KRONIKA OBCE Nitrianske Sučany
Zápis: Rok 2014
" Dobre vedená kronika má byť verným, neskresľujúcim zrkadlom života obce vo
všetkých jeho zložkách, mravným svedomím súčasníkov a prameňom
spoľahlivého poučenia budúceho pokolenia. "
Rok 2014 môžeme nazvať aj ako volebný rok. Celý sa niesol v znamení volieb,
či už to boli prezidentské voľby, eurovoľby a komunálne voľby.
Tak ako po iné roky aj tento rok priniesol množstvo odvedenej práce, bol bohatý
na kultúrno –spoločenské aktivity .
POČASIE
Začiatok roka 2014 sa niesol v teplom duchu už od vianočných sviatkov.
V polovici mesiaca marca teploty dosahovali až 21°C ,mesiac marec skončil
teplotne ako najteplejší v histórií.
Apríl je často medzi ľuďmi pomenovaný aj bláznivý ,toto pomenovanie má
svoje opodstatnenie práve kvôli premenlivému charakteru počasia , tak to bolo
aj v tomto roku. Začiatok apríla prevládalo prevažne teplé počasie, no čo
málokto očakával , búrky.
Dňa 13.5.2014 bola vydaná výstraha prvého a druhého stupňa na vietor a
intenzívne zrážky, našťastie v našej obci sa nič zle nestalo.
Počet obyvateľov obce
Na konci roka 2013 mala naša obec: 1220 obyvateľov
Počet narodených detí: 15
Počet zomrelých občanov: 9
Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt: 13
Počet odhlásených občanov z trvalého pobytu: 26
Počet obyvateľov na konci roka 2014 mala naša obec 1213 obyvateľov
Zakladanie rodiny
V priebehu roka 2014 boli zakladané rodiny vstupom do manželstva zákonne
prostredníctvom civilných alebo cirkevných sobášov.
Počet sobášov: 7
Samospráva obce
Obecné zastupiteľstvo pracovalo v sedemčlennom zložení tak ako v roku 2013.

Schádzalo sa pravidelne podľa schváleného plánu zasadania. Celkovo sa OZ v
roku 2014 zišlo sedemkrát. Na svojich zasadnutiach riešilo aktuálne problémy
obce, budovanie obce a problémy občanov. Dňa 12.11. na verejnom zasadnutí
poďakovala Mgr. Gabriela Kusá, starostka obce v rokoch 2010-2014, všetkým
občanom ,obecnému zastupiteľstvu za podporu a pomoc počas jej štvorročnej
činnosti . Novozvolený starosta obce PhDr. Pavol Caňo poďakoval v mene
svojom a občanov Nitrianskych Sučian pani starostke a obecnému
zastupiteľstvu za vykonanú činnosť v prospech občanov obce. Zároveň
novozvolený starosta a poslanci splnili slávnostný sľub.
VOĽBY
Rok 2014 možno pomenovať“ Volebným rokom“
Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa konala v dvoch kolách ,15. marca
a 29.marca2014,v 2. kole bola 59% účasť, prezidentom SR sa stal Andrej
Kiska.
29.mája sa konali voľby do Europarlamentu. Pre našich občanov neboli také
dôležité ,o čom svedčila aj účasť voličov.
Oprávnených voličov, ktorých bolo zapísaných 999, prišlo voliť iba 151
občanov, čo je 15, 41%.
Pre obyvateľov našej obce boli dôležité voľby do miestnej samosprávy.
Miestna volebná komisia v Nitrianskych Sučanoch zaregistrovala týchto
kandidátov na post starostu obce:

1. Mária Briatková, Ing., 55 r.,
štátny
zamestnanec,
Nitrianske
Kresťanskodemokratické hnutie

Sučany

366,

2. Pavol Caňo, PhDr., 48 r.,
vedúci zamestnanec, Nitrianske Sučany 204, nezávislý kandidát
3. Gabriela Kusá, Mgr., 59 r.,
starostka obce, Nitrianske Sučany 241, SMER - Sociálna
demokracia, Slovenská národná strana
4. Jozef Prostredný, 46 r.,
technik, Nitrianske Sučany 154, nezávislý kandidát

