľného príspevku k riešeniu migračnej krízy. Do SR
pricestovali začiatkom decembra 2015. 26. januára 2016 otvorili v Seredi, v
mieste bývalého pracovného koncentračného tábora z čias druhej svetovej
vojny, Múzeum holokaustu.
5. marec 2016 – Parlamentné voľby 2016
Oficiálnym víťazom parlamentných volieb sa stala strana Smer-SD so
ziskom 28, 28 %, čo jej vynieslo 49 kresiel v parlamente. Druhá v poradí,
strana SaS, získala 12, 10 % a 21 kresiel. Tretím najúspešnejším bolo hnutie
OĽaNO-NOVA s počtom hlasov 11, 02 % a 19 postov. Okrem týchto strán sa
do parlamentu dostali aj SNS s 8, 64 % hlasov (15 kresiel), Kotleba - Ľudová
strana Naše Slovensko s počtom hlasov 8, 04 % (14 kresiel). Ďalej Sme
rodina - Boris Kollár s počtom hlasov 6, 62 % (11 kresiel), Most-Híd získal
6, 5 % (11 kresiel). A nakoniec strana Sieť dostala od voličov 5, 6 %, čo jej
vynieslo 10 postov v budúcom parlamente. Volebná účasť dosiahla 59, 82
%. 1. júla – Začalo sa historicky prvé slovenské predsedníctvo v Rade
Európskej únie. Slovenská republika sa ujala rotujúceho predsedníctva v
Rade Európskej únie, ktoré v druhom polroku 2016 prebrala od Holandska.
Premier Róbert Fico získal poverenie na zostavenie vlády. 17. marca 2016 dohodou štyroch politických strán Smeru-SD, Slovenskej národnej strany

(SNS), Mosta-Híd a strany Sieť, ktoré prejavili vôľu vytvoriť vládnu koalíciu.
23. marca 2016 novozvolení poslanci zložili ústavou predpísaný
sľub.Predsedom Národnej rady SR sa stal líder SNS Andrej Danko. Hlavné
mesto Slovenska hostilo po prvýkrát lídrov zo všetkých členských krajín EÚ
okrem Spojeného kráľovstva. Jeho výsledkom je prijatá Bratislavská
deklarácia a namaľovaná bratislavská cestovná mapa, ktorá je spoločným
politickým úmyslom lídrov krajín EÚ.
Parlamentné voľby 2016 v našej obci
Dňa 5. marca 2016 sa na území Slovenskej republiky konali voľby do
Národnej rady SR v súlade s Rozhodnutím predsedu NR SR zo dňa 12.
novembra 2015. Tak ako vo väčšine miest a obcí na Slovensku bola aj u nás
voličom k dispozícii volebná miestnosť od 7.00 hodiny ráno do 22.00 hodiny
večer. V našej obci bol vytvorený jeden volebný okrsok, v ktorom bolo do
zoznamu voličov zapísaných celkom 987 oprávnených voličov, z ktorých
svoje volebné právo využilo celkom 727 voličov. Z uvedených údajov vidieť,
že účasť bola veľmi vysoká a predstavovala 73,65 %. Platných hlasov bolo
710 a boli odovzdané jednotlivým politickým stranám, hnutiam a koalíciám
politických strán z celkového počtu 23 registrovaných strán.
Najviac hlasov – 214 získala v našej obci strana SMER – sociálna
demokracia, 110 Sloboda a solidarita, 98 hlasov Slovenská národná strana,
rovnako po 69 hlasov získala strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
a Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, 41 hlasov SME RODINA – Boris
Kollár, 38 hlasov Kresťansko-demokratické hnutie a 36 hlasov získala
strana SIEŤ. Ostatné politické strany, hnutia a koalície získali menej ako
desať hlasov.
Počas volieb nedošlo k žiadnym incidentom, ich priebeh bol pokojný
a dôstojný.

Demografické údaje
Počet narodených detí: 4 chlapci, 6 dievčat

Tereza Jančová
Sofia Vetráková
Matej Kajan
Jessica Ševceová
Klara Silvestri
Ján Vlček

Nikola Bullová
Adam Navrátil
Ján Kočner
Kristína Čechová
Počet zomrelých občanov : 4 muži,1 žena

Marián Šmýkal
František Slovák
Jozef Sládkay
Anton Talian
Maximilián Škrabala
Anna Macková
Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt: 13
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu: 24
Počet obyvateľov na konci roka 2015mala naša obec 1213
Počet obyvateľov na konci roka 2016 mala naša obec 1207

Zakladanie rodiny
V priebehu roka 2016 boli vstupom do manželstva založené rodiny
zákonne prostredníctvom civilných alebo cirkevných sobášov.
Uzatvorené manželstva
Ján Šmýkal a Bc. Katarína Radosová
Martin Antol a Ingrida Ondrušová
Mgr. Zdenko Majer a Ing. Zuzana Halušová
Róbert Andraši a Alexandra Navrátilová
Miloš Lenner a Ing. Lucia Pinková
Ing. Michal Bista a Ing. Eva Surová
Ing. Róbert Kiaba a Mgr. Veronika Košovská
Ing.Vladimír Fodor a MVDr. Michaela Prostredná
Lukáš Kohút a Ing. Gabriela Cvopová
Marek Dodok a Michaela Hrnková
Štefan Zemanovič a Mgr. Viera Čerteková

25.výročie uzavretia manželstva:
Jozef Blaho a Jana rod. Halušová
Jozef Prostredný a Monika rod. Šifalovičová
Ing. Jozef Bórik a Ing. Eva rod. Kondrlová
Milan Maršala a Ing. Lýdia rod. Šmýkalová
50. výročie uzavretia manželstva
Ján Prostredný a Gabriela rod. Kováčiková
Samospráva obce
Obecné zastupiteľstvo pracovalo v sedemčlennom zložení. Schádzalo sa
pravidelne podľa schváleného plánu zasadania. Celkovo sa OZ v roku 2016
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 hospodárstva , kultúry aj športu .Riadenie obce
starostom PhD. Pavlom Caňom a práca komisií už mala stanovené svoje
ciele, lebo tímovo pracovali už druhý rok. Prioritou pre nich bolo zlepšenie
životných podmienok, vybudovať bezpečnú, čistú, kultúrnu obec, aby sa
ľuďom dobre žilo. Pre obec je dôležitá aj práca aktivačných pracovníkov,
ktorých počet sa zvýšil ,samozrejme, bez ochotných ľudí by sa to nedalo
dobre uskutočniť. Najväčšiu čiastku obec investovala do vybudovania
inžinierskych sietí v časti obce Chrastečky, kde sa začala individuálna
bytová výstavba trinástich rodinných domov. Potešujúce je ,že všetky siete
vodovod, plyn, elektrina, dažďová kanalizácia, osvetlenie, rozhlas sa
vybudovali , skolaudovali bez plánovaného úveru .Okrem toho sa
vybudovala parkovacia plocha pred domom smútku s desiatimi
parkovacími miestami v hodnote 8 446,87 €. Do kancelárií v OÚ sa
zabudovali tri klimatizačné jednotky.
V rámci bežných aktivít sa svojpomocne urobilo:
Oprava miestnych komunikácií
Opravil sa múrik na miestnom cintoríne
Vybudovali sa ďalšie hrobové miesta
Vybudoval sa chodník do suterénu v kultúrnom dome

