Pamiatky a osobnosti obce
Popri vyššie uvedených pamiatkach majú Sučany aj
ďalšie stavebné i výtvarné objekty, ktoré ako pamätihodnosti a pozoruhodnosti dotvárajú historický
obraz Sučian:

História obce
Najväčšia obec Turca s rozlohou 3326 ha a 4722 obyvateľmi, leží 7 km severovýchodne od Martina, v nadmorskej výške 393 m.n.m.
Prvá písomná zmienka je z roku 1264. Územie Sučian je nepretržite
osídlené od mladšej doby bronzovej. V stredoveku boli strediskom
panstva, do ktorého patrili okolité dediny Podhradie, Konské, Nolčovo
a Krpeľany. V polovici 14. storočia získavajú Sučany mestské výsady,
stávajú sa obchodným, výrobným a kultúrnym strediskom Dolného
Turca. V 15. stor. získavajú právo na dovoz, skladovanie a voľný obchod so soľou dovážanou z Poľska. V roku 1878 tu postavil A. Schulz
veľkú teheleň, v roku 1894 vznikla parná píla. V súčasnosti je rozvinutá v obci veľká priemyselná zóna. V obci sa nachádza rímskokatolícky
kostol z 13. storočia, evanjelický kostol z roku 1873 a Stĺp hanby.
Zo Sučian pochádzajú také osobnosti ako Dr. Milan Hodža , predseda vlády ČSR v rokoch 1935–1938, spisovatelia D.Sinapius-Horčička,
Rudo Móric, fotograf Eugen Lazišťan, geológ Ondrej Kožuch. V obci
sídli aj Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, ktoré patrí medzi popredné gymnázia na Slovensku.

Rimsko-katolícky kostol
Nanebovzatia Panny Márie
Najstaršou a najvzácnejšou stavebnou pamiatkou Sučian, ktorá sa
zachovala do dnešných čias a je zapísaná v štátnom zozname ochrany pamiatok Slovenskej republiky, je rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie. Bol postavený niekedy v poslednej štvrtine 13.
storočia premonštrátskou stavebnou hutou z Kláštora pod Znievom,
pravdepodobne na starých základoch kostola spomínaného v literatúre, ale priamymi dokladmi nepotvrdeného kostola Panny Márie
v Sučanoch. Neskôr, od roku 1559 známeho ako kostol sv. Žoﬁe, ktorý bol 25. 5. 1977 zasvätený Nanebovstúpeniu Panny Márie (zmena
patrocínia). V období reformácie, keď Sučanci aj pod vplyvom zemepánov prijali protestanské učenie, kostol prevzali a v roku 1590 obnovili, o čom svedčí nápis na vonkajšej strane presbytéria pod strechou:

Evanjelický a.v. kostol stojaci na námestí, pochádza z roku 1783. Po
požiaroch a povodniach bol niekoľkokrát prestavaný. Požiar v roku
1858 zanechal z kostola len múry. Pri obnove dostavali vežu a bol
upravený v klasicistickom duchu. Kostol je druhou najvýznamnejšou
umelecko-historickou stavbou Sučian.
Lutherovo reformačné učenie sa dostalo do Sučian pred r. 1570. Podľa
jednej zápisnice prešiel rímskokatolícky kostol okolo r. 1570 do rúk
evanjelikom. Prvým sučianskym evanjelickým farárom bol Peter Bendinus. Ďalšie storočie nebolo ani pre evanjelickú cirkev jednoduchým
obdobím. Až po vydaní Tolerančného patentu Jozefom II.(25. október
1781) sa život evanjelickej cirkvi začal obnovovať. 15.mája 1783 boli
položené základy evanjelického kostola a na jeseň bol posvätený

„Joanes Kalina 6. die juni ANO DNI 1590“. Chrám natrvalo prešiel do
rúk katolíckej cirkvi až roku 1710. Po roku 1774 bol úpravami barokizovaný so zachovaním niektorých pôvodných prvkov. Vnútorné zariadenie pochádza väčšinou z 18. storočia. Krstiteľnica je z roku 1689.
V roku 1964 bol kostol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Po
roku 2002 kostol prešiel obnovou zvnútra i zvonku a opäť dostal svoju pôvodnú gotickú podobu.

a odovzdaný do užívania. Súčasne s kostolom vznikla v Sučanoch
aj škola. Kostol bol bez veže a hlavný vchod nesmel byť z námestia.
Vnútorné zariadenie bolo rozostavané naopak ako dnes – oltár bol
na strane od námestia( kde je dnes organ ).
Začiatkom r. 1801 bola pristavaná malá drevená vežička, na ktorú zavesili dva zvony. Pri požiari 1. mája 1858 kostol zhorel – zhorelo aj
vnútorné zariadenie a zostali len múry. Základy nového kostola boli
položené 15. mája 1859. Stavba s rozmermi: dĺžka 30m, šírka 13m,
výška 12m a veža 39m bola dokončená v r. 1860. Dvojitý kríž staroslovanského slohu, ktorý umiestnili na vežu, meria 2 m. Kostol bol však
posvätený a odovzdaný do užívania až v r. 1863 za prítomnosti superintendenta Dr. Karola Kuzmányho. Obraz na oltári znázorňuje Ježiša
ako žehná svojich učeníkov pred vstúpením na nebesá. Namaľoval
ho prof. Jozef Klemens. Okrem hlavného obrazu je na oltári kópia
Liebscherovho obrazu – pastieri prinášajú Ježišovi dary.