Dňa 15. novembra 2014 sa v našej obci uskutočnili voľby do orgánov
samosprávy.
Miestna volebná komisia v obci zistila tieto výsledky: počet osôb volebného
zoznamu
675
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva
663
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na starostu obce 670
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu
obce podľa počtu získaných hlasov bol nasledovný:
1.PhDr. Pavol Caňo

počet získaných hlasov 234

2.Mgr. Gabriela Kusa -

231

3.Ing. Mária Briatková-

157

4.pán Jozef Prostredný-

48

Za starostu obce bol zvolený PhDr. Pavol Caňo.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na
poslancov do obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov bol
nasledovný:
Ing. Jozef Fodor

počet získaných hlasov

349

Pani Anna Králiková............................................. 324
Ing. Eduard Belák

................................................319

Ing. Mária Briatková.................................................319
Ing. Zuzana Javorková.............................................313
Ing. Rastislav Bartík ..................................................291
Pán Dušan Bukový......................................................266
Ing. Peter Bagin

...................................................259

Bc. Daniel Kovalíček.....................................................237

Pán Vladimír Cvopa ......................................................230
Pani Ľubica Burešová .....................................................198
Mudr. Zuzana Homolová .................................................189
Pán Anton Slošiarik

....................................................134

MBA Bohuš Majerský........................................................102
Pán Radoslav Divéky..................... .................................50

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní poslanci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Jozef Fodor
Pani Anna Králiková
Ing. Eduard Belák
Ing. Mária Briatková
Ing. Zuzana Javorková
Ing. Rastislav Bartík
Pán Dušan Bukový

Novozvolení poslanci po slávnostnom sľube 11.12.2014prevzali funkcie
predsedov komisií.
Jednotlivé komisie:
Predsedníčka komisie finančnej, obchodu, cestovného ruchu- Ing. Mária
Briatková
Predsedníčka komisie sociálnej a rodiny- Ing. Zuzana Javorková
Predsedníčka komisie kultúrnej

-

Predseda komisie školstva Predseda komisie športu a mládeže-

Anna Králiková
Dušan Bukový
Ing. Jozef Fodor

Predseda komisie výstavby, územného plánovania, PLVH a dopravy- Ing.
Eduard Belák
Predseda komisie verejného poriadku - Ing. Rastislav Bartík

Predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie- Ing.
Mária Briatková
Predsedníčka komisie Zboru pre občianske záležitosti
Jedináková

- Ing. Marcela

Predsedníčka komisie redakčnej rady – Mgr. Lucia Mokrá
„Alea iacta est –Kocky sú hodené“
Nielen tí, ktorí dali hlas budúcemu starostovi, ale všetci obyvatelia Nitrianskych
Sučian veria, že nový starosta a OZ budú pracovať tak, aby pokračovali v dobrej
veci , v prospech rozvoja našej obce a k spokojnosti občanov.
Rozpočet obce
V roku 2014 sa hospodárenie našej obce riadilo rozpočtom obce na rok 2014
schváleným obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013, ako aj nutnými
úpravami v priebehu roka 2014.
Obec dosiahla celkové príjmy vo výške 547 007,67 €, z toho:
bežné príjmy (daňové, nedaňové, transfery a vlastné príjmy školy)
predstavovali spolu 405 840,37 €. Odpredajom pozemkov na individuálnu
bytovú výstavbu a tzv. predzáhradok našim občanom a prijatím transferu na
vybudovanie parkoviska pred domom smútku sme získali celkom 109 167,30€
a z minulého roku nám zostali nevyčerpané dotácie na rekonštrukciu základnej
školy použité v roku 2014 vo výške 32 000 €.
Celkové výdavky v hodnotiacom roku predstavovali sumu 425 969,48 €, z toho:
na bežné výdavky v rámci jednotlivých oddielov bolo vynaložených celkom
213 625,14 €, výdavky právneho subjektu ZŠ s MŠ predstavovali 155 011,16€.
Kapitálové výdavky súviseli prevažne s plánovanom bytovom výstavbou v časti
obce Chrastečky, s výberom dodávateľa na rekonštrukciu verejného osvetlenia,
ako aj s rekonštrukciou budovy základnej školy. Tieto predstavovali čiastku
35 933,18 €. V roku 2014 sme zaplatili 21 400 € na splátky úverov. V uplynulom
roku bol splatený úver určený na rekonštrukciu základnej školy a na vybavenie
školskej jedálne a v nasledujúcom roku splatíme aj zostávajúcu čiastku z úveru
určeného na rekonštrukciu kultúrneho domu.