Natreli sa stĺpy
Opravili sa lavičky pred kostolom a čakáreň zastávky SAD
Opravilo sa zábradlie na moste v hornom konci
Opravili kanalizačné šachty a problémové sa vyčistili
Zrekonštruovalo sa pôvodné WC v budove ZŠ s MŠ a ďalšie dobudovalo
Zrekonštruovalo sa WC v suteréne kultúrneho domu
Opílili sa dreviny na Majeri pri pamätníku a ošetrili nátermi kovové časti
Činnosti, ktoré sa priebežne vykonávajú počas roka:

Pravidelné čistenie námestia, potoka
Údržba ciest v zime
Udržiavanie poriadku na miestnom cintoríne
Prehlbovanie prírodných kanálov- Kobylie, Kačarová
Rozvoj a hospodárenie obce za rok 2016
Bilanciu svojho hospodárenia naša obec každoročne predkladá na
zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa s výsledkami
hospodárenia oboznamujú poslanci obecného zastupiteľstva i široká
verejnosť. Hospodárenie obce sa v uplynulom roku riadilo rozpočtom obce,
ktorý bol schválený dňa 4. 12. 2015 uznesením č. 59/2015 a následnými
nutnými úpravami v priebehu roka 2016.
Obec dosiahla v hodnotiacom roku celkové príjmy vo výške
690 557,24 €, čo je plnenie rozpočtu na 99,90 %.
V rámci bežných príjmov je pre každú obec najvýznamnejším
príjmom časť z podielu daní, ktorá je poskytovaná zo štátneho rozpočtu.
V roku 2016 bola táto čiastka vo výške 300 044,56 €, čo je nárast oproti
roku 2015 o 23 012,80 €.
Spolu s miestnymi daňami (daň z nehnuteľností, za psa, za komunálny
odpad,...) dosiahla obec bežné daňové príjmy vo výške 352 289,92 €.

Príjmy bežné nedaňové obec získala v najväčšej miere z prenájmu
svojho majetku a poplatkov. Tieto boli vo výške 12 748,20 eur.
Bežné granty a transfery, ktoré slúžia na činnosť preneseného výkonu
štátnej správy, ako je podpora nezamestnanosti, pomoc deťom v hmotnej
núdzi, školstvo, matrika, evidencia obyvateľov, starostlivosť o vojnové
hroby a i., boli poukázané v celkovej výške 126 921,40 €.
V roku 2016 mala obec kapitálové príjmy vo výške 60 116 €, ktoré
získala odpredajom štyroch pozemkov určených na individuálnu bytovú
výstavbu v časti Chrastečky.
Príjmové finančné operácie v celkovej výške 132 023,48 € pozostávali
z prevodu zostatku kapitálového transferu určeného na výstavbu
parkoviska pri dome smútku a zo zostatku finančných prostriedkov obce
z predchádzajúceho roka.
Rozpočtová organizácia ZŠ s MŠ mala vlastné príjmy vo výške
6 458,24 €.
Výdavková časť rozpočtu bola plnená na 98,40 %, čo v absolútnom
vyjadrení predstavuje čiastku 612 858,01 €.
Bežné výdavky, určené na zabezpečenie každodenného fungovania
obce, predstavovali čiastku 231 776,25 €.
Kapitálové výdavky vynaložené v celkovej výške 204 778,20 € boli
určené na zhodnotenie majetku obce.
Najväčšiu čiastku obec investovala do vybudovania inžinierskych sietí
v časti obce Chrastečky, kde sa začala individuálna bytová výstavba
trinástich rodinných domov. Do konca roka sa stavbu podarilo zrealizovať
s celkovými nákladmi 193 611,76 €, z ktorých časť bola vynaložená
v rokoch 2014 a 2015. V roku 2016 bolo na stavbu „IBV Chrastečky –
vybudovanie komunikácie“ vynaložených celkom 190 850,03 €.
Okrem toho sa nám podarilo vybudovať parkovaciu plochu pred
domom smútku s desiatimi parkovacími miestami v hodnote 8 446,87 €,
z ktorých 7 000 € bolo obci poskytnuté ešte v roku 2014 dotáciou zo
štátneho rozpočtu. Obec sa na investičnej akcii podieľala sumou 1 446,87 €.

Do kancelárií boli zabudované tri klimatizačné jednotky v hodnote
2 981,40 € a na kosenie veľkých trávnatých plôch bol obstaraný traktor za
2 499,90 €.
Výdavkové finančné operácie (splátky úveru) obec neevidovala,
vzhľadom k tomu, že spomenuté investičné akcie sa nám podarilo
realizovať prevažne z vlastných zdrojov.
Výdavky na prenesené a originálne kompetencie v školstve
predstavovali sumu 176 303,56 € a ich účelové určenie bolo zúčtované
právnym subjektom Základná škola s materskou školou Fraňa Madvu,
Nitrianske Sučany č. 352.
V uplynulom roku obec uhradila všetky bežné záväzky evidované
k 31. 12. 2016.
Z dôvodu významného prebytku vykázaného ku koncu roku 2016
môžeme vysloviť s hospodárením obce spokojnosť. Prebytok prostriedkov
bude použitý v nasledujúcom roku na investičné ciele, ktoré si obec
stanovila v rozpočte na rok 2017, akými sú revitalizácia časti obce,
doplnenie územného plánu, dofinancovanie infraštruktúry IBV Chrastečky
a výstavba cestnej infraštruktúry.

ŠKOLSTVO

PLNENIE CIEĽOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
Vízia školy znie:

Nevšedným učením
ku všedným vedomostiam,
malými krokmi
k veľkým činom.

