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Vianočná
(Anna Ursíni-Jamrišková)
Stopy belosti snehu
bez výčitiek vyhandlované
za odtlačky
plechových tátošov
v nasolenej pľušti
Ticho adventu
zahanbené vravou
trhovcov a delobuchmi
Podvodné prevody
v bankách vianočných prianí
Nenaplnené predstavy
o sviatočnej radosti
uväznené v obrazovkách
Stoly hojnosti nečakajúce
na novodobých žobrákov
Vtieravé chápadlá
pasáka mamonu
držiaceho nakrátko
neviestky konzumu
Žiarivá výzdoba ulíc
blikajúca
nehrejúcimi svetlami
Mráz zahniezdil sa v nás
Ešteže v upratovaním
posadnutých ženách
je hlboko vryté
rudimentárne teplo
strážkyň ohnísk
a v očakávajúcich
detských dušiach
je zakódovaný zvyšok
všeľudskej nádeje
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Vážení spoluobčania!

Milí spoluobčania,
dovoľte, aby som vás už tradične na sklonku roka pozdravil a stručne sa
k vám prihovoril. V rýchlom behu udalostí sa skončilo aj moje funkčné obdobie starostu obce. Na záver svojho pôsobenia si dovoľujem, vám občanom, ale aj poslancom OcZ, prednostovi, zamestnancom OcÚ, hasičom,
policajtom, učiteľom, zamestnancom škôl a škôlky, lekárom a zdravotníckemu personálu, zamestnancom a príslušníkom Policajného zboru a Zboru
väzenskej a justičnej stráže, všetkým, ktorí sa starajú o dôstojný život občanov v starobe, cirkevným predstaviteľom v obci, predstaviteľom a zamestnancom ostatných právnických osôb, podnikateľom v obci poďakovať za
priazeň a podporu, ktorú som priebežne pociťoval počas dvoch funkčných
období starostu obce.
S plnou vážnosťou a vďakou si uvedomujem, že bez vašej aktívnej účasti na
spoločenskom živote v obci by sme nedokázali zabezpečiť plnohodnotný
dynamický rozvoj Sučian. Za túto pomoc a spoluprácu vám ďakujem. Novému vedeniu obce želám veľa elánu, odvahu a dobré zdravie pri naplňovaní
programových cieľov ďalšieho rozvoja našej krásnej obce.
Milí spoluobčania, prajem vám krásne štedré a láskyplné vianočné sviatky.
V novom roku vám prajem veľa šťastia, zdravia a úspechov.
Ďakujem vám za pozornosť, za všetko, čo sme spolu dosiahli a želám vám
len to najlepšie.
Jozef Petráš

Milí spoluobčania,
Už je to tu zas! Pred nami sú vianočné sviatky a príchod nového roka. Čas
očakávania, vytúženého pokoja, či psychického oddychu, čas zastavenia
i premýšľania nad tým, čo nám priniesol rok 2014. Zrejme sme neprežívali
iba príjemné chvíle. Ale do Vianočných sviatkov nového roku vkladáme nádej, že sa mnohé napraví, zlepší, alebo aspoň budeme nanovo povzbudení
pre každodenný život. A táto nádej pramení z toho, čo si na Vianoce pripomíname – otvorené nebo, príchod Božieho Syna na náš svet – do môjho
sveta. Nie je to nádej, že všetko dobre dopadne, prípadne všetko pôjde
hladko a bez problémov. Avšak je to nádej z neba, ktorá dodáva silu a motiváciu pre dobro a lásku. V tejto nádeji túžime stáť spolu i naďalej. A sme
radi, že v takejto nádeji sa nám tento rok s Božou pomocou, odhodlaním
našich cirkevníkov a spoluobčanov, ako aj podporou našej obce podarilo
zrekonštruovať náš chrám, ktorý spoločne s rímsko – katolíckym kostolom
tvorí nie iba obecný erb, ale i neodmysliteľnú súčasť obce. Dúfame, že i toto
malé dielo, ktoré poteší naše oči i ducha, prispelo k tomu, aby pravá nebeská nádej nechýbala nikomu z nás.
Spoločne s manželkou Vám všetkým prajeme pokojné Vianočné sviatky, príjemné chvíle, vzácny čas s vašimi blízkymi a požehnaný rok 2015.
Daniel Beňuch, ev. farár, Sučany
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Stojíme na prahu nového roku, ale tiež na začiatku ďalšieho štvorročného volebného obdobia našej samosprávy. Pred niekoľkými dňami sme si opäť zvolili
vedenie našej obce na ďalšie obdobie. Rád by som sa i touto cestou poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili volieb a dali hlas svojmu kandidátovi. Ďakujem
za prejavenú dôveru, ktorej sa mi od Vás dostalo a veľmi si ju vážim. Zároveň
sa chcem zvlášť poďakovať poslancom, ktorým skončil mandát ako aj starostovi za vykonanú prácu a prajem im veľa zdravia a osobných úspechov.
Pred zvolenými zástupcami stojí zodpovedná a nie ľahká práca pri správe
vecí verejných, pri správe našej obce. Aká to bude práca, ako sa jej zhostíme,
ako bude prebiehať a potom, logicky, aj aké budú jej výsledky, to všetko záleží od nás všetkých, od našej spolupráce, od vzájomného rešpektovania, od
úcty k názoru toho druhého pri hľadaní pravdy a presadzovaní spoločného
dobra. Verím, že na tejto ceste so cťou obstojíme. Máme prijatý územný plán,
máme rozvíjajúcu sa priemyselnú zónu, šikovných živnostníkov, remeselníkov,
za chvíľu budeme mať, aspoň dúfam, diaľnicu, ktorá zjednoduší dopravnú
situáciu v obci, máme šikovných a zapálených ľudí, ochotných pracovať pre
obecné blaho, máme spoločensky a športovo aktívne organizácie. Máme jedinečnú polohu. Sme prakticky v strede Slovenska. Do Bratislavy je z našej
obce prakticky taká istá vzdialenosť ako do Košíc. V katastri našej obce sa
stretávajú územia dvoch národných parkov – Malej aj Veľkej Fatry. Skrátka,
naša obec má všetky predpoklady na ďalší rozvoj. Je na nás, aby sme tieto
prednosti obce naďalej upevňovali a rozvíjali.
Pred nami sú nové výzvy. Žijeme veľmi modernú, rýchlu, pretechnizovanú
a nekompromisnú dobu. Je v prvom rade na každom z nás ako sa s ňou
vysporiadame. Nesmieme však zabúdať na starších, slabších a chorých. To
ako im dokážeme pomôcť, je na nás. Žiadna spoločnosť nedokáže dať nikdy
a nikomu úctu človeka ku človeku, láskavé slovo či pohladenie a už vôbec nie
pocit užitočnosti a nenahraditeľnosti v rodine. O to viac je potrebná vzájomná
úcta medzi ľuďmi, pochopenie toho druhého a v opodstatnených prípadoch
aj pomoc obce.
Želám Vám, aby ste v nasledujúcich, a to nielen, štyroch rokoch stretávali len
milých a usmievavých ľudí, aby ste pocítili lásku svojho okolia a necítili sa
nikdy osamelými a opustenými. Aby ťažká ekonomická situácia v mnohých
našich rodinách neprerástla do zúfalstva a beznádeje. Aby sme aj v nasledujúcom období zaznamenali nové priateľstvá a nezištné činy pre lepší život
človeka v našej obci. Aby sme vo svojej obci našli svoj naozajstný domov.
Milí spoluobčania! Dovoľte mi popriať Vám krásne Vianoce a do nového roku
2015 Vám všetkým želám pevné zdravie, veľa šťastia, porozumenia, tolerancie
ako aj pracovných a osobných úspechov.
Ing. Vladimír Plžik
starosta obce