Bežný chod obce bol naplno zabezpečený. Okrem toho sa podarilo vymeniť okná
a dvere a vybudovať novú triedu v základnej škole, upravili sme hroby padlých
partizánov, vybudovala sa ďalšia časť chodníka v časti obce Diely. Rekonštrukcia
verejného osvetlenia je pripravená a začne sa realizovať začiatkom roku 2015.
Z uvedeného možno konštatovať, že hospodárenie obce za rok 2014 sa
uberalo správnym smerom.
Školstvo

„Non schola sed vitae –Nie pre školu , ale pre život!“
Týmto latinským príslovím sa riadi riaditeľstvo ZŠ s MŠ Fraňa Madvu ,aj
napriek tomu , že je malotriednou školou s nízkym počtom žiakov, snažia
sa , aby spolu s radou školy v spolupráci OÚ a s rodičmi pripravovali rôzne
školské a mimoškolské aktivity, ktoré sú pre žiakov pútavé a veľmi
podnetné. Škola poskytuje žiakom všeobecne orientované základné
vzdelávanie a výchovu so špeciálnym dôrazom :
Na vyučovanie cudzích jazykov

prácu s počítačom

primárnu prevenciu proti závislostiam

rozvoj tvorivosti a estetického cítenia v umelecko-dramatických
činnostiach s dôrazom na regionálnu výchovu

spolupráca s inými športovými a umeleckými telesami v obci a
účasť v obecnom organizovaní života v obci

poznávanie kultúrnych a prírodných osobitostí okolia obce so
zreteľom na environmentálnu výchov

- školu hrou – hrové riešenie úloh
- vyučovanie pomocou výukových programov
- environmentálnu výchovu a regionálnu výchovu ako preferované
oblasti prierezových tém
- spoluprácu s materskou školou
- zážitkové vyučovanie
- individuálne i kolektívne športové súťaže
- exkurzie, výlety, poznávacie zájazdy
Mimoškolské aktivity

-

Vyčistíme svet – upratovanie okolia školy, životné prostredie
Šarkaniáda – využitie sily vetra na púštanie šarkanov
Výzdoba školy k 40. výročiu
Návšteva klubu dôchodcov – krátky kultúrny program + darček
Jesenný stolnotenisový turnaj
Stretnutie s Mikulášom
Vianočná výzdoba
Vianočný galaprogram pre rodičov
Vianočný darček pre najbližších
Príprava darčekov pre budúcich prvákov
Valentín– zhotovenie darčeka
Knižnica – návšteva miestnej knižnice, oprava kníh
Deň narcisov – zhotovenie narcisu, rozdávanie ľuďom spolu s číslom na
konto: „Boj proti rakovine“
Deň zeme- zhotovenie plagátov
Deň matiek- zhotovenie darčekov
Deň otcov- zhotovenie darčeka

Kultúra a šport
Nielen chlebom je človek živený
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 a lokalpatriotizmu.
Uskutočnili sa tieto podujatia:
-XXIII. ročník starostovského plesu sa konal 7. 2. 2014 dostal prívlastok „Ples
rodiny“ , starostka vítala hostí, dámy dostali malý valentínsky darček, do tanca
hrali bratia Kováčikovci.Výborná nálada bola až do samého rána.
-Výročná členská schôdza COOP Jednota Nitrianske Sučany bola zameraná na
informácie o činnosti organizácie , nechýbalo občerstvenie a záujem o dianie
v organizácii.
-Marec vedúca MĽK spolu vyučujúcimi a žiakmi zo ZŠ si pripomenuli Mesiac
kníh a Deň učiteľov spoločnou besedou v MĽK .
- V predvečer 1. mája OÚ spolu s folklórnou skupinou Boršina pozýva občanov
na stavanie mája pred budovou OÚ , takto si zachovávame zvyky našich
predkov.