POSLANIE ŠKOLY:
-poskytovať každému žiakovi priestor pre uplatnenie jeho práv,
vychádzajúc z Deklarácie práv dieťaťa,


zabezpečovať každému žiakovi jeho osobnostný rozvoj na základe
zásad humanizmu a mravnosti,



poskytnúť žiakovi základné poznatky a zručnosti v oblasti jazykovej,
prírodovednej,

spoločenskej,

umeleckej,

športovej,

zdravotnej,

dopravnej,


poskytnúť žiakovi nadštandardné možnosti získania poznatkov a
zručností,

pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s výchovnovzdelávacími potrebami zažiť úspech.
Zameranie psychológom a špeciálnym pedagógom cez spoluprácu
s CPPPaP a CŠPP
- možnosť pracovať s10 počítačmi na vyučovaní a inou interaktívnou
didaktickou technikou (interaktívne tabule, projektor, vizualizér)
- výučbu anglického jazyka podporenú využívaním počítačov a
interaktívnej tabule
- krúžkovú činnosť
- školský klub detí
- zdravé stravovanie sa v školskej jedálni
- výučbu informatiky aj formou krúžkovej činnosti
- projektové a kooperatívne vyučovanie
- školu hrou – hrové riešenie úloh
- vyučovanie pomocou výukových programov
- regionálnu výchovu a environmentálnu výchovu ako preferované oblasti
prierezových tém
- úzku interaktívnu spoluprácu s materskou školou
- zážitkové vyučovanie
- individuálne i kolektívne športové súťaže
- exkurzie, výlety, poznávacie zájazdy
Keďže je táto škola neplnoorganizovaná, žiaci 4. ročníka odchádzajú
do 5. ročníka do rôznych škôl. V školskom roku 2015/2016 ukončili
primárne vzdelávanie 3 žiaci školy. Nastúpili do sekundárneho vzdelávania
do nasledovných škôl:

ZŠ Nováky : 2
ZŠ Nitrica 1
ZŠ Dolné Vestenice: 0
Prievidza: 0

Prospech žiakov v niektorých predmetoch v školskom roku 2015/2016:

Priemery vyučujúcich predmetov a dochádzky za celú školu
MAT

SJL

PDA

VLA

dochádzka

1.ročník

1,0

1,0

-

-

654 h

2.ročník

1,3

1,5

1,0

1,3

402 h

3.ročník

1,4

1,5

1,1

1,2

424 h

4.ročník

1,6

1,6

1,0

2,3

174 h

Priemer
za školu

1,3

1,4

1,03

1,6

1654h/priemer
63,62

Základná škola
Pedagogickí zamestnanci

Počet 3

Mgr. Iveta Nemčeková

učiteľka/riaditeľka

Odbornosť 100%

Mgr. Katarína Ďurišová

učiteľka/ tr.učiteľka

Odbornosť 100%

Mgr. Terézia Kovalíčeková učiteľka/ tr.učiteľka

Odbornosť 100%

Nepedagogickí zamestnanci

Počet 2

Jana Kiabová

Školníčka,
upratovačka

Zuzana Gašparíková

Ekonómka pre
účtovníctvo

kurička,
mzdy

a

Materská škola
Pedagogickí zamestnanci

Počet 3

Elena Kalinayová

Učiteľka/zástupkyňa
MŠ

Petra Bútorová

učiteľka

Odbornosť 100%

Iveta Kalinayová

učiteľka

Odbornosť 100%

Nepedagogickí zamestnanci
Simona Mikulová

pre Odbornosť 100%

Počet 1
Upratovačka, dozor

Prepočítaný úväzok 40%

Školská jedáleň
Zamestnanci

Počet 3

Anna Králiková

Vedúca ŠJ+ upratovanie

80% +10%

Marta
Kohútová kuchárka
(dlhodobo PN)

100%

Miriama
(zastupovanie
Kohútovú)

100%

Boháčová kuchárka
za
p.

Simona Mikulová

Školský klub detí

Pomocná kuchárka

60%

Zamestnanci
Jana Hopková

Počet 1
vychovávateľka

Prepočítaný
36,74%
Odbornosť 100%

V ŠKD si úväzok dopĺňali aj učiteľky ZŠ: Mgr. Katarína Ďurišová 22% a Mgr.
Terézia Kovalíčeková 9%.

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:
1

Mimoškolská aktivita

2

Slávnostné otvorenie školského roku

3

Imatrikulačná slávnosť žiakov 1.ročníka

4

Deň komiksov

5

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

6

Deň duševného zdravia

7

Svetový deň slobody

8

Didaktické hry v prírode, súťaž v poznávaní
drevín

9

Svetový deň umývania rúk, aktivity OSR, BOZ,

10

Svetový deń výživy, aktivity MUV, ENV,

11

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

12

Medzinárodný deň tolerancie

úväzok

3

Divadlo Natraky

14

Športové aktivity v rámci projektu: Zober loptu,
nie drogy

15

Hrabanie lístia v okolí školy

16

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

17

Mikuláš v škole

18

Vianočné trhy, predaj detských a rodičovských
výrobkov pre školu

19

Vianočný galaprogram

20

Vianočná finančná zbierka pre Červený kríž

21

Zimné hry a súťaže na snehu

22

Zápis detí do 1.roč.

23

Karneval

24

Deň sv. Valentína, kvíz

25

Noc v škole so schovávačkou

26

Exkurzia, návšteva stolárskej dielne

27

Beseda na tému: Moja obľúbená kniha

28

Daruj narcis, charitatívna akcia v dedine

29

Výstavky obľúbených kníh v interiéri školy

30

Návšteva obecnej knižnice

31

Svetový deň bez mobilu

32

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

33

Svetový deň zdravia

34

Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína v PD

35

Divadelné predstavenie: Divadlo Natraky

36

Deň Zeme, enviro aktivity

37

Bezpečnosť na ceste, dopravné aktivity

38

Stavanie mája v obci

39

Odkazy pre olympionikov

40

Galaprogram ku Dňu matiek

41

Didaktické hry

42

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

43

71.výročie oslobodenia SR

44

Lúčne hry s klientmi penziónu

45

Deň červeného kríža

46

Spáčka v škole, vybíjaná s rodičmi, nočná cesta
dedinou

47

Školský výlet

48

Svetový deň mlieka

49

MDD, opekačka v Triebniku, aktivity k ochrane
prírody

50

Výchovný koncert: Na gazdovskom dvore

51

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

52

Ocenenie najúspešnejších detí starostom obce

53

Deň polície, Prievidza, výlet

54

Rozlúčka so školským rokom

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

Dátum

Názov súťaže

Zúčastnení
žiaci

18.09.2015 Beh SNP (Zem.
Kostoľany)

Kiaba Jakub
Kováčik Adam
Krško Lukáš
Mikula
Dominik

23.10.2015 Najkrajšia
tekvica, školská
súťaž

Všetky deti
školy

Okt. 2015
(vyhodnote
nie do
30.3.2016)

Výtvarná súťaž:
Grafický návrh
obálky žiackej
knižky. Téma:
Krásy prírody,
fauna a flóra

Všetci žiaci
školy

Október
2015

Výtvarná súťaž:
Paralympionici
očami detí.