Milí občania,
prežívame adventné obdobie, čas, keď sa chystáme osláviť najkrajšie sviatky
roka – Vianoce. V čase, keď sa narodil Ježiš Kristus v Betleheme, anjeli na
nebi ohlásili túto radostnú zvesť slovami: „Sláva Bohu na výsostiach a na
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Vianoce sú teda oslavou veľkosti Boha, oslavou toho, že Nebo sa sklonilo k zemi a Boh nám v Ježišovi Kristovi dal ten
najkrajší dar. Sú zároveň pozvaním k tomu, aby sme sa opäť dokázali zastaviť,
stíšiť, byť k sebe milší, ľudskejší a aby sme dokázali prijať dar pokoja a pokoj
rozsievať všade, kde sme. Do našich rodín, pracovísk, škôl, vzťahov, ulíc, do
našej obce. Nech sme aj my, každý jeden z nás, tvorcami i darcami pokoja,
radosti a nádeje počas nastávajúcich vianočných sviatkov, ako aj každý deň
nového roka 2015.
Všetkým čitateľom želám pokojné Vianoce a v roku 2015 všetko dobré.
Pavol Pečko, správca farnosti Sučany
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Výsledky komunálnych volieb 2014
15. novembra sa na Slovensku konali voľby, v ktorých si občania volili svojich zástupcov
do orgánov miestnej samosprávy – starostov resp. primátorov a poslancov obecných
či mestských zastupiteľstiev. V Sučanoch bola účasť priemerná, z 3830 oprávnených
voličov sa ich volieb zúčastnilo 1750, čo je 45,7 % a voľby dopadli nasledovne...

Voľba starostu obce
Meno a priezvisko

okrsok 1
(RKD)

okrsok 2
(ZŠ)

okrsok 3
(BGMH)

okrsok 4
(Colorprint)

SPOLU

1.

Ing. Vladimír Plžik

179

170

190

62

601

2.

Ing. Igor Miert

107

128

150

115

500

3.

Ing. Eva Bencová

70

58

111

17

256

4.

Mgr. Róbert Kováč

74

64

99

3

240

5.

Vladimír Brveník

25

24

23

9

81

6.

Ing. Alena Makovníková

17

12

19

3

51

Vyjadrenie názoru a zvolenie si svojich zástupcov
v obecnej samospráve si nenechal ujsť ani najstarší
občan Sučian, ktorý by svojim prístupom mohol ísť
mnohým mladším príkladom.

