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Novoročný príhovor starostu
Je veľa vecí, ktoré nám dokáţu spôsobiť radosť – príjemný pocit tepla, keď
z chladnej zimy vstúpime do vykúrenej miestnosti, dobré jedlo, úsmev blízkych.
Radosťou je aj láska, spolupatričnosť a energia, ktorú rozdávame. Tieto veci sa
nám oplatí zúročovať, pretoţe radosť aj láska rozdávaním rastie.
Ukončili sme rok 2014. Pre niekoho to bol rok lepší, pre iného zloţitejší.
Kaţdopádne to bol rok, ktorý nás niekam posunul či v niečom poučil, niečo sa podarilo. Moţno pre niekoho to bol rok mnoţstva plánov, výziev a túţob, ktoré zostali
nenaplnené.
Na sklonku starého roka – v rýchlom behu dní – prišiel vytúţený čas Vianoc, čas sviatočný, očarujúci a stále zázračný. V tomto období, v atmosfére Vianoc
a Nového roka, sme k sebe bliţšie, čím nachádzame porozumenie, vzájomne sa
PhDr. Pavol Caňo
chápeme a potrebujeme. Pre mnohých z nás sú príleţitosťou k upevneniu vzťahov,
starosta obce
či uţ rodinných, priateľských alebo pracovných. Vianoce sú však aj o duchovných
foto: Martin Navrátil
odkazoch, s moţnosťou zaspomínať si na všetkých blízkych, ktorí uţ nie sú medzi
nami. Nech uţ je, ako chce, Vianoce sú sviatkami, ktoré nás zároveň posúvajú na prah Nového roka, kedy bilancujeme starý rok, dávame si záväzky do nasledujúceho a vyslovujeme priania.
Preto sa chcem v prvom rade poďakovať všetkým za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách,
z ktorých vyplynulo, ţe sa Vám prihováram ako novozvolený starosta našej obce. Vďaka patrí predošlému
obecnému zastupiteľstvu spolu s pani starostkou a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na stabilite a rozvoji našej obce. Všetkým Vám patrí vďaka.
Nemôţeme s istotou povedať, aký bude rok 2015 a ďalšie po ňom. Ţijeme v rýchlej dobe, dobe náhlych zmien a konfliktov, v dobe, v ktorej uţ aj príroda ukazuje, čo všetko dokáţe. Musíme však dúfať a pevne
verím, ţe tento rok a tie nasledujúce budeme preţívať v mieri, pokoji, súdrţnosti, rozvoji a prosperite aj v našej
obci. Kaţdého z nás čakajú rôzne situácie, úlohy a prekáţky, ktoré nás budú skúšať, ale aj posilňovať
a posúvať ďalej. Preto je len na nás, aby sme neboli len konzumnými, ale aby sme sa vedeli okolo seba pozerať, hľadať, kto nás môţe potrebovať, aby sme vedeli pracovať, dávať aj pomáhať. Tieţ pevne verím, ţe naše
rodiny a našu obec čakajú chvíle pozitívne, krásne a radostné.
Veľmi si ich prajem a zo srdca Vám ich ţelám.
Preto chcem popriať Vám, občania, Vašim blízkym a Vašim rodinám, novému obecnému zastupiteľstvu, komisiám, zamestnancom obecného úradu a všetkým tým, ktorí budú nápomocní v nastávajúcom období: veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov, veľa rodinnej pohody, hľadania ciest, ktoré nás budú spájať, veľa tolerancie a Boţieho poţehnania.
Pavol Caňo

Referendum
Dňa 7. 2. 2015 sa uskutoční
na Slovensku referendum týkajúce
sa definovania rodiny a výchovy,
ktoré obsahuje tri otázky.
V našej obci sa bude toto referendum konať od 7:00 do 22:00
v kinosále kultúrneho domu.
Je potrebné priniesť si doklad
totoţnosti.