Stĺp hanby – pranier

Obec Sučany ponúka možnosti na šport / tenisové kurty, futbalové ihriská a multifunkčné ihrisko/, turistiku a cestovný ruch. V obci sa nachádza
štvordráhová kolkáreň, kde sa hráva extraliga mužov a žien, taktiež zrekonštruovaná budova Obecného hasičského zboru, ktorý ako jediný na
Slovensku slúži 24 hodín denne a vykoná výjazd do 1 minúty.

Základné
informácie o obci:
Adresa:
OcÚ Sučany, Námeste SNP č. 31,
038 52 Sučany
Telefón:
043 / 424 10 10
e-mail:
ocu@sucany.sk
kultura@sucany.sk

Evanjelický a.v. kostol

Druhou najstaršou pamiatkou Sučian je
stĺp hanby – pranier, ktorý stojí na námestí
pred ev.a.v. kostolom ako symbol mestských výsad mestečka Sučany. Pochádza
z 30. rokov 19. storočia a bol postavený
na mieste pôvodného dreveného praniera. Po rekonštrukcii a výstavbe nového
námestia bol premiestnený o niekoľko
metrov ďaľej. Slúžil na verejné potrestanie
previnilcov pripútaním a vystavením ich na
verejné odsúdenie, opovrhnutie.

Sučianska Skala
Na Skale bolo v laténskom, rímskom a slovanskom opevnené sídlisko – hradisko, ktoré bolo v tomto období hospodársko-správnym
a pravdepodobne aj kultovým centrom dolného Turca. Voľné chvíle
môžu návštevníci stráviť v malebnej
prírode Sučianskej doliny patriacej
do chráneného územia Malej Fatry.

Spoločný hrob
55 partizánov
Štvrtou pamiatkou v štátnom zozname je spoločný
hrob 55 partizánov, ktorí
padli v Slovenskom národnom povstaní. Spoločný
hrob má náhrobník s menami pochovaných a na hlavnom pylóne pamätníka je
bronzový reliéf od sochára
Fraňa Štefunku.

Bilingválne gymnázium
Milana Hodžu
Základný kameň budovy školy bol položený 13. novembra 1927. Dňa
6. apríla 1929 sa škola otvorila a 8. apríla sa v nej začalo pravidelné vyučovanie. Oﬁciálne otvorenie novej školy sa konalo až 23. júna
1929. Nová meštianska škola sa stala nielen miestom vzdelávania
školopovinnej mládeže, ale i centrom osvety a kultúrneho diania
v Sučanoch a v blízkom okolí.
Po roku 1945 nastala reorganizácia, ktorá premenila bývalé cirkevné
školy na štátne ľudové školy. V roku 1948 vznikla národná škola pre
1. - 5. ročník a stredná škola (bývalá meštianka) pre 1. - 4. ročník. Nový
typ školy – osemročná stredná škola vznikla v roku 1953 a v roku
1960 ju nahradila základná deväťročná škola. 5.- 8. ročník navštevovali do roku 1959 i žiaci okolitých obcí . Aj napriek tomu priestorové

Pamätná tabuľa na rodnom dome popredného slovenského pôdoznalca Ondreja Kožucha, ktorý padol v SNP 5.9. 1944 pri obrane Spišskej Novej Vsi.
Pamätná tabuľa spisovateľa Ruda Mórica sa nachádza na ulici Ďurka
Langsfelda.
Fotografovi Eugenovi Lazišťanovi je venovaná pamätná izba v budove ZŠ SNP a na rodnom dome sa nachádza pamätná tabuľa.
Pamätná busta PhDr. Milana Hodžu, literáta, politika, ministra školstva a národnej osvety, ministra pre zjednotenie zákonov a organizáciu správy, ministra poľnohospodárstva, ministra zahraničných vecí
a predsedu vlády prvej ČSR. Iniciátor vzniku slovenskej meštianskej
školy v Sučanoch.
Pamätník SNP autorov sochára Beráka a architekta Supuku z roku
1986 (nachádza sa v blízkosti cukrárne).

možnosti v 60. rokoch nestačili. Táto zlá situácia sa vďaka podpore
Miestneho národného výboru v Sučanoch vyriešila v rokoch 19691974 výstavbou 22 – triednej ZŠ, ktorá bola slávnostne otvorená 1.
septembra 1974.
Nová história budovy školy sa začala písať 1. septembra 1991, keď
do nej bolo umiestnené súčasné gymnázium. Jeho vznik bol výsledkom spolupráce a úsilia Britskej Rady, Know How Fondu zriadeného
britskou vládou a nášho rezortného ministerstva školstva. Päťročné
štúdium je zamerané na poskytnutie úplného všeobecného stredoškolského vzdelania. Vyučovacím jazykom sú slovenský a anglický
jazyk. O vysokej odbornej úrovni svedčí i počet žiakov študujúcich
na zahraničných školách. V pedagogickom kolektíve pracujú slovenskí, britskí a zahraniční učitelia.
Škole bol za jej vynikajúce výsledky na poli výchovy a vzdelávania
MŠ SR dňa 3. decembra 2002 udelený čestný názov Gymnázium bilingválne anglicko – slovenské Milana Hodžu.
Dnes Bilingválne gymnázium Milana Hodžu patrí medzi popredné
gymnázia na Slovensku.

Rodný dom
Juraja Langsfelda
Rodný Dom Juraja Langsfelda
Na rodnom dome Ďurka Langsfelda,
dobrovoľníka-revolucionára, popraveného v boji za slovenské práva
v roku 1849, je umiestnená pamätná
tabuľa, v dome je inštalovaná expozícia venovaná sučianskym rodákom
a taktiež expozícia venujúca sa histórii obce Sučany.
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