9.12.2015

Matematická
pytagoriáda

Žiaci 3.a4.roč.

11.1.2016

Súťaž
o geometrické
zošity

Žiaci 3.a4.roč.

umiestnenie

poznámky

Silvesti Lea
(1.miesto)
Čechová Nina
(2.miesto)
Šmýkalová
Mária
(3.miesto)
Vyhlasovateľ:
ŠEVT, a.s.

Vyhlasovateľ:
Slovenský
paralympijský
výbor
P3 Šimorka
Školské kolo
Tomáš, Macko
Samuel
P4 Gál Adam
ˇVyhlasovateľ:

26.2.2016

Školské kolo
Všetky deti
Hviezdoslavovho
Kubína

8.3.2016

Okresné kolo
Pytagoriády

31.3.2016
1.4.2016

Okresné kolo
Poézia: Krško
Hviezdoslavovho Lákáš
Kubína
Próza:
Šmýkalová
Mária

16.4.2016

Školské kolo
Slávik Slovenska

Poézia:
1. Krško Lukáš
2. Miklášová
Petra
3. Pišťánková
Hana
Próza:
1. Šmýkalová
Mária
2. Kiaba Jakub
3. Šimorka
Filip

Šmýkalová
Mária
Pochvala za
umelecký
prednes

Kalinayová Nina
1. SIlvestri
Lea
2. Bruška
Samuel

20.05.2016 Výtvarná súťaž: Všetky deti, do Čestné uznanie
Ľudské práva,
súťaže zaslané za účasť
Ministerstvo
práce
zahraničných vecí
celoročne

Zber papiera

Všetky deti
školy

Jeseň 2015 Zber šípok

Všetky deti
školy

Jar 2016

Zber liečivých
rastlín

Všetky deti
školy

Stolnotenisový
školský turnaj

Všetky deti
školy

Prírodovedná
školská súťaž v
spoznávaní
rastlín

Všetky deti
školy

Hodnoty uznávané v škole

ĽUDSKOSŤ

sloboda prejavu, dôvera, ústretovosť, obetavosť,

spokojnosť, morálnosť, úcta, tolerancia, rovnosť šancí, rešpektovanie
ľudských práv, pozitívne myslenie, ústretovosť, prosociálnosť
ZODPOVEDNOSŤ otvorenosť,demokratické jednanie, ochotná komunikácia,
PRACOVITOSŤ

spolupráca, systematická práca, vôľa, objektívnosť,

RIEŠENIE PROBLÉMOV schopnosť zlepšovať návrhy, schopnosť definovať
požiadavky,
Z činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Nitrianske Sučany
DHZ Nitrianske Sučany má 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
Dňa 30. júna 2016 DHZ Nitrianske Sučany získal na základe darovacej
zmluvy medzi Ministerstvom vnútra SR a obcou Nitrianske Sučany
automobil MERCEDES BENZSPRINTER 312 DKA . Vozidlo odovzdal do
správy obce zástupca krajského riaditeľa Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne plk. Ing. Miloslav Tužinský.

Hasičský automobil je vybavený rôznymi vymoženosťami : vyprosťovacím
zariadením, rádiostanicami, hasiacim zariadením, dopravnými kužeľmi,
hadicami zdravotníckymi pomôckami.
To, že bol vynikajúci nápad zriadiť v obci DHZ sa občania mohli presvedčiť
aj v tomto roku. Vo štvrtok 9.júna 2016 sa v podvečerných hodinách
prehnala búrka sprevádzaná krupobitím. Dlhotrvajúci dážď spôsobil, že
valiace sa obrovské množstvo vody z okolitých kopcov vytvorilo niekoľko
tokov vody, ktoré sa rútili dolu dedinou. Obrovský nápor vody a zvýšená
hladina spodnej vody spôsobili škody v mnohých domoch, v ktorých boli
zaplavené pivnice, dvory. Dokonca narobila škodu v kultúrnom dome.
K niektorým vážnym prípadom boli privolaní profesionálni hasiči. Občanom
boli nápomocní príslušníci DHZ v obci, najmä pán Juraj Miklaš, Filip Belák
Z činnosti Dozorného výboru COOP Jednota v Nitrianskych Sučanoch
V mesiaci február sa konala výročná členská schôdza COOP Jednoty, na
ktorej sa zhodnotila činnosť za uplynulé obdobie. Naša organizácia sa
v prvom rade stará o svojich 144 členov, pri rôznych príležitostiach
pomáhame a snažíme sa robiť činnosti v oblasti kultúrnej, sociálnej ,
občianskej.
Pravidelne pri príležitosti Dňa detí členovia výboru navštevujú naše deti v
materskej a základnej škole, ktoré sa potešia zo sladkosti COOP Jednota,
Tým sa snažia u deťom vštepovať záujem o slovenské výrobky, vážiť si
potraviny a zbytočne nimi neplytvať. V rámci Dňa matiek a Dňa otcov
pravidelne členovia výboru navštevujú svojich starších alebo chorých
členov , ktorých vždy potešia nejakým darčekom. Podarilo sa im
zorganizovať posedenie s terajšími aj bývalými pracovníkmi našich
predajní COOP Jednota. Počas Vianočných trhov v obci organizácia COOP
Jednota sa vrelo aktivizuje, podieľa sa na výstave vyzdobených vianočných
stromčekov , medovníčkov, rôznych občerstvení. V kultúrnej oblasti sa
snažili finančne podporiť našu folklórnu skupinu Boršina, detský chrámový
zbor Ratolesť a tiež novovzniknutý mužský spevácky zbor Domovina. Ani
okolie prevádzok nie je im ľahostajné , snažia sa udržiavať poriadok a
čistotu pri obidvoch našich prevádzkach. Radi by chceli vyzdvihnúť aj
spoluprácu s obecným úradom, vzájomne sa snažia pomáhať. Pri
príležitosti návštevy
družobnej obce Bohdíkov v ČR sa prezentovali
formou výrobkov COO Jednota. Prispeli a podieľali sa pri oslavách
Otváranie studničiek - Sučianska kultúrna jeseň . Cenou do tomboly prispeli
na obecný reprezentačný ples. V letnom období vyčistili, vystrihali a
upravili kruh pri zastávke pred kostolom.