Fašiangy
Pozývame občanov na tradičnú
fašiangovú zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 14. februára 2015.
O program sa postará folklórna
skupina Boršina s pochovávaním
basy. Do tanca a na počúvanie bude hrať dídţej a obec zabezpečí
občerstvenie v podobe bufetu
a zabíjačkových špecialít.

13. februára 2015 popoludní sa
bude konať fašiangový sprievod
obcou v podaní skupiny Boršina,
ktorá spríjemní sviatočný čas ľudovou hudbou a piesňami. Príďte sa
s nami zabaviť.
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Zastupiteľstvo schválilo nových predsedov aj členov komisií
Dňa 11. 12. 2014 sa konala ustanovujúca schôdza obecného zastupiteľstva, na ktorej novozvolený starosta aj poslanci zloţili sľuby. Na tejto schôdzi boli zvolení noví predsedovia komisií. Na nasledujúcom verejnom zasadnutí zastupiteľstva dňa 29. 12. 2014 boli zvolení všetci členovia komisií navrhnutí
predsedami, ktorí budú spolu nasledujúce štyri roky vykonávať činnosť spojenú s náplňou komisie.
Predsedníčka komisie finančnej, obchodu, sluţieb a cestovného ruchu: Ing. Mária Briatková, členovia:
Ing. Elena Ivanovová, Ing. Mária Mikulová, Jana Strobl.
Predsedníčka komisie sociálnej a rodiny: Ing. Zuzana Javorková, členovia: Dana Černáková, Ing. Jana Navrátilová, Jana Slováková.
Predsedníčka komisie kultúry: Anna Králiková, členovia: Martin Belák, Mária Miklašová, Ivan Šlabiar, Ivana Šlabiarová.
Predseda komisie školstva: Dušan Bukový, členovia: Miloslav Bartík, Pavol Haluš.
Predseda komisie športu a mládeţe: Ing. Jozef Fodor, členovia: Marek Bruška, Jozef Karcol, Mgr. Nina
Fodorová.
Predseda komisie výstavby, územného plánovania, PLVH a dopravy: Ing. Eduard Belák, členovia: Juraj
Miklaš, Ing. Iveta Oršulová, Mgr. Vlasta Sladkayová.
Predseda komisie ochrany verejného poriadku: Ing. Rastislav Bartík, členovia: Róbert Belák, Mária Miklašová, Jozef Sladkay.
Predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie: Ing. Mária Briatková, členovia:
Ing. Eduard Belák, Mgr. Vlasta Sladkayová.
Predsedníčka komisie Zboru pre občianske záleţitosti: Ing. Marcela Jedináková, členovia: Ing. Peter Bagin, Jozef Boháč, Ladislav Caňo, PhDr. Pavol Caňo, Jozef Klučák, PhDr. Monika Kováčiková, Bc. Daniel
Kovalíček, Mgr. Terézia Kovalíčeková, Ing. Mária Luchavová, Mgr. Daniela Sladkayová, Mgr. Vlasta Sladkayová, Štefan Surový, Marcela Šmýkalová.
Predsedníčka komisie redakčnej rady: Mgr. Lucia Mokrá, členovia: Mgr. Michal Caňo, PhDr. Pavol Caňo,
Vladimír Cvopa, Ing. Elena Ivanovová, Jozef Klučák, Mária Miklašová, Mgr. Zuzana Miklašová, Mgr. Vlasta
Sladkayová.
Lucia Mokrá