Voľba poslancov obecného zastupiteľstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko
Mgr. Veronika Ďaďová
Martin Rybár
Ing. Eva Bencová
JUDr. Mgr. Peter Belica
MUDr. Iveta Trnovská, MPH
Mgr. Róbert Kováč
Jaroslav Makovník
Mgr. Lenka Orelová
Ing. Vladimír Bulej, PhD.
Ing. Ján Jamriška
Ing. Peter Belica

pol. strana/ hnutie
KDH
nezávislý
nezávislá
KDH
nezávislá
nezávislý
SMER - SD
nezávislá
KDH
SMER - SD
KDH

počet platných hlasov
644
590
552
548
529
448
412
402
397
384
346

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ján Adamovský
Martin Giert
Vladimír Brveník
Marta Tkáčová, PhDr., PhD.
Ján Ondrejčík
Ľubomír Bukový
Ing. Viera Vojtová
Ing. Vladimír Kohút
Ján Zubček
Mgr. Kvetoslava Štanská
Ing. Alena Makovníková
Ing. Katarína Mlynčeková
Mgr. Daniela Blahušiaková
Silvia Zacharová
Martin Matula
Bc. Dana Cervanová
Ing. Ladislav Petráš
Filip Plevka
Lukáš Hanzel
Bc. Branislav Oreška
Vladimír Kondek
Ľubica Chládeková
Miroslav Bobček
Ing. Ján Pánis

SIEŤ
Právo a Spravodlivosť
nezávislý
SMER-SD
SMER-SD
KSS
SIEŤ
nezávislý
SMER- SD
SMER - SD
nezávislá
SIEŤ
SMER- SD
SNS
SMER - SD
SaS
SMER- SD
SDS
SMER- SD
KDH
KSS
SNS
Právo a Spravodlivosť
SNS

336
323
322
316
309
298
285
279
268
256
253
246
242
231
222
216
211
193
186
177
173
165
155
116
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Poďakovanie
Materská škola v Sučanoch sa zapojila do výzvy: Grant nadácie RZ na podporu školských jedální. Cieľom výzvy bola výmena starého za nové v školskej
kuchyni a zmodernizovanie výdajných kuchyniek. Výzva trvala od 14.10.2014
do 30.11.2014. Prostredníctvom výzvy sa vyzbieralo od darcov 265€. Darované ﬁnancie využijeme na nákup drobného zariadenia do kuchyne – šálky,
poháre, taniere, prenosnú váhu, kuchynské náradie. Riaditeľka materskej
školy v Sučanoch Mgr. A. Krčulová ďakuje darcom: P. Krčulovi, V. Pĺžikovi, A.
Ferkovej, J. Ferkovi, V. Poništovej, V. Vojtovej, L. Čiljakovej, K. Čechovej, O. Novákovej, V. Seemanovi, V. Jašekovej, R. Jašekovi, O. Gallovej, D. Ligačovej, M.
Ligačovi, Z. Bartovej, Z. Blizniakovej, V. Kubalovi, T. Podhorskej, Ľ. Mlynčekovej, R. Koyšovi, D. Rybárovej, M. Golierovej, M. a B. Skokňovcom, R. Litvajovej,
J. Paštrnákovej, F. Bednárovi, K. Rozsohovej, M. Lilgovej, M. Lendvorskej, M.
Kolštromovej, N. Mikeskovej, P. Mikeskovi, R. Rusnákovi, I. Trenčákovej, O.
Lovišekovej, J. Remeníkovej, I. Špirkovej, A. Chromiakovej, B. Berníkovej, K.
Bielenej, E. Kottekovej, V. Huberovi, D. Chromiakovi a ostatným neznámym
darcom.
Mgr. Andrea Krčulová
pozreli rozprávku O vlkovi, ktorý šušlal. Na záver „Zúbkového popoludnia“
deti dostali odmenu v podobe omaľovánky o zúbkoch a medailu Veselé zúbky.
Mgr. Andrea Krčulová

ZDRAVÉ VESELÉ ZÚBKY
„Zúbky, zúbky čisté zrazu mám,
zúbky zvládam umývať si sám,
od pondelka až do nedele, zúbky nech sú zdravé, veselé...“
Dňa 27. novembra sa v popoludňajších hodinách v materskej škole konala
beseda rodičov a detí s pani dentálnou hygieničkou Mgr. Vierou Buchovou
z MFN Martin. Hravou formou deťom vysvetlila a názorne ukázala ako si majú
správne čistiť zúbky a ako sa majú o svoj chrup starať. Deti si so svojimi zubnými kefkami precvičili správnu techniku čistenia zubov. Pani dentálna hygienička deťom skontrolovala zubné kefky a ukázala im ako má správna zubná
kefka vyzerať a ako často si ju majú meniť. Deti zaujali aj názorné pomôcky
– veľké umelé zuby, veľká zubná kefka, dentálna niť, plyšové myšky... Dentálna hygienička tiež rozpovedala deťom príbeh o slniečku, ktoré malo rado
sladkosti a muselo si boľavé zúbky liečiť, lebo malo veľa zubných kazov. Deti
pani hygieničke zaspievali pieseň o Veselých zúbkoch a spoločne s rodičmi si

Sila prostredníctvom spoločenstva
– kolegialita, rozmanitosť, vízia
Posledný októbrový pondelok je každoročne venovaný Medzinárodnému dňu
školských knižníc. Tohtoročná téma Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia inšpirovala našich žiakov k tomu, aby pozvali našich
škôlkárov do veľkého gymnázia a prostredníctvom sveta rozprávok sa s nimi
zahrali a naučili ich pár anglických slovíčok. Nasledovali besedy s prozaičkou Solčanskou a aforistom v klube školy, súťaž o najstaršiu knihu, knihu
s najkrajšou obálkou. Pripravili si i aktivity, ktoré neboli venované len žiakom

Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch. Prostredníctvom obecného rozhlasu sa veršami prihovorili všetkým občanom Sučian a vo svojej
rozmanitej aktivite pokračovali ďalej, keď svoje kroky nasmerovali k žiakom
ZŠ SNP. Tu tiež zábavnou formou rozširovali slovnú zásobu z anglického jazyka u žiakov prvého stupňa. Žiaci nelenili a vo svojej ceste pokračovali až
ku klientom Domu dobrého Pastiera v Sučanoch. Odprezentovali im Dobré
správy o aktuálnom dianí na Slovensku a pokračovali vo veselom rozhovore.
Stretnutie bolo obohacujúce pre obe strany a žiaci konštatovali, že v uvedených aktivitách, nielen na pôde školy, budú pokračovať aj v budúcnosti.
Veronika Ďaďová
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Mikuláš očami detí
Správu o akcii Mikuláš v našej obci vám, milí občania, tentoraz prinesú dvaja
spravodajcovia, ktorým bol tento sviatok tiež venovaný - naši najmenší.
Prvého som stretla na jeho spiatočnej ceste domov. Škôlkar Andrejko mi
s rozžiarenými očkami prezradil, že spolu s Mikulášom a inými detičkami zasvietil stromček. S úsmevom ma informoval, že videl divadelné predstavenie,
ktoré sa volalo …. Andrejko okamih premýšľal a spomenul si: „Pampúšik!“
A keďže zarecitoval Mikulášovi, zarecitoval aj mne a bez jediného zaváhania.
Rozprávku o Červenej čiapočke. Musím vám prezradiť, že bola naozaj dlhá.
Klobúk dolu, s takou pamäťou a suverenosťou prejavu možno raz tiež zažiari
na divadelných doskách. Potom unavene zazíval. Mal na to právo, veď deň

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI
novej základnej školy v Sučanoch, ktorá nesie názov Slovenského národného
povstania. Túžba a snaha zrealizovať túto stavbu sa tiahli dlho, celých 14
rokov. Od roku 1960, kedy bol vypracovaný návrh so žiadosťou o čo najrýchlejšie zaradenie školy do plánu investičnej výstavby, cez nespočetné množstvo
zasadnutí, vyjednávaní, prekážok i neporozumení, ale hlavne vďaka vytrvalosti a podpore miestnych činiteľov, sa nakoniec vízia vybudovať tento stánok
vzdelávania naplnila. Rozhodnutie o výstavbe 22 –triednej komplexnej budovy sa začalo realizovať od októbra 1969. Vynútila si to veľmi zlá situácia podmienok vyučovania. Vtedy sa vyučovalo v piatich hygienicky nevyhovujúcich
budovách, vo všetkých ročníkoch bola dvojsmennosť. 1. septembra 1974 boli
slávnostne odovzdané do užívania len učebné priestory. Školská kuchyňa,
telocvične, športový areál a areál školy sa dobudovávali postupne. Všetko aj
za veľkej pomoci rodičov, učiteľov a zamestnancov školy.
Nakoľko v prvých rokoch budova kapacitne nestačila pre 32 tried, niektoré
triedy 1.-4. ročníka sa vyučovali v meštianskej škole - dnes Bilingválne anglicko-slovenské gymnázium M. Hodžu. Podmienky vyučovania sa však výrazne
zlepšili. Pred 40 rokmi mala škola 866 žiakov, dnes ich nie je ani polovica
– 341. Počas jej existencie na poste riaditeľa školy pôsobili Pavol Beláčik
(1974-1975), Gizela Ferenczová (1975-1979), Želmíra Mandová (1979-1988),
Marta Hrivnáková (1988-1991), Ján Pánik (1991-2002). V škole sa vystriedalo
niekoľko učiteľov, niektorí z nich boli žiakmi našej školy. Všetci – žiaci, učite-

bol dlhý a bohatý na zážitky. Rozlúčili sme sa a on sa spolu s maminou pokračoval v ceste domov.
Druhého spravodajcu som stretla v sále Robotníckeho domu, sedel na
stoličke, spokojne hompáľal nôžkami a šibalsky sledoval okolie. Malý hnedovlasý chlapček pozrel aj na mňa, a tak som využila vhodnú chvíľu, pozdravila
som ho a opýtala sa , ako sa mu páčilo dnešné popoludnie. Tomáško, tak sa
volá môj malý reportér, sa nedal dvakrát prosiť a s nadšením začal bez dlhšieho úvodu: „Pampúšik bol prilepený k líškinmu ňufáčiku,“ na chvíľu prerušil
svoje rozprávanie, trochu sa zamyslel a jedným dychom dodal, „a zachránila
ho - žaba!“ Po záchrane pampúšika vraj konečne prišiel aj očakávaný Mikuláš.
No podľa Tomáškových slov, nebol sám, prišla s ním Snehulienka a čert. Nedalo mi nespýtať sa, čo dostal od Mikuláša? No svojou odpoveďou ma malý
šibal naozaj prekvapil: „Nič.“ Keď nesúhlasným krútením hlavy potvrdzoval
svoju predchádzajúcu odpoveď, nevyzeral smutne. A vzápätí vyslovil: „Sladkosti mi dal čert.“ Nenechal sa prerušiť mojím prekvapeným výrazom a jedným
dychom dodal: „dve – lízatko a toto.“ ukázal na sladkosť v puse.
Drobci boli spokojní a ochotní podeliť sa o svoje zážitky, za čo im ďakujem,
a teším sa na najbližšie stretnutie.
Veronika Ďaďová