MO- Slovenského červeného kríža v Nitrianskych Sučanoch
Sučianska kvapka krvi sa v roku 2016 organizovala dvakrát
a zakaždým úspešne.
V piatok 11. marca 2016 sa uskutočnil v našej obci v spolupráci MS SČK a
OÚ po druhýkrát hromadný odber krvi.
Mobilná transfúzna jednotka z Martina odobrala krv 48 darcom
dobrovoľníkom. Projekt prišli podporiť dlhoroční darcovia z radov hasičov,
vojakov, futbalistov a iní dobrovoľní darcovia nielen z našej obce, ale aj
z okolia, príjemným spestrením bola aj plánovaná účasť paraglajdistov na
tomto odbere. Dňa 23.septembra 2016 sa uskutočnil tretí hromadný odber,
zúčastnilo sa 43 darcov z toho 38 bola odobraná krv, z toho bolo 11
prvodarcov, projekt prišiel podporiť aj pán starosta
Pre všetkých bola pripravená povestná kapustnica, občerstvenie a sladká
odmena.
Dňa 13.apríla 2016 sa konala výročná členská schôdza MO SČK, na ktorej
hlavným bodom programu bola voľba nového výboru. Úprimné
poďakovanie patrilo bývalým členkám výboru za ich doterajšiu činnosť,
ktorá bola prínosom pre organizáciu :pani Eve Mištinovej , Eve Sladkayovej.
Novým členkám výboru: Monike Krškovej, Lýdii Myšiakovej, Márii
Talianovej bola vyjadrená dôvera .
V apríli MO SČK zorganizovala prednášku na tému: bylinky a ich využitie
v bežnom živote, aktívne sa podieľali na projekte“ Otváranie studničiek“.
Vychádzka do Červenej doliny pre seniorov a deti mala veľký ohlas, pretože
to nebola len obyčajná vlastivedná vychádzka, ale mala aj environmentálny
cieľ- vyčistiť studničku , vyzbierať odpadky, ale si aj zasúťažiť, zahrať sa,
opiecť špekáčiky. Pekné počasie to všetko len umocnilo.
Turistický rok 2016 –KST Rokoš
Turistický rok 2016 bol úspešný, obsadenosť jednotlivých podujatí nebola
najvyššia, ale kvalita nahradila kvantitu. Tí najvernejší a najoddanejší
vytvorili na podujatiach výbornú atmosféru, ktorá k prírode patrí. Členovia
KST Rokoš navštívili v priebehu roku množstvo pohorí: Malá Fatra, Vysoké
Tatry, Slovenský raj, Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy, Považský
a Pohronský Inovec, Krupinská vrchovina a samozrejme naše Strážovské
vrchy. Hornonitriansky jarný bonus pokračoval ďalšou etapou okolo Hornej
Nitry. Veľmi obľúbene sú aj turistické trasy do Álp, bol to mimoriadne

úspešný autobusový zájazd na krásny výhľadový vápencový vrch
GrosserBuchstein. Po 19. ročníku pochodu Fraňa Madvu z Nitrianskeho
Rudna do Nitrianskych Sučian sa členovia TSK Rokoš vybrali do Dinaru.
v Chorvátsku, navštivili Plitvické jazerá, plavili sa po rieke Citinapreli
z vnútrozemia k moru krásnym vápencovým hrebeňom prezreli si mesto
navštívili pútnické miesto v Medžugorí,. S turistickým rokom a jeho
zájazdovou časťou sa členovia rozlúčili v Považskom Inovci, samozrejme,
v zábavnom štýle. Koniec roka sa niesol v znamení tradičného
silvestrovského výstupu. Zúčastnilo sa ho množstvo milovníkov prírody
a lokálpatriotov. Všetkým naša príroda učarila , preto sa každý človek
utieka k prírode.

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, hudobnou
skupinou Vega mužskou speváckou skupinou Domovina, ale aj naši
občania, pre ktorých je to súčasť spoločenského života , prejavom úcty
a lásky k rodnej dedine.
Uskutočnili sa tieto podujatia:
Nový rok 2016
Prišiel rok 2016. Obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou zorganizoval
tradičnú oslavu príchodu Nového roku pred naším kostolom .Patrilo sa
rozlúčiť, poďakovať, ale aj privítať ten Nový. Zovšadiaľ sa ozývali slová
priania všetkého dobrého, pevného zdravia, veď každý po tom túži,
novoročná oslava pokračovala v kultúrnom dome občerstvením a uvítacou
veselicou , veď nový rok ešte len začal.
XXV. Reprezentačný ples
Ako každý rok aj tentokrát bol perfektný, výborne zorganizovaný, mal veľký
ohlas nielen v obci , ale aj na širokom okolí. Skvelý program, jedlo, hudba je
vždy veľkým lákadlom , každý sa zabával bezprostredne až do rána. V role
hostiteľa sa predstavil náš pán starosta, ktorý privítal hostí a pozvaním na
parket slávnostne otvoril ples. Spokojnosť ľudí bola dobrou vizitkou našich
organizátorov.

Fašiangy
Jednou z tradícií aj našej dediny je ukončenie veselého obdobia od Vianoc
do Popolcovej stredy, teda Fašiangov, ktoré sa končia pochovávaním basy.
6. februára sa konal fašiangový sprievod obcou , kedy sa veselý sprievod
dedinou lúčil zábavou a navnadil ľudí , aby sa večer prišli zabaviť do
kultúrneho domu. V strede sály na márach leží vyzdobená basa, okolo nej
plačúci sprievod, tak začína program , ktorý končí veselicou , lebo všetci
vedia , že nastáva 40-dňový pôst .O folklórny obrad sa postarala FS Boršina.
Marec – Mesiac kníh, Deň učiteľov
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 .Zaujímavé bolo rozprávanie o knihách a láske k nim pána
farára, Mareka Virága. Deťom porozprával o Biblii – knihe kníh,
o dôležitosti čítania kníh pre rozvoj intelektu Spoločná návšteva bola pre
deti príjemným zážitkom a spestrením vyučovacieho procesu.

Sviatok práce
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. Súzvuk ľudových piesní ,
tanec , spontánna nálada boli spríjemnením mesiaca lásky, tradícií.