Poznámka k mimoriadnemu vydaniu novín
Vedeniu obce vţdy záleţalo na tom, aby boli občania informovaní o všetkom, čo je dôleţité. Nový starosta
sa rozhodol v tomto trende pokračovať, a preto sme sa
rozhodli vydať toto mimoriadne vydanie obecných novín.
Chceme, aby ste mali potrebné informácie včas
a zrozumiteľne, preto sme pristúpili k zjednodušenej forme grafiky. Dúfame, ţe sa Vám to bude páčiť.
Okrem formy sa budeme snaţiť inovovať aj obsah.
Pribudnú nové rubriky, moţno oprášime niektoré staré.
V kaţdom prípade budeme kaţdé vydanie pripravovať
zodpovedne a s radosťou, aby ste mali vyváţenú formu
informácií aj zaujímavostí pravidelne vo svojich schránkach.
V prípade dobrých nápadov nás neváhajte kontaktovať mailom na: starosta@nitrianskesucany.sk, prípadne cez schránku, o ktorej píšeme v časti Aktuálne informácie.
Lucia Mokrá

Ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva
foto: Rudolf Horváth
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Oslava Nového roka
Obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou
zorganizoval oslavu príchodu Nového roka, ktorou nadväzuje na tradície spoločného stretnutia pred kostolom
a následnej tanečnej zábavy v kultúrnom dome.
Mnohí občania privítali túto akciu a jej úspech
potvrdili hojným počtom či uţ pred kostolom alebo
v kultúrnom dome. Organizátori pripravili pre oslavujúcich varené víno na zahriatie pred kostolom, kým sa
čakalo na polnoc a slávnostný ohňostroj. Nechýbala
ani vianočná, neskôr tanečná hudba, ktorá umocnila
výnimočnosť tejto chvíle. V kultúrnom dome bol pripravený bufet, ale aj malé pohostenie z dielne organizátorov, aby ľudia pri dobrej zábave nevyhladli.
Tanečná zábava mala úspech, na svoje si prišli
mladší na tanečnom parkete, no aj starší pri harmonike a pri speve ľudových piesní. Zábava trvala do skorých ranných hodín, poslední ľudia odišli zo zábavy aţ
za svetla. Organizátori vyjadrujú veľkú spokojnosť
s priebehom akcie, tak isto ich tešia aj pozitívne reakcie ľudí, ktorí ocenili tento typ oslavy Nového roka.
Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tejto akcii,
organizátori úprimne ďakujú.
Lucia Mokrá

Ako sme prežili vianočný čas
Predvianočný čas sa začal tradičnými vianočnými trhmi. Okolie kostola a námestia sa zaplnilo stánkami, vôkol ktorých sa hemţili ľudia ochutnávajúci domáce špeciality v tuhom aj v tekutom stave.
Dospelí, mládeţ, mamy i staré mamy zaplnili
kultúrny dom, aby si s očakávaním pozreli vianočný
program, ktorý pripravila naša škola.
K vianočnej atmosfére prispel tieţ uţ tradičný
koncert skupiny VEGA, ktorý pritiahol do kultúrneho
domu nielen našich obyvateľov, ale aj návštevníkov
zo susedných dedín či miest. Okrem skupiny VEGA vystúpila speváčka Boţanka, náš rodák Dárius Štrba
so svojim tanečným súborom, miestne Divadielko poézie a iní umelci. Peknú pieseň zaspievala i víťazka krajského kola detskej speváckej súťaţe Zlatý slávik—
Viktória Takšonyová.
Otvorenie starej truhlice s ľudovými tradíciami
a starými koledami sme si mohli pripomenúť pri sledovaní programu folklórnej skupiny Boršina.
Sviatočnú atmosféru podporili i členovia súboru
Ratolesť, ktorých hlasy sprevádzali sväté omše v čase
predvianočnom, ale i počas celých Vianoc.
Váţení spoluobčania, v mojom ţivote som uţ
viackrát preţíval predvianočné a vianočné obdobie,
prvý raz som ho však preţíval vo funkcii starostu obce.
Oceňujem úsilie všetkých, ktorí obetovali svoj voľný
čas, aby vytvorili krásnu sviatočnú atmosféru.
Chcem Vám všetkým za to úprimne poďakovať.
Pavol Caňo

