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Dni
Milana hodžu
24. – 29. JÚN 2014
Vážení spoluobčania,
Srdečne Vás pozývame na Sučianske slávnosti Dní Milana Hodžu, ktoré sa
uskutočnia v sobotu 28. júna:
14:00 Pietny akt – kladenie vencov pri pomníku M. Hodžu na Národnom cintoríne v Martine
15:00 Úcta rodákovi – kladenie vencov pri buste Milana Hodžu na námestí SNP v Sučanoch
15:30 Vystúpenie detí z MŠ
16:00 Detský spevokol – Roľničky
16:30 Rocková kapela – Matula
17:15 ZUMBA
17:30 Rocková kapela „LIBERETE“
18:45 Diskotéka– DJ Miro
20:00 SMOLA A HRUŠKY
21:00 Pokračovanie diskotéky – DJ Miro
24:00 Ukončenie osláv M. Hodžu
a v nedeľu, 29. júna:
09:45 Slávnostné služby Božie /Evanjelický a.v. Kostol/

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

•

Uznesenia:
dňa 3. 4. 2014 Obecné zastupiteľstvo
schválilo:
•

•

•
•
•
•

Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie
projektu „Rekonštrukcia a modernizácia rodného domu Ďurka Langsfelda“, ktorého ciele
sú v súlade s platným územným plánom obce
a platným programom hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce.
Zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia rodného domu Ďurka Langsfelda“ po schválení žiadosti o NFP,
ﬁnancovanie projektu vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške
maximálne 15 000 €.
Smernicu na zabezpečenie vybavovania sťažností a petícií.
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o poskytovaní
dotácií.
Zásady poskytovania príspevku na stravovanie
určeným obyvateľom obce.
Oprávnenie starostu obce udeľovať fyzickým
a právnickým osobám, ktoré v katastri obce
vlastnia alebo užívajú nehnuteľnosť, právo
vybudovať vodovodné, kanalizačné, plynové
a NN elektrické prípojky v dĺžke najviac 25 metrov na pozemkoch vo vlastníctve obce ako aj
právo vykonávať ich údržbu a opravy.

•

•

•

•

•

dňa 30. 4. 2014 Obecné zastupiteľstvo
schválilo:
•
•
•

•

•
•

Záverečný účet obce Sučany a celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad.
Použitie prebytku v sume 195 362, 87 € na
tvorbu rezervného fondu.
V súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov zvýšenie platu starostu
obce Sučany o 25 % a to s účinnosťou od
1. apríla 2014.
Výšku dotácie jednotlivým CVČ resp. o.z. na
bežnú činnosť súvisiacu s podporou všeobecne prospešných služieb (výchova a rozvoj
telesnej kultúry, výchova, záujmová činnosť)
pre deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým
pobytom na území obce podľa predloženého
návrhu s podmienkami uvedenými v predloženom návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie.
Zrušenie VZN č. 1/2008 o obecnej polícii na
základe Protestu prokurátora Pd 4/1415506-6.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Suča-
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•