V „novej škole“ sa vyučuje
už 40. rok
„Dňa 1. 9. 1974 o 15.30 hod. konalo sa slávnostné otvorenie novej 22 –
triednej ZDŠ v Sučanoch. Na tejto oslave sa zúčastnilo veľmi mnoho občanov,
mládeže ako aj hostí, ktorých úprimne a srdečne privítal riaditeľ ZDŠ Pavol
Beláčik. Program bol veľmi pestrý. Po ukončení programu bolo súdružské
posedenie v novej školskej jedálni. Táto nová škola bola postavená nákladom
19,000.000 Kčs, v rokoch 1969 – 1974 Pozemnými stavbami, n.p. Žilina,
stavebná skupina Martin.“
Týmito vetami pred 40 rokmi začína zápis v kronike našej obce k otvoreniu

lia, zamestnanci, rodičia aj priatelia školy zanechali a aj zanechávajú stopu
vrytú nielen v ich pamäti, ale aj v pamäti ďalších ľudí, ktorí sú s touto školou
spojení. Je mi potešením, že už takmer 30 rokov môžem byť jej súčasťou.
Prajem našej škole do ďalších rokov radosť, ktorú medzi jej múry každoročne
prinášajú naši žiaci, láskavých a múdrych učiteľov, starostlivých a trpezlivých
rodičov, ktorí rozumejú svojim deťom a vážnosť, ktorú si v očiach verejnosti
zaslúži.
Mgr. Marta Lamošová, riaditeľka školy
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Pripomenutie si a uctenie pamiatky obetí
1. svetovej vojny konané dňa 11.11.2014 v Sučanoch
Každá vojna prináša nesmierne ľudské utrpenie, každá vojna
ide proti samotnej podstate ľudskosti. A ide tak nielen proti
človeku ale aj proti Bohu, ktorým sa často a radi strany zúčastnené na nej zaštíťujú a oháňajú, pričom tak ale konajú
v priamom protiklade s jeho základnými prikázaniami.

Je preto našou prirodzenou ľudskou aj občianskou úlohou vždy
a jednoznačne sa postaviť proti
každému takému snaženiu ktoré
vedie k vypuknutiu vojny a rozpútaniu vojnového šialenstva.
Robíme to preto aj teraz a tu, keď si pripomíname obete Prvej svetovej vojny
a všetkých vojnových konﬂiktov ako takých vôbec.
Obete tejto prvej celosvetovej vojnovej katastrofy sa rátajú na desiatky miliónov ľudských životov, ich utrpenie bolo neraz hroznejšie a neľútostnejšie, než
utrpenia predchádzajúcich ale i po nej nasledujúcich vojnových konﬂiktov.
Nie všetky strany a zvlášť prostí ľudia zúčastnení vo vojne na hociktorej strane majú na vojnovom konﬂikte záujem. Naopak, prostí ľudia bývajú do
vojny z pravidla dohnaní najtvrdšou represiou, ktorá im nedáva iné možnosti
rozhodovania a odmietnutie sa rovná skoro istému trestu smrti, teda straty
života. Života, ktorý mal pri hroznom utrpení v zákopoch bojujúcich strán