Prvomájový výstup na Rokoš
Už tradične organizuje OÚ spolu s komisiami . Vždy je to zážitok nielen pre
turistov, ale všetkých , ktorí majú radi prírodu, krásne počasie len umocnilo čaro
jarnej prírody .
„Otváranie studničiek-obnova dávnych tradícií“
Podujatie sa uskutočnilo v sobotu 28. mája 2016 v Nitrianskych Sučanoch
na malebnom Barte námestí, ktoré sa v minulosti volalo Husací rínok Práve
na tomto mieste pri sútoku viacerých horských potôčikov, bolo umiestené
pódium a tiež dočasné hľadisko pre divákov.Už aj naši predkovia vedeli, že

voda je život, a tak sa aj k nej správali .Preto pravidelne čistili studničky,
korytá potokov, potôčikov, lebo čistá voda bola požehnaním pre chotár
,obec. Preto sa organizátori, ktorými bol OÚ Nitrianske Sučany, PZ – Rokoš,
mužská spevácka skupina Domovina, rozhodli obnoviť dávnu tradíciu
a usporiadať 1. ročník tohto podujatia. Projekt obnovy tejto tradície
finančne podporil ako hlavný partner Fond na podporu umenia .V
kultúrnom programe vystúpili mužská spevácka skupina Domovina,
folklórna skupina Boršina, hudobná skupina pod vedením manželov
Kovalíčekových „Počtom neistí“, deti zo ZŠ, fujaristi, ľudoví umelci.
Dôstojný pán farár Marek Virág udelil požehnanie vode a studničkám.
V závere programu vystúpila folklórna skupina Bukovina zo Kšinej. Za
účelom oboznámenia verejnosti s týmto zaujímavým projektom obnovy
tejto tradície navštívil našu obec redaktor slovenského rozhlasu Marián
Ondáš. Krátku reportáž z podujatia odvysielalo rádio Regina .
71.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.
Oslava Dňa matiek
Druhá májová nedeľa je venovaná matkám ,je to oslava materstva, obetavosti
a lásky .Milá oslava a poďakovanie všetkým matkám sa konala 8.mája
v kultúrnom dome. 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
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.
X. ročník Súťaže vo varení guláša
25.júna bol školský areál prevoňaný, preplnený úžasnými arómami,
nadšenci tohto už tradičného podujatia sa mohli tešiť už na X. ročník

Súťaže vo varení guláša, do zápolenia sa prihlásilo dvanásť družstiev, ktoré
hodnotila trojčlenná porota v zložení: herec, zabávač, spevák Štefan
Skrúcaný, Ľubica Vidová, Vladimír Švec. Porota jednoznačne vyhlásila
verdikt :prvé miesto získalo družstvo p. Lukáša Kohúta, druhé miesto tím
pod vedením p. Rasťa Bartíka ,tretie miesto obsadilo družstvo našich
českých priateľov. Pohodovú atmosféru sobotného popoludnia
spríjemňovala sprievodným slovom pani Mária Lúchavová a celý večer
skupina Vega. Veľmi milé a vtipné bolo vystúpenie nášho hosťa Štefana
Skrúcaného. Pán starosta a organizátori pripravili pre všetkých občanov
výborný poľovnícky guláš.

Ocenení najlepší žiaci školy
Na konci školského roka pán starosta a komisia školstva privítali
najúspešnejších žiakov
školy ,ktorí reprezentovali školu v rôznych
regionálnych súťažiach a dosahovali výborné výchovno-vzdelávacie
výsledky . Slávnosť prijatia bola spojená so zápisom do pamätnej knihy
obce. Ocenení boli odmenení vecnými darčekmi.
Ocenení žiaci: Mária Šmýkalová-3.ročník, Lukáš Krško-3.ročník, Jakub
Kiaba-4.ročník
Výlet do obce Kulháň
Dňa 19.8.členovia klubu dôchodcov uskutočnili výlet na rybacie hody,
zúčastnilo sa ho 42 členov, autobus uhradil OÚ. Cieľom bolo nielen
degustovať vynikajúce jedlo, ale zabaviť sa , zaspievať, vidieť niečo iné.
Oslavy 72. výročia SNP
Z príležitosti osláv 72. Výročia SNP navštívili našu obec členovia ZO SZPB
spolu so starostom zo Starej Kremničky, ktorí k nám zavítali s cieľom
poznať dedinu , príbuzných Vincenta Javorku a Ladislava Pinku, ktorí 4.10.
1944 padli pri obrane Starej Kremničky. Hostia boli aj prijatí do obradnej
miestnosti , kde sa uskutočnil aj zápis a malý kultúrny program –
vystúpenie mužského zboru Domovina.

OÚ a ZO SZPB uskutočnili pietnu spomienku na Majeri . Večer zapálením
symbolickej vatry na Háji sme si pripomenuli dôležitú historickú udalosť
v dejinách nášho národa a našej obce.
Slávnostné otvorenie školského roku 2016 /17
Začiatok školského roku 2016/2017 sa začal svätou omšou na nádvorí školy ,
slávnostným príhovorom pána starostu a pani riaditeľky školy Mgr. Ivety
Nemčekovej ,tak pre žiakov , vyučujúcich , ako aj rodičov sa začali školské
povinnosti.
Sučianska kultúrna jeseň - Sučianske hody
V sobotu 1.10.2016 sa mnohí naši občania stretli na nádvorí ZŠ. Začali sa
sviatky hodovania, zábavy - Sučianske hody alebo Sučianska kultúrna jeseň.
Počasie bolo výborné, nič nebránilo, aby sa ľudia naplno mohli venovať zábave
,jedlu, spevu, Program bol bohatý: Ľudová skupina Braňa Jakubisa, súrodenci
Michalcovci zo Sebedražia, speváčka Alexandra Gaherová z Bojníc , FS
Boršina, skupina Vega spolu so známym spevákom Ľubomírom Virágom Je to
príležitosť pre rodinné posedenie. 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 rodinní hostia . Sučianske hody sa vydarili,
bolo to ako kedysi.
230. výročie narodenia FraňaMadvu
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra usporiadala 6.
októbra 2016 v Nitrianskom Rudne seminár, ktorého ústrednou témou bol
FraňoMadva – Divotvorný lekár. Pri tejto príležitosti bola okrem odborných
prednášok Mgr. Grušpiera a Mgr. Geshwandtnera uvedená kniha od Mgr.
Grušpiera pod názvom Prameň zázrakov, ktorá popisuje život a dielo Fraňa
Madvu. Predsedovia turistického spolku z Nitrianskeho Rudna
a z Nitrianskych Sučian informovali o priebehu prác pri budovaní 12 km
Náučného chodníka F. Madvu. Chodník má 6 informačných tabúľ, spája obce
Nitrianske Rudno a Nitrianske Sučany malebnou prekrásnou prírodou.
Druhá časť seminára pokračovala v Nitrianskych Sučanoch pred domom ,
Kde Fraňo Madva prežil posledné dva roky, v roku 1972 vďační občania na
dom dali umiestniť pamätnú tabuľu. Na tomto mieste účastníkov privítal