•

ny o zriadení Obecnej polície obce Sučany
č. 01/2014.
Zrušenie VZN obce Sučany o používaní zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v obci Sučany na základe Protestu
prokurátora Pd 5/1415506.
Smernicu obce Sučany o postupe pri aplikácii
zákona o slobodnom prístupe k informáciám
poskytovaných obecným úradom v Sučanoch,
ktorej prílohou je sadzobník úhrad nákladov za
sprístupňovanie informácií podľa príslušného
zákona.
Zrušenie VZN obce Sučany č. 1/1997 Zoznam
skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti obce Sučany na základe
Protestu prokurátora Pd 6/1415506-6.
Poradovník žiadateľov o pridelenie 1 a 3 izbových obecných bytov nasledovne: na prípadne
uvoľnené 3-izbové byty na ul. Tehelná č. 5, 7, 9,
11 na obdobie 01.05.2014- 30.04.2015 nasledovne: 1. Miroslava Hlavatová, 2. Richard Turan, 3. Mária Žúborová, na prípadne uvoľnené
1-izbové byty na ul. Tehelná č. 5, 7, 9, 11 na
obdobie 01.05.2014- 30.04.2015 nasledovne:
1. Mgr. Lenka Orelová. Všetci uvedení žiadatelia spĺňajú podmienky na pridelenie nájomných bytov.
Autoremedúru uznesenia č. 3/2011 bod C14
z pôvodného znenia: „Zámer ﬁrmy MARO na
vybudovanie prístupovej komunikácie k novému priemyselnému parku na Starej tehelni
s podmienkou, že komunikácia nebude zasahovať do pozemku obce p.č. 2100/124, kde sa
plánuje výstavba dopravného ihriska“; na nové
znenie: „Zámer ﬁrmy MARO, s.r.o. Sučany na
vybudovanie prístupovej komunikácie k novému priemyselnému parku na Starej tehelni.“
Formu spôsobu odpredaja majetku obce nehnuteľnosť budova obchodu a služieb „Praktik“
dom č. súp. 451 so skladom a garážou a pozemok KN – C č. 152/1 a 152/2 verejnou obchodnou súťažou v zmysle stanovených podmienok.
Stanovenie spôsobu prevodu spoluvlastníckeho
podielu k nehnuteľnému majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v prospech MUDr. J,
Kodaja a manželky A. Kodajovej, Stará Hradská
33, Sučany. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je to, že uvedený pozemok nie je využiteľný
pre obec a tento pozemok sa nachádza pri pozemku žiadateľa, je priľahlou plochou k pozemku zastavanom stavbou vo vlastníctve MUDr. J.
Kodaja a manželky A. Kodajovej. Obec Sučany je
vlastníkom spoluvlastníckeho podielu. Cena za
1m2 pozemku je určená na 27 € /1m2, t.j. 7533 €
za spoluvlastnícky podiel.
Stanovenie spôsobu prevodu nasledovného
nehnuteľného majetku obce Sučany: pozemok
parcelné číslo CKN 613/1, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 81 m2, 2. stavbu „sklad“
súpisné číslo 2160, postavenú na parcele KN
613/1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.

•

•

•

•

138/1991 Zb. o majetku obcí za cenu vo výške
znaleckého posudku spracovaného znalcom
Ing. I. Kovačkom, plus náklady za znalecký posudok t.j. v sume 10 700 € záujemcovi p. Králikovi (7 980 € za budovu, pozemok 2 520 €
a cena znaleckého posudku 200 €). Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je úprava centra
obce a záujem p. Králika zrekonštruovať susediaci objekt bývalého domu služieb s čím súvisí
i nutnosť asanácie budovy bývalých skladov
OcU za podmienok stanovených obecným zastupiteľstvom.
Oprávnenie starostu obce Sučany uzatvárať
nájomné zmluvy, predmetom ktorých je nájom
pozemkov vo vlastníctve obce Sučany o rozmere najviac 12 m2 alebo stĺpov verejného
osvetlenia (príp. iných podperných bodov),
a to právnickým alebo fyzickým osobám za
účelom umiestnenia reklamných plôch napr.
bilboardov alebo plagátov.
Dotáciu na bežnú činnosť pre Futbalový oddiel Tatran Sučany z rozpočtu obce vo výške
7 000 €.
Použitie rezervného fondu vo výške 70 000 €
na kapitálové výdavky v roku 2014 nasledovne: na kúpu nehnuteľností vo výške 35 000 €
(kúpa domu na Ul. pri Váhu, vysporiadanie
pozemkov na Ul. Ď. Langsfelda, pri cintoríne
ap.); na prípravnú a projektovú dokumentácia
4 000 € (súvisiacu s premiestnením obytných
kontajnerov); na rekonštrukciu existujúcich
obytných kontajnerov súvisiacu s ich premiestnením sumu 11 000 €; na rekonštrukciu komunikácií sumu 20 000 €.
Komisiu pre zorganizovanie a prípravu kultúrnej akcie na oslavy 750. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Sučany v zložení predseda V. Ďaďová, členovia – K. Miháliková, M. Miert, V. Olbert.