- Prvomájový výstup na Rokoš už tradične organizuje OÚ spolu s komisiou pre
šport . Vždy je to zážitok nielen pre turistov, ale všetkých milovníkov prírody.
-11.mája- Deň matiek ,milá oslava a poďakovanie všetkým matkám , programe
vystupujú žiaci zo ZŠ a MŠ, rovnako aj FS Boršina
- V sobotu 22. júna školský areál bol prevoňaný vynikajúcimi vôňami, lebo sa
konal 8. ročník súťaže vo varení guláša, skupina Vega zabávala dlho do noci.
Víťazné družstvo SČK pod vedením pani D. Navrátilovej ocenila pani starostka.
-25. júna pani starostka privítala žiakov a pani učiteľky ZŠ, poďakovala im za
prácu a ocenila vecným darčekom najlepších žiakov.
-25. júla sa v zasadačke OÚ konala ustanovujúca schôdza Dobrovoľného
hasičského zboru za účasti pána J. Macáka predsedu OVDPO. Zároveň bol
zvolený výbor , predsedom sa stal pán Filip Belák.
-23. 8.sa konali Oslavy 70. výročia SNP, pietna spomienka sa uskutočnila na
Majeri a večer zapálením vatry na Háji sme si pripomenuli túto dôležitú
historickú udalosť.
-2. sept. Slávnostné otvorenie školského roku 2014/15 sa začalo svätou omšou
na nádvorí školy, pre žiakov a vyučujúce začali školské povinnosti.
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, ale už nie také ,ako to
bolo kedysi.
-Október- Mesiac úcty k starším sa konal 8. 10. Aktív dôchodcov. Poďakovanie
pani starostky patrilo všetkým dôchodcom za ich prácu pre rodinu,obec.
Zaujímavá bola aj beseda s MUDr. Kováčikom .FS Boršina rozospievala
všetkých, prispela k dobrej nálade.
- 3.11.-Stretnutie jubilujúcich občanov-Starostka obce sa prihovorila 28.
jubilantom , atmosféru dotvorila skupina Vega.
-ZPOZ spolu s pani starostkou prijali v obradnej sále jubilujúcich „zlatých
manželov „Jolana a Milan Hanusovci, Jolana a Jozef Klučákovci . 50 rokov
spoločného života oslávili spolu s deťmi, vnúčatami a v kruhu „zpozákov,“
pretože pán Jozef Klučák bol jedným zozakladajúcich členov tejto spoločenskej
organizácie
-Mikulášsky jarmok si získava obľubu obyvateľov Nitrianskych Sučian. Stánky
s občerstvením , kapustnica, pečené klobásky, bryndzáky, štrúdle lákajú
všetkých , čo sa prišli zabaviť a nabiť predvianočnou atmosférou . Výbornú
náladu dotvárala folklórna skupina Boršina. Jarmočníkom nevadilo ani upršané
počasie. Každý si prišiel na svoje.

-7.12.Vianočný program detí a pani učiteliek ZŠ s MŠ pre rodičov, starých
rodičov ako symbol lásky, vďaky a hlavne vytvorenie sviatočnej atmosféry
-31. 12. Rozlúčka so starým a privítanie nového roka sa konalo pred kostolom
za účasti občanov a zástupcov OÚ. K občanom sa prihovoril novozvolený
starosta , ktorý zaželal prítomným šťastný a požehnaný nový rok. Okrem
občerstvenia bol aj ohňostroj a nespočetná pyrotechnika, za úžasnej podpory
všetkých dedinských „havkáčov“ktorá sa ozývala do skorého rána.
Športová činnosť
Dňa 29. júna sa konal už 7. ročník futbalového turnaja O pohár starostky obce,
zúčastnilo sa takmer 60 hráčov aktívnych, bývalých, rekreačných. Súťažné
družstvá tvorili: Dolný koniec, Horný koniec, Háj, Chrastečky, víťazom sa stal
Háj. Najkrajší gól dal R. Mihálik /Chrastečky/ a Najlepším strelcom bol L.
Vlnka/Dolný koniec/. Bolo to jedno vynikajúce podujatie, na ktorom nebola
núdza o zábavu a občerstvenie.
Naše mužstvo TJ- Slovan Nitrianske Sučany obsadilo po jesennej časti 1.
miesto s 33 bodmi a výborným skóre, z čoho sa tešia nielen naši reprezentanti
ale aj fanuškovia. Spoločným cieľom je v jarnej súťaži vyhrať. Čakali by ich
súperi z prievidzského, bánovského a partizánskeho okresu. Naši futbalisti teda
obec Nitrianske Sučany výborne reprezentujú a už sa stalo tradíciou , že nedeľné
popoludnie, keď mužstvo hrá „doma“ je udalosť , ktorou žije celá dedina.
Farské udalosti
Prvé sväté prijímanie sa v našej farnosti konalo dňa 23 .mája . K prvému sv.
prijímaniu pristúpilo 14 detí, ktoré pripravoval pán farár ThDr. Michal
Stríženec, PHD.

Kroniku obce Nitrianske Sučany zapísala Mgr. Mária Krčeková