starosta obce, podujatie sa skončilo návštevou cintorína, v rámci pietnej
spomienky položili občania kyticu ruží a k účastníkom sa prihovoril pán
farár Marek Virág.
Mesiac úcty k starším
20.10. 2016
OÚ spolu so sociálnou komisiou zorganizovali Aktív
dôchodcov, preplnená tanečná sála kultúrneho domu sa rozveselila šumom
,vravou , neskôr spevom seniorov, malo to byť poďakovaním a prejavom
úcty k tým , čo urobili veľa pre svoju obec Aktív dôchodcov , Návšteva
v zariadení pre seniorov , všetky tieto stretnutia boli milé , úctivé, rovnako
pre dôchodcov aj organizátorov.
Družobná návšteva do obce Bohdíkov
Už niekoľko rokov naša obec má v ČR priateľov, ktorí sú nielen družobní
priatelia, ale stali sa postupne rodinnými priateľmi .Tentokrát zástupcovia našej
dediny išli pozdraviť, navštíviť našich dlhoročných priateľov. Pre hostí, teda
pre nás, bol pripravený zaujímavý , bohatý program -návšteva zaujímavosti
regiónu , zámku vo Veľkých Losínach zo 16. Storočia, večerný kultúrny
program, spoločné posedenie v kultúrnom dome, družná zábava ,na rozlúčku
malý kultúrny program.
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
Už sa pomaly stalo tradíciou, že pani učiteľky zo ZŠ s MŠ spolu so žiakmi sa
podieľajú na vytvorení sviatočnej vianočnej atmosféry, je to taký ich malý
vianočný darček pre rodičov, občanov, vedeniu obce. Veď Vianoce sú aj
o obdarovaní.
Rozlúčka so starým a privítanie nového roka
Rozlúčka zo starým rokom sa začala o 22.00 hodine v kultúrnom dome.
S blížiacou sa polnocou sa občania presunuli na vyzdobené a vysvietené
námestie pred kostol, kde sa podávalo varené víno, o ktoré sa postaral

obecný úrad a komisie. K občanom sa prihovoril pán starosta a pán farár ,
ktorí zaželali prítomným šťastný a požehnaný nový rok. Tmavá obloha sa
zmenila na mozaiku farieb a žiara ohňostrojov, výbuchov. Radosť sa
ozývala do skorého rána Slová gratulácie, stisk rúk, smiech, radosť, túžba ,
viera v šťastný nový rok.

Športová činnosť
Futbal
13. marca sa začala aj odvetná časť sezóny 2015/2016. Prvý majstrovský
zápas jari sme odohrali na ihrisku súpera vo Veľkých Bieliciach. V stretnutí,
v ktorom v priebehu 1. polčasu na trávniku dominovali hostia a počas 2.
polčasu domáci sa body delili po remíze 1:1 (polčas 1:1 gól P. Kaňa).
O týždeň neskôr sme na domácom trávniku privítali tím z Dolných Vesteníc.
Pre viacerých našich hráčov i trénera sa jednalo o špecifický zápas, pretože
v klube súpera v minulosti pôsobili. Po polovici zápasu sa šlo do kabín za
nerozhodného stavu 1:1, no na gól z 57. minúty hostia už gólovo odpovedať
nedokázali, a tak sme po záverečnom hvizde rozhodcu mohli oslavovať
víťazstvo po výsledku 2:1.
V ďalšom kole na domácom trávniku proti Veľkému Klížu to už bol opäť
výkon, ktorým sme potešili fanúšikov. Na ihrisku sme od začiatku
jednoznačne herne dominovali, Do Nitrianskeho Pravna sme vycestovali ako
tím z 2. miesta. Predĺžiť sériu víťazstiev na domácom trávniku v jarnej časti sme
sa pokúšali aj v stretnutí proti Rudnianskej Lehote, presadili opäť iba hostia,
a tak sa stretnutie skončilo 1:3.
Úvod zápasu 27. kola na ihrisku Nitrianskeho Rudna bol pre nás ako zo zlého
sna. Po štvrťhodine sme po hrubých individuálnych chybách prehrávali už o 2
góly. Nepriaznivý vývoj stretnutia nás ale nepoložil a ešte do polčasovej
prestávky sme vďaka gólom P. Kaňu a L. Sluku vyrovnali na 2:2. V závere
druhého dejstva sme dokonca otočili na 3:2 (P. Kaňa), ale záverečný tlak
domácich sme napokon neustáli a body sa delili.
Kvalitné futbalové zápolenie sa očakávalo aj v nasledujúcom kole s lídrom
súťaže z Dežeríc, na ktoré sme vycestovali ako priebežne 3. tím tabuľky.

Fanúšikovia mohli sledovať vyrovnané stretnutie plné pekných futbalových
momentov, ktoré sa, bohužiaľ pre nás, skončilo tesnou prehrou 0:1, po
inkasovanom góle z rohového kopu. (polčas 0:0)
V ďalšom kole sme doma privítali ďalšieho súpera z horných priečok
tabuľky. Tímu zo Skačian sme uštedrili predovšetkým „lekciu z efektivity“.
Vedenia 1:0 sme sa ujali ešte v priebehu 1. polčasu (M. Miklaš ml.). Po
zmene strán sme sa presadili ešte 3-krát (A. Vlnka, R. Mihálik, J. Halaška)
,a tak sme súpera zdolali výsledkom 4:0.
Týždeň po vysokom domácom víťazstve sme vycestovali na ihrisko do
Kamenca pod Vtáčnikom v dobrej nálade a s úmyslom opäť „doviezť“ body
z ihriska súpera. Rýchlo sme vstrelili prvý gól (R. Pánis) a takmer počas
celého priebehu zápasu to vyzeralo, že to budú body 3. Nakoniec sme sa
museli uspokojiť s 1 bodom, pretože ďalší gól sme nepridali a v závere
domácim vyšla hra vabank a vyrovnali na 1:1. V ďalšom kole na domácom
trávniku proti Veľkému Klížu už bol opäť výkon, ktorým sme potešili
fanúšikov
V druhej polovici jesennej časti sme naďalej pokračovali v dobrých výkonoch.
Na domácom trávniku sme privítali futbalistov z Malej Hradnej. Duel sme od
začiatku mali pevne v rukách a súpera sme vyprevadili s nádielkou 6:0.
Ďalší zápas sme hrali opäť doma. Proti hosťom z Nitrianskeho Pravna sme
potvrdili výbornú formu na domácom ihrisku jednoznačným víťazstvom 4:0.
Doposiaľ fantastickú jeseň sme si trochu pokazili zápasom v Koľačne, a tak sme
po prvýkrát v sezóne okúsili trpkosť prehry.
V ďalšom kole bolo dôležité napraviť pokazený dojem proti
predsezónnemu favoritovi na postup do vyššej súťaže z Lehoty pod
Vtáčnikom, to nebolo vôbec jednoduché. Napriek bezgólovej remíze diváci
mohli sledovať veľmi zaujímavý duel odohraný vo vysokom tempe.
O týždeň neskôr sme sa stretli v zápase s Rudnianskou Lehotou. Domáci
napriek ich postaveniu v spodných priečkach tabuľky potvrdili rastúcu
formu a uhrali s nami remízu 1:1.
Jasným cieľom proti poslednému tímu tabuľky, hosťom zo Sebedražia, bol
zisk 3 bodov. Po stretnutí s vysokým skóre aj na hokej 12:1 sme mohli začať