vzalo na vedomie:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Plnenie uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Správy z vykonaných kontrol hlavného kontrolóra.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013.
Správu nezávislého auditora k účtovnej závierke obce Sučany za rok 2013.
Stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu obce na rok 2014.
Zmenu rozpočtu vykonanú na základe rozpočtového opatrenia podľa § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
– účelovo viazané prostriedky /voľby, verejnoprospešné práce a pomocný robotník OHZ/.
Protest prokurátora č. Pd 4/14/5506-6.
Protest prokurátora č. Pd 5/14/5506-6.
Protest prokurátora č. Pd 6/14/5506-6.
Správu stavebného referátu o stavebnej činnosti v obci za rok 2013.
Informáciu o ďalšom postupe výstavby D1
a iných dôležitých stavbách v obci.
Informáciu o činnosti komisií OZ.

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI
požiadalo:
•

•

Prednostu OcÚ, vzhľadom k problematike
týkajúcej sa obytných kontajnerov, vstúpiť do
rokovania s majiteľmi nehnuteľnosti v obci.
Prednostu OcÚ pripraviť dodatok k VZN 1/2007
o poskytovaní dávok v hmotnej núdzi.

Harmonogram vývozu separovaného zberu pre
obec Sučany
Mesiac
Sklo
PET
(zvon)
(1100 + vrecia)
Jún
štvrtok 26.6. streda 25.6.
Júl
štvrtok 24.7. streda 23.7.
August
štvrtok 21.8. streda 20.8.
September štvrtok 18.9. streda 17.9.
Október
štvrtok 16.10. streda 15.10.
November štvrtok 13.11. streda 12.11.
December štvrtok 11.12. streda 10.12.

Vyhlásenie
mimoriadnej situácie
Po dlhodobých zrážkach došlo k situácii, kedy bolo
nutné odľahčiť priehrady hornej časti Váhu s prietokom 530 m3/s. Došlo k poškodeniu konštrukcie
starého mostu ponad koryto Váhu a vznikli závady,
ktoré ohrozujú stabilitu nosnej konštrukcie mosta.
Situácia je vážna, hrozí zbortenie mostného telesa a ďalšie škody. Tento stav nedokáže obec riešiť
z miestnej úrovne, okresu a nadobúda celoslovenskú dimenziu. Dotýka sa tiež viacerých zložiek
(plynárne, elektrárne, cestná doprava, výstavba
D1). V prípade zhoršenia počasia, kedy je potrebné ďalej vypúšťať nádrže, hrozí jeho zbortenie. Pri
možnej deštrukcii by došlo k zahradeniu Váhu, čím
by opustil pôvodné koryto a vylial by sa do obytnej
časti obce a priestoru novobudovaného diaľničného telesa a železnice.
28. 5. 2014 nadobudlo účinnosť vyhlásenie mimoriadnej situácie na území obce vzhľadom na
pretrvávajúci stav na moste s poškodením mostnej konštrukcie ako aj skutočnosti, že mostom sú
vedené inžinierske siete (voda, plyn, kanalizácia).
Tým vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života,
zdravia osôb a veľkých škôd na majetku.
Počas mimoriadnej situácie sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia (záchranné,
lokalizačné a likvidačné práce) smerujúce k odvráteniu následkov mimoriadnej udalosti, ktoré
majú negatívny vplyv na život, zdravie a majetok.
Z daných dôvodov zabezpečila obec prieskum
a analýzu stavu a pripravila riešenie na odstránenie havarijného stavu tak, aby neohrozoval
bezpečnosť premávky. Okrem toho do vyriešenia
tohto stavu obec pravidelne sleduje stav mosta,
zabezpečila označenie daného úseku a presmerovala dopravu motorových vozidiel na cestu 1/18.
V súvislosti s danou situáciou zasadal 30.5.2014
krízový štáb obce, ktorý prijal konkrétne úlohy
nevyhnutné na riešenie havarijného stavu.