Nespravodlivo väznené v Sučanoch
Minulý rok bola v Sučanoch slávnostne odhalená pamätná tabuľa,
venovaná ženám nespravodlivo väzneným komunistickým režimom.
Nachádza sa na budove bývalej Katolíckej školy (dnes budova cukrárne). Tento pamätník nám pripomína osud žien (aj rehoľných sestier), ktoré boli v 50.tych rokoch 20. storočia nespravodlivo odsúdené,
uväznené komunistickým režimom a následne prevezené do Sučian.
V sučianskej tehelni vykonávali ťažké práce a prežívali mnohé útrapy. Boli privezené väčšinou zo ženskej väznice v Rimavskej Sobote.
V rokoch 1948 -1989 stratilo slobodu na území Slovenskej republiky
vyše 70 000 ľudí. Všetci politickí väzni boli na Slovensku po 17.
novembri roku 1989 rehabilitovaní.
Ich pamiatku sme si pripomenuli 17.novembra 2014 aj v našej obci
pietnou spomienkou. Zapálením sviec a chvíľkou ticha sme vzdali
úctu nespravodlivo väzneným a ich rodinám. Nech tento pamätník
je mementom a posolstvom, že proti každej totalite sa dá vzoprieť
a účinne brániť
Mgr. Veronika Ďaďová
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len tak malú cenu, že sa rovnal iba najnižšej štatistickej jednotke. Vieme
o miliónových počtoch takýchto obetí, vieme o niektorých hrdinov svedomia,
ktorí vojnu odmietli, vieme o odvážnych a tiež o hrdinských činoch vojakov,
ktorí sa postavili proti základnému zlu a svojvôli mocných, teda tým, ktorí
vojnu rozpútali.
Áno, práve tí, ktorí sa postavili proti zlovôli rakúsko-uhorských a nemeckých
mocenských a vojenských kruhov, ktoré rozpútali túto celosvetovú tragédiu,
boli tými, ktorí primárne zabezpečili nám dnešnú vlastnú už slovenskú štátnosť, ktorej priamou predchodkyňou bola po ukončení tejto hroznej vojny
nimi vybojovaná 1.ČSR. Boli to práve naši legionári, ktorí odmietli bojovať na
strane síl zla a ktorí sa proti nemu postavili a ktorí položili za to v dovtedy
najväčšej vojne aj svoje životy.
V nedávnej minulosti zarezonoval v tejto súvislosti článok v NŽT, z ktorého
je táto citácia:
„Piate zastavenie klubu generálov smerovalo do Vouziers – Terron. Sú to miesta bojového nasadenia 21. a 22. pluku česko-slovenských légií, sformovaných
vo Francúzsku počas 1. svetovej vojny pod vedením M. R. Štefánika. Aj tu
misia Slovákov s predstaviteľmi Vouziers navštívila miesta posledného odpočinku Slovákov, ktorí tu ďaleko od svojich domovov skončili svoju životnú
púť. Člen misie plukovník Jozef Petráš, starosta Sučian položil kytice kvetov
k hrobu vojaka 21. pluku česko-slovenských légií, sučianskeho rodáka Pavla
Mierta. Ten padol 21. októbra 1918 pri francúzskom mestečku Terron. Pochovaný je na vojenskom cintoríne Vouziers, číslo hrobu 893.“
Ctíme si takéto obety a pociťujeme aj hrdosť viazanú na tohto nášho rodáka,
ktorého zarámované ďakovné uznanie podpísané prvým prezidentom T.G.Masarykom máme vystavené v rodnom dome Ď.Langsfelda, inej našej výraznej
osobnosti, ktorého martýrium máme u nás v obci v tradičnej spoločenskej
úcte. Je teda plne namieste aj takýmto spôsobom prejaviť hlbokú úctu ku
všetkým obetiam 1. svetovej vojny, ale aj obidvoch doterajším najväčších svetových vojen a vyjadriť to aj ako memento a varovanie pred ďalšími svetovými
konﬂiktami, ktorých dosah môže prerásť až v totálne skazonosný pre ľudské
spoločenstvo ako také.
Ing. Igor Miert
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Pútnici vo Svätej Zemi 2014
V dňoch od 10. do 18. októbra 2014 sa 52 farníkov zo Sučian
a z okolitých farností, na čele so sprievodcom, kňazom PaedDr. Michalom Pitoniakom a správcom farnosti Pavlom Pečkom, z Božej milosti zúčastnilo na púti vo Svätej Zemi.
Na púť sme nastúpili v piatok 10. októbra 2014 o 14.00 h. Autobus nás doviezol na letisko vo Schwechate, odkiaľ okolo 22.00 h. vzlietlo lietadlo a za cca
3 a pol hodiny pristálo na letisku v Tel Avive, v Izraeli. Naše prvé kroky púte,
v sobotu ešte za tmy, smerovali k Stredozemnému moru do Cézarey prímorskej. Odtiaľ sme sa na svitaní presunuli do Hajfy, kde sme navštívili Baziliku
Karmelskej Panny Márie. Potom sme pokračovali na Horu Blahoslavenstiev,
kde sme pod holým nebom slávili prvú sv. omšu. Po sv. omši sme sa plavili
loďou po Genezaretskom jazere. V blízkosti tohto jazera sme aj obedovali
v reštaurácií, kde ponúkajú aj tzv. rybu sv. Petra. Tam sme stretli košického
arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera, ktorý sa nám v krátkosti prihovoril a dal
nám požehnanie. Pokračovala návšteva miesta rozmnoženia chleba a potvrdenia primátu sv. Petra a odtiaľ sme pokračovali do Kafarnauma. Navštívili sme
aj Kánu Galilejskú, kde si manželské páry našej farnosti obnovili manželské
sľuby. Večer sme prišli do Nazareta, kde sme sa ubytovali v hoteli a kde sme
jednu noc aj bývali. Nedeľu sme začali prehliadkou baziliky Zvestovania Pána
a domu Panny Márie a sv. Jozefa v Nazarete. Tam sme slávili aj sv. omšu v blízkosti tejto baziliky. Nasledovala prehliadka Hory Tábor na vrchu, kde sa Pán
Ježiš premenil. Odtiaľ sme pokračovali na miesto krstu Pána Ježiša, kde sme
si obnovili krstné sľuby. Pokračovali sme do Jericha, najstaršieho mesta sveta,
kde sme videli strom, planý ﬁgovník, na akom bol aj mýtnik Zachej, prezreli
sme si tiež Horu pokušení a navštívili sme aj Judskú púšť. Večer sme prišli do
Betlehema, kde sme sa ubytovali v hoteli Star a kde sme bývali až do konca
našej púte. V pondelok sme absolvovali prehliadku Betlehema. Navštívili sme
Baziliku Božieho narodenia, miesto, kde sa narodil Pán Ježiš. V blízkosti tejto
baziliky sme slávili sv. omšu, zo slávnosti Narodenia Pána, zaspievali sme si aj
známe vianočné koledy. Navštívili sme aj Jaskyňu mlieka, kde sme sa modlili
za nenarodené deti a za neplodné manželské páry. Odtiaľ sme pokračovali
na Pole pastierov, na miesto, kde sa pastierom zjavili anjeli a zaspievali Sláva
Bohu na výsostiach. Navštívili sme tiež aj jednu z Herodesových pevností –
Herodion a prezreli sme si aj tzv. Šalamúnove rybníky. V utorok sme zavítali
do Betánie, miesta Márie, Marty a Lazára, kde sme slávili sv. omšu. Navštívili
sme tiež lokality Kumrán aj Masadu a mali sme možnosť kúpať sa v Mŕtvom
mori. V stredu sme navštívili najposvätnejšie miesto vo Svätej Zemi, baziliku
Božieho hrobu. Sv. omšu sme slávili priamo na Golgote, na mieste, kde za nás
zomrel Pán Ježiš. Po sv. omši sme uctili miesto, kde stál Kristov kríž. Navštívili sme a uctili aj Boží hrob. V tento deň sme navštívili aj Vrch Sion, kde sa
nachádza bazilika Usnutia Panny Márie a Večeradlo, kde Pán Ježiš založil niektoré sviatosti. Pokračovali sme k Múru nárekov a neskôr sme prešli trasu, po
ktorej viedla Krížová cesta. V chráme druhého zastavenia Krížovej cesty sme
sa aj my túto pobožnosť v krátkosti pomodlili. Štvrtok sme začali prehliadkou
Getsemanskej záhrady a Balziliky Národov, kde sa Pán Ježiš potil krvou a priamo na tomto mieste pri skale, sme slávili sv. omšu. Navštívili sme Betfage,
miesto, kde Pán Ježiš vysadol na osliatko a odtiaľ slávnostne pokračoval do
Jeruzalema. Navštívili sme Olivovú horu, miesto, kde sa Ježiš modlieval a tiež
aj chrám Pater Noster – Otče náš, kde sme túto modlitbu spoločne zaspievali.
Tiež sme navštívili židovský cintorín, odkiaľ sme videli celú panorámu svätého
mesta Jeruzalema, pozreli sme si chrám, kde Pán Ježiš plakal pri pohľade na
mesto Jeruzalem a navštívili sme chrám, v ktorom je prázdny hrob Panny
Márie. Mali sme aj možnosť navštíviť pravoslávny ruský chrám sv. Márie Magdalény a hneď nato sme navštívili aj miesto a chrám, kde Peter zaprel Pána
Ježiša a väzenie, kde bol Pán Ježiš v noci zo Zeleného štvrtku na Veľký piatok.
V tento deň sme ešte navštívili miesto a chrám, kde Panna Mária prišla na-