Program a výročie folklórnej
skupiny Boršina
Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače, Vianoce
sú vtedy, keď na stole voňajú mamine koláče, Vianoce sú vtedy, keď sme s tými, ktorých ľúbime
a na ktorých myslíme.
Takto sa začalo vystúpenie FS Boršina
21. 12. 2014 v kultúrnom dome, kde sme pripravili
program zo zvykov a piesní, ktoré dnes nazývame
folklór. Kedysi to bol ţivot našich starých
a prastarých rodičov, ktorí sa ţivili chovom dobytka
a obrábaním pôdy. Schádzali sa po večeroch
u susedov alebo posedávali na lavičkách pred domami, rozprávali sa o váţnych i veselých chvíľach a
zanôtili piesne. Skupina Boršina zozbierala tieto
piesne a príhody a zaradila ich do vianočného programu, v ktorom preţívame čas od driapačiek
k Ondrejovi aţ po Lucie, pečenie oblátok a príchod
Nového roka. V programe ste mohli počuť príhody,
ktoré sa rozprávali deťom, či uţ strašidelné alebo
úsmevné. Triasli sa ploty, aby si dievky našli manţelov, piekli sa oblátky a pripravoval sa Štedrý večer. Počuli ste aj úprimné vinše v podaní dedinčanov, ale aj mladých dievok či malých detí, ktoré
boli sprevádzané jedinečnými piesňami z našej
dediny.
Diváci sa mohli v spomienkach vrátiť
do svojho detstva či k svojim blízkym, k chvíľam,
kedy moţno oni sami chodili spievajúc po dedine.
Mladší diváci mohli zistiť, ţe táto dedina bola vţdy
plná spevu a úcty k tradíciám. Skupina Boršina sa
aj takto snaţí udrţať posolstvo úcty a lásky nielen
k tradíciám, ale aj k ľuďom.
Táto snaha uţ v našej dedine trvá viac neţ 30
rokov, preto sme sa všetci členovia skupiny na začiatku roka 2015 stretli na slávnostnom posedení,
na ktorom sme si zaspomínali na roky strávené so
skupinou, zaspievali sme si a vyslovili ţelanie, aby
nám to ešte dlho vydrţalo.
Dovoľte mi aj týmto úprimne poďakovať členom skupiny za to, ţe bez nároku na odmenu venujú čas a neraz i vlastné prostriedky na našu činnosť. Preto im chcem zaţelať veľa zdravia, tvorivých síl a Boţieho poţehnania.
Helena Krčová
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Malí herci
Boli ste sa pozrieť na vianočný galaprogram,
ktorý Vám prichystali ţiaci zo základnej školy spolu
s deťmi materskej školy? Myslím, ţe mi dáte za pravdu, keď poviem, ţe majú talent a neboja sa prezentovať seba, svoju školu, vlastný naturel i kultúru...
A viete, ţe naše deti sa neskutočne tešia, keď
Vám môţu zaspievať a predviesť svoj kumšt v galaprogramoch a vystúpeniach? Tešia sa z toho, ţe si
všimnete námahu, ktorú vynakladajú pri skúškach
v škole a škôlke, keď sa im často viac ţiada byť vonku a šantiť bez zodpovednosti. Nie všetci sa radi
predvádzajú. Mnoho detí sa bojí veľkého publika, má
strach a obrovskú trému. Ale napriek tomu v našej
škole vţdy vystupujú všetky deti. Učíme ich vedieť sa
postaviť tlaku okolia, potlačiť v sebe nervozitu, trému
a vydať zo seba najlepší osobný výkon. Raz im to prinesie nebojácnosť, schopnosť vystúpiť, prezentovať
svoju osobu nielen medzi priateľmi, ale aj v občianskom ţivote a v pracovných vzťahoch. Ony samy to
ocenia, keď sa zaradia do širšej spoločenskej interakcie, ale my ostatní to skúsme oceniť uţ teraz.
Ďakujem všetkým, ktorí ste sa aj na tento
vianočný galaprogram našich detí prišli pozrieť a prispeli ste svojím vstupným. Škôlkarom i školákom ste
tak darovali viac ako 230 €. Tie sme rozdelili do rodičovských zdruţení základnej i materskej školy a rodičia na svojich zasadnutiach určia, čo pre naše deti
zakúpia tak, aby sa rozvíjal nielen ich talent, ale aby
sa im aj neustále vytvárali lepšie podmienky učiť sa
v našej škole s radosťou a inovatívne...
Iveta Nemčeková