Správy z kontrol
V uplynulom období hlavný kontrolór vypracoval
z vykonaných kontrol správy, v ktorých boli uvedené
nasledovné skutočnosti:
•

a) Kontrola dotácií poskytnutých obcou
v roku 2013:
V roku 2013 obec obdržala od štátu účelové dotácie
celkom vo výške 608 600,76 €, z toho najviac na prenesený výkon štátnej správy týkajúci sa bežných výdavkov základnej školy (462 510 €), na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb
pre Stredisko evanjelickej diakonie v Sučanoch- Dom
dobrého pastiera (53 760 €), ďalej napr. na opravu
komunikácií (5 243,14 €), na prenesený výkon štátnej
správy na úseku stavebnej správy (19 309,59 €), na
úseku matriky (4 838,45 €) atď.
Naopak, obec Sučany v roku 2013 poskytla dotácie
celkom vo výške 36 280 €, a to centrám voľného času
na aktivity orientované pre deti vo veku od 5 do 15
rokov sumu 19.080 € ako aj spoločenským (2 300 €)
a športovým organizáciám v obci (14 900 €). Osobitne bola schválená dotácia pre Stredisko evanjelickej diakonie, Diakonické centrum Sučany vo
výške 3.223,68 € na doﬁnancovanie opravy strechy
na Dome dobrého pastiera na Ul. Partizánskej č. 25
v Sučanoch. Pri kontrole použitia dotácie boli zistené
nasledovné nedostatky:
• poskytnutie dotácií centrám voľného času
v roku 2013 nebolo v súlade so zákonom
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Správne mali byť dotácie poskytnuté
v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v nadväznosti na
to na VZN obce Sučany o poskytovaní dotácií
č. 6/2009 resp. 1/2013.
• poskytnutie dotácie subjektu bez právnej subjektivity (JM Centrum) v rozpore s príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
• nepresnosti pri poskytnutí dotácie CVČ Tanečného klubu Deep Martin – Ľadoveň (uzavretie
zmluvy, nedostatky v dodatku k zriaďovacej
listine, v evidencii neziskovej organizácie ap./.
• porušenie ﬁnančnej disciplíny v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
subjektom „Súkromné centrum voľného času
KLM centrum“ Martin, konkrétne v tom, že
neboli dodržané podmienky, za ktorých boli
verejné prostriedky poskytnuté a uvedené
v uzavretej zmluve. Na základe zistení hlavného kontrolóra obec vyzvala KLM centrum
Martin na vrátenie dotácie 1.660 €.
• nedostatky v zmluvách o poskytnutí dotácie
pre CVČ (absencia neoddeliteľných príloh
k uzavretým zmluvám – rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ, problematické
ustanovenia o zmene výšky dotácie ap./
• nevybavenie jednej žiadosti v rozpore s registratúrnym poriadkom obce.
• nesprávne zaúčtovanie dotácie pre Jednotu
dôchodcov v rámci rozpočtu do kategórie re-

kreačných a športových služieb, správne mala
byť táto dotácia zaúčtovaná do kategórie spoločenských služieb.
nesprávne resp. nedostatočné označenie
subjektov – príjemcov dotácie v príslušných
uzneseniach OZ.

b) Kontrola plnenia opatrení vyplývajúcich
z kontrol vykonaných a ukončených hlavným kontrolórom obce v roku 2013:
Vykonanou kontrolou opatrení bolo zistené, že zo 49
opatrení prijatých starostom obce na odstránenie
nedostatkov zistených hlavným kontrolórom v roku
2013, ku dňu vypracovania správy z tejto kontroly nebolo úplne splnených 13 opatrení. Jednalo sa najmä
o opatrenia týkajúce sa nákladov na reprezentačné
účely, nebola vypracovaná nová smernica na verejné
obstarávanie, ktorá by zohľadnila nové zákonné pravidlá, ku dňu kontroly neboli tiež realizované niektoré
verejné obstarávania ap.