oslavovať už istú pozíciu jesenného lídra a historicky najlepšie umiestnenie
od založenia klubu v roku 1952. O týždeň neskôr nás čakal derby zápas
v Diviackej Novej Vsi. Výsledkom 0:2 sme potvrdili pozíciu lídra, a tak jarnú
časť sezóny začneme so 6 bodovým náskokom.

Tento historický úspech sa nám podarilo dosiahnuť nielen výbornými
výkonmi na ihrisku ale aj fantastickou prácou vedenia klubu, finančnou
podporou obce a sponzorov, ktorí hráčom vytvorili podmienky na hru,
zodpovednou prácou hospodára i všetkých ostatných zainteresovaných,
ktorí majú radi šport a osobitne futbal.

Farské udalosti

Dňa 27. februára sa v našej farnosti konalo podujatie „Deň života“. Zúčastnilo
sa na ňom veľké množstvo detí a animátorov z obce i zo širokého okolia. Deň
začínal svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Alojz Potočiar, farár farnosti
Horné Vestenice.

V dňoch 28. februára až 04. marca (nedeľa – piatok) sa konala farská púť do
Ríma pri príležitosti Jubilejného roka Božieho Milosrdenstva. Zúčastnilo sa
jej 46 farníkov.
Dňa 13. marca sa v našej farnosti konala spoločná veľkonočná svätá spoveď
v čase od 15,00 do 16,30 hod. V sobotu dňa 21. Mája 2016 sa konala púť do
do rakúskeho Mariazellu. Odchod bol o 06.00 hod. spred kostola.
V programe boli i zástavka v najdlhšie fungujúcom kláštore v Európe (viac
ako 900rokov) v Heiligenkreuzi, uctenie si relikvií zo Svätého kríža a krátka
prehliadka kláštora. V Mariazelli sme absolvovali krížovú cestu, návštevu
chrámu, v ktorom vyviera liečivá voda , svätú omšu o 14,00 hod. ktorú
celebroval vdp. Marek Virág. Po prehliadke baziliky v neskorých nočných
hodinách návrat domov. Púť absolvovalo väčšie množstvo veriacich ( 2
autobusy – jeden z Nitrianských Sučian a druhý z Diviak nad Nitricou )
Dňa 26. mája sme v našej farnosti slávili slávnosť Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi spolu s procesiou okolo námestia, ktorú sme ukončili
slávnostným požehnaním vo farskom dvore. Svätú omšu celebroval
a procesiu spolu sprevádzal vdp. Peter Kerak, duchovný z opavskej diecézy.
Dňa 05. júna sme vo farnosti slávili slávnosť prvého svätého prijímania pre
13 detí z našej farnosti.
Dňa 10. júla sa o 15,00 hod. uskutočnila svätá omša na Uhrovskom hrade.
Tejto svätej omše sa zúčastnilo aj väčšie množstvo veriacich z našej farnosti.
Pri svätej omši, ktorú slúžil miestny pán farár z Uhrovca koncelebroval vdp.
Marek Virág. Po svätej omši sa uskutočnilo opekanie a športové popoludnie
v sade menom Čerešňová.
Dňa 11. júla sa v obci Ostrý Grúň začal tábor pre deti z okolitých farností ,na
ktorom sa zúčastnilo aj 18 detí a 5 animátorov z našej obce
V sobotu dňa 6. augusta o 15,00 hod. sa v našom chráme uskutočnila svätá
omša pre deti z okolia, ktoré sa zúčastnili tábora v Ostrom Grúni
a predovšetkým pre deti z našej obce. Po svätej omši nasledovalo opeknie vo
farskom dvore a spoločenský program.
Dňa 28. augusta (po svätých omšiach) prebehli voľby na kandidátov do
farskej rady.

Dňa 04. septembra bol na základe návrhov na členov farskej rady zostavený
zoznam dvadsiatich kandidátov, ktorí získali najviac hlasov a konali sa
voľby do farskej rady. Mená zvolených boli zverejnené v pondelok dňa 12.
septembra 2016.
Dňa 25. septembra (nedeľa) sa o 15,00 hod. konala výročná hodová svätá
omša v románskom kostolíku svätého Kozmu a Damiána v Kšinnej (okr.
Bánovce nad Bebravou). Na svätej omši sa zúčastnili aj mnohí veriaci
z našej farnosti a svätú omšu koncelebroval aj vdp. Marek Virág.
Dňa 02. októbra sme slávili farské hody svätou omšou na školskom dvore.
So svätou omšou bolo spojené aj požehnanie úrody a tradičný program FS
Boršina.
Dňa 03. októbra sa začali prípravné práce na renovácii strechy farského
chrámu.
Dňa 06. októbra sa konal seminár „Fraňo Madva – Príroda a história –
základné piliere rozvoja cestovného ruchu“. Súčasťou seminára bola
i návšteva Nitrianskych a pietna spomienka na mieste jeho posledného
odpočinku, t.j. na cintoríne u nás v Nitr. Sučanoch. Súčasťou pietnej
spomienky bol i príhovor pána farára vdp. Mareka Virága.
Dňa 07. decembra bola ukončená rekonštrukcia krovu a strechy farského
kostola.
Dňa 11. decembra sa konala vo farnosti spoločná predvianočná svätá
spoveď v čase od 14,00 do 15,30 hod.
Dňa 26. decembra ciže v pondelok o 13,30 hod. sa začalo v našej obci
koledovanie „Dobrej noviny“.
Dňa 30. decembra (piatok) na Sviatok Svätej rodiny sa pri večernej svätej
omši uskutočnilo v našom chráme stretnutie rodín z okolia a obnova
manželských sľubov. Po svätej omši nasledovalo spoločenské posedenie
v budove obecného úradu.

Štatistické údaje za rok 2016:
-

Pohreby: 9
Krsty: 16
Prvé sväté prijímanie: 13
Sobáše: 11