Pútnici vo Svätej Zemi 2014

vštíviť svoju príbuznú
Alžbetu a tiež miesto
a chrám Narodenia
Sv. Jána Krstiteľa. Piatok bol posledný deň
našej púte. Videli sme
miesto, kde sa Ježiš
stretol s emauzskými
učeníkmi a slávili sme
tam sv. omšu. Navštívili
sme mestečko Latrun,
odkiaľ pochádzal lotor, ktorému Pán Ježiš
Betlehem, miesto narodenia Ježiša Krista
z kríža povedal: „Ešte
dnes budeš so mnou
v raji,“ a aj mesto Joppe, kde žil sv. Peter a mali sme možnosť kúpať sa
v Stredozemnom mori. Večer sme sa vrátili do Betlehema, kde sme sa pobalili
a v sobotu ráno o 2.00 h. cestovali na letisko do Tel Avivu, odkiaľ o 6.00 h.
letelo naše lietadlo, ktoré nás doviezlo na letisko do Schwchatu. Odtiaľ sme
autobusom pricestovali v sobotu 18. októbra 2014 do Sučian.
Ďakujeme Pánu Bohu, že nám dal milosť uskutočniť farskú púť do Svätej
zeme.
Text a foto: Pavol Pečko
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DENNÉ CENTRUM alebo KLUB DÔCHODCOV?
V súčasnosti sa v Klube dôchodcov (ďalej KD) usporadúvajú viaceré podujatia celoobecného charakteru zamerané prevažne pre občanov seniorov, ako
napríklad schôdzky členov Jednoty dôchodcov či Zdravotne postihnutých,
skúšky súboru SUČIANKA, rôzne spoločenské podujatia v záhrade v letných
mesiacoch.
Pre ďalšie skvalitňovanie funkcie Klubu dôchodcov (KD) alebo Denného
centra (DC) obce Sučany boli uskutočnené viaceré stavebné úpravy ako:
Prebudovanie hygienického zariadenia, Rozšírenie spoločenskej miestnosti,
Doplnenie potrebného zariadenia, so zámerom využívania priestorov častejšie, najlepšie každodenne, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. (ktorý upravuje
právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, ﬁnancovanie sociálnych
služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb), a to pre seniorov, pre
zdravotne postihnutých a sociálne odkázaných občanov. V začiatkoch by sa

mohlo prevádzkovať ako:

Nízkoprahové denné centrum
V takomto centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2
ods. 2 písm. a), b) a h) počas dňa
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Text aj foto: Ján Šteuček

Ing. Ján Maruňák

24. októbra sa v Robotníc-

z Martina daroval

kom kultúrnom dome konalo

našej obci umelec-

vystúpenie Františka a Vojtu

ké dielo - bronzovú

Nedvědovcov so skupinou.

plaketu s vyob-

Záujem o hudbu týchto českých

razením Milana

umelcov bol veľký a všetci, ktorí

Hodžu. Plaketa

si toto vystúpenie nenechali ujsť,

pochádza z roku

strávili príjemný večer pri hitoch

1937 a jej autorom

ako Růže z papíru, Podvod, Na

je Vojtech Ihrinský.

kameni kámen a ďalšie.