Aktuálne informácie
Oznamujeme občanom, ţe obecný úrad naďalej prevádzkuje stránku www.nitrianskesucany.sk,
ktorú bude priebeţne aktualizovať a modernizovať
a na ktorej nájdete všetky potrebné informácie
o obci, uznesenia zo zastupiteľstiev, ale aj všetky
doklady k povinnému zverejňovaniu. Nájdete tu faktúry či zmluvy, ale aj zaujímavé informácie o obci
a fotky z rôznych ročných období. Na tejto stránke aj
v budúcnosti nájdete dôleţité informácie a novinky,
prípadne rôzne oznamy.
Obecný úrad čoskoro inštaluje na budovu pošty
schránku, do ktorej budú môcť občania hádzať svoje
podnety, návrhy či nápady. Tieto odkazy môţu byť aj
anonymné, ale musia spĺňať pravidlá slušnej komunikácie. Toto miesto môţu občania vyuţiť aj
na poukázanie na prípadné problémy či podozrenia
na nelegálnu činnosť v podobe vyváţania odpadu
a podobne. Relevantnými podnetmi sa bude zaoberať obecný úrad aj obecné zastupiteľstvo, odpovede
na otázky budú zverejnené v týchto novinách alebo
na webovej stránke.
Lucia Mokrá

Vianočné vystúpenie detí

foto: Michaela Rybanová

Ťažkosti zimného obdobia
Skončil sa jeden zo zimných mesiacov a čakajú
nás ešte ďalšie zimné mesiace, ktoré by mohli so sebou priniesť ochladenie a takisto aj snehovú nádielku.
Zatiaľ je príroda k nám šetrná, aj keď sneh a chlad
bývajú pre toto ročné obdobie samozrejmosťou .
Pre nás je však v tomto období povinnosťou starať sa o zimnú údrţbu komunikácií a verejných priestranstiev. Nie vţdy sa dá byť s mechanizmami
na všetkých miestach naraz a nie vţdy je všetko ideálne, preto Vás ţiadame o pochopenie.
Sú miesta v obci, kde sa nevyskytujú ţiadne prekáţky a údrţba sa vykonáva hladko, no sú aj miesta
zloţitejšie, komplikovanejšie. Nakoniec je tu niečo,
načo chceme upozorniť Vás, občanov. Prosíme, aby
ste pri vykonávaní zimnej údrţby v obci nenechávali
svoje vozidlá a ostatný materiál na priestranstvách,
na ktorých sa zimná údrţba vykonáva.
Tieţ chceme poprosiť tých, ktorí majú pred svojimi domami stromy a dreviny, ktorých konáre zasahujú do vozovky a zabraňujú priblíţeniu techniky ku okrajom, aby si konáre presahujúce do vozovky opílili, pretoţe poškodzujú na traktore spätné zrkadlá a svetlá.
Uľahčíte tak prácu vodičovi, ktorý sa bude môcť sústrediť na kvalitné odhrnutie cesty a nie na to, ţe stromy ničia traktor. Veríme, ţe aj s Vašou pomocou sa
nám bude naďalej dariť dobre udrţiavať spoločné
obecné priestory.
Pavol Caňo

Oznamujeme občanom, ţe v našej obci v rámci
civilnej obrany testujeme funkčnosť sirény kaţdý
prvý piatok v mesiaci o 12. hodine.
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