So starostom obce
podpísali 25. novembra darovaciu
zmluvu.

Jednota dôchodcov v Sučanoch vás pozýva na

Silvestrovskú zábavu
v Robotníckom kultúrnom dome
dňa 27. decembra 2014 od 15:00 hod.
Vstupné: 3 alebo 7 € (večera, tombola)
Program: hudba, tanec, Sučianka
Prihláška: do 26. 12. 2014 u členov výboru ZO JDS
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ÚMRTIA
1. Mičencová Dana
2. Dembický Pavol
3. Meliš Ján
4. Ťaptíková Božena
5. Adamčíková Amália
6. Špirková Darina
7. Golier Vladimír
8. Pilarčiková Božena
9. Dianovská Anna
10. Laciková Zlatica
11. Jackulíková Alžbeta
12. Bulej Gabriel
13. Staňo Ľudovít
14. Ligocký Jaroslav, MUDr.
15. Huličiar Vladimír
16. Poništiaková Mária
17. Remeníková Štefánia
18. Makovníková Božena
19. Gregor Viliam
20. Šoporová Anna
21. Ružeková Ružena
22. Chovancová Magdaléna
23. Dzúrik Ján
24. Balšianka Ľubomír
25. Ďurček Dušan
26. Mikulašová Janka
27. Urban Milan
28. Frolová Anna
29. Pražmová Jarmila
30. Kalánka Jozef
31. Mokošová Anna
32. Klučka Jozef
33. Vojčíková Magdaléna
34. Jamriška Ján
35. Mertl Zdeněk
36. Ilovská Agneša
37. Chmúrny Vladimír
38. Macaláková Anna
39. Adamčíková Anna
40. Poliačiková Paula
41. Moricová Mária
42. Bištiaková Ľudmila
43. Chmúrny Jaroslav, Ing.
44. Ondrejkovič Ján
45. Kramár Viliam
46. Fekeč Dušan
47. Zajarošová Mária
48. Oľga Húšťavová

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

NARODENIA
07.01.2014
08.01.2014
27.01.2014
30.01.2014
31.01.2014
01.02.2014
08.02.2014
12.02.2014
18.02.2014
21.02.2014
04.03.2014
08.03.2014
29.03.2014
03.04.2014
11.04.2014
19.04.2014
25.04.2014
02.05.2014
07.05.2014
19.05.2014
20.05.2014
23.05.2014
26.05.2014
28.05.2014
03.06.2014
03.06.2014
09.06.2014
11.06.2014
12.06.2014
17.06.2014
25.06.2014
29.06.2014
07.07.2014
12.07.2014
04.08.2014
11.08.2014
19.08.2014
23.08.2014
26.08.2014
01.09.2014
08.09.2014
12.09.2014
02.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
20.11.2014
26.11.2014
27.11.2014

1. Markov Maxim
2. Fojtík Šimon
3. Mihálik Matej
4. Cicková Natália
5. Comba Damián
6. Mikeska Ján
7. Turan Richard
8. Ribičić Mia
9. Facuna Patrik
10. Kováč Sebastián
11. Ondruš Samuel
12. Dubovec Adam
13. Facuna Jozef
14. Buknová Lucia
15. Frnda Andrej
16. Rosoňová Alexis
17. Repel Martin Pierre
18. Pilková Soﬁa
19. Facuna Andrej
20. Bacula Tomáš
21. Huťková Sára
22. Faroye Jason
23. Adamčíková Bianka
24. Babčo Adam
25. Puška Dušan
26. Buzinkayová Sabína
27. Remeník Nicolas
28. Genda Lukáš
29. Kubáň Lukáš
30. Hegerová Nela
31. Papík Teodor
32. Cicko Marcel
33. Buociková Zoja
34. Facunová Daniela
35. Bajanová Alexandra
36. Mecko Andrej
37. Kanás Kristián

13.01.2014
19.01.2014
27.01.2014
30.01.2014
14.02.2014
18.02.2014
04.03.2014
04.03.2014
21.03.2014
03.04.2014
14.04.2014
14.04.2014
01.05.2014
08.05.2014
12.05.2014
13.05.2014
20.05.2014
21.05.2014
09.06.2014
09.06.2014
19.06.2014
20.06.2014
21.06.2014
29.06.2014
16.07.2014
17.07.2014
19.08.2014
11.09.2014
14.09.2014
17.09.2014
22.09.2014
28.09.2014
21.10.2014
27.10.2014
28.10.2014
30.10.2014
31.10.2014

SOBÁŠE
Michal Polák - Veronika Babčová
Vladimír Volna - Monika Majtánová
Ľudovít Sabo - Ivana Badáňová
Tomáš Hlavatý - Dagmar Nižnanská
Pavol Gregor - Magdaléna Brachňáková
Tomáš Dendis - Ľubica Čeryová
Martin Tichý - Michaela Sládečková
Michal Dratva - Lucia Zelienková
Tomáš Botoš - Lucia Štangová
Vladimír Hradil - Jana Svitačová

25.01.2014
27.04.2014
17.05.2014
07.06.2014
14.06.2014
28.06.2014
26.07.2014
19.09.2014
24.10.2014
25.10.2014
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