c) Kontrola plnenia uznesení prijatých na
obecnom zastupiteľstve v Sučanoch v roku
2013:
Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva
(OZ) v Sučanoch je predkladaná na obecnom zastupiteľstve prednostom obecného úradu. Uvedenú povinnosť mu ukladá rokovací poriadok OZ v Sučanoch.
Vykonanou následnou kontrolou opatrení bolo zistené, že v roku 2013 nebolo splnených 7 uznesení OZ,
čiastočne splnených resp. plnených je 5 uznesení OZ.
Je možné konštatovať, že oproti minuloročnej kontrole došlo k poklesu nesplnených uznesení. Zároveň
však bolo opätovne konštatované, že obec nezverejňuje na web stránke povinne zverejňované informácie, čo je v rozpore so zákonom o slobodnom prístupe
k informáciám a ani nezverejňuje štvrťročne prehľad
zákaziek s hodnotou nad tisíc euro, čo je v rozpore so
zákonom o verejnom obstarávaní.
Uvedené kontroly boli prejednané so starostom obce
a prednostom obecného úradu, ktorí plne akceptovali výsledky kontrol. Následne boli správy dopracované do deﬁnitívnej, vyššie uvedenej a zverejnenej
podoby. Detailnejšia verzia kontrol sa nachádza na
web stránke obce Sučany, úplnú verziu aj s prílohami majú všetci poslanci obecného zastupiteľstva. Po
uzavretí kontrol boli starostom obce prijaté opatrenia
a správy z kontroly boli prejednané v obecnom zastupiteľstve.
Ing. Vladimír Plžik
hlavný kontrolór
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ZO ŽIVOTA OBCE

750. výročie prvej písomnej zmienky o Sučanoch
K prejavom historického povedomia, lokálpatriotizmu a hrdosti patrí aj pripomenutie si historicky určujúcich, zlomových či kľúčových udalostí viazaných k miestu, s ktorým sme spätí.
Významné, okrúhle a dátumovo čo najstaršie výročia takýchto udalostí bývajú teda z pravidla
aj dôvodom vyjadrenia istej úcty dôstojnou a udalosti primeranou pripomienkou. Sú to akési
pomyseľné míľniky na cestách značených históriou nám blízkeho miesta, mesta, obce.
U človeka býva jeho životná dráha jednoznačne
vymedzená. Je to dátum jeho zrodu a skonu. Medzi tým sa pripomínajú a zvyčajne tiež aj oslavujú
jeho okrúhle výročia narodenia, teda tie, ktoré sú
viazané k dátumu, ktorý má človek vpísaný do
svojho rodného listu vydaného mu matrikou.
V prípade historicky starších osídlení miest, mestečiek, obcí takéto „rodné listý“ nejestvujú. Akoby
ich tu nahrádzajú prvé dochované písomné zmienky o nich, i keď osídľovania miest majú prevažne oveľa dlhšiu históriu, než býva ich prvý zápis
v písomne vedených archívoch. Tak je to tiež aj
v prípade našich Sučian, ktorých história tiež ďaleko prekračuje dátum ich prvej písomnej zmienky.
Prvé, ešte nevýrazné stopy osídľovania Sučian
dáva archeológia do obdobia poslednej fázy eneolitu (2250-1800 r. p.n.l.), popisujúce sa osídľovaním lokality ľudom kanelovej kultúry, ktoré taktiež
aj vypovedajú o najstaršom období osídľovaní regiónu Turca.
Trvalé osídlenie Sučian sa však datuje od mladšej
doby bronzovej (1300-700 r. p.n.l.). Vtedy sa ľud
už tzv. lužickej kultúry usadil na pravom brehu
Váhu – Hradiská a na Skale, kde si postavil prvé
opevnené hradiská. Našli sa po nich bronzové výrobky aj sošky, keď pravdepodobne hradisko na
Skale plnilo v tej dobe už aj funkciu obchodného
centra.
V dobe železnej (700 r. p.n.l.- prelom letopočtu)

sa mení aj pôvodná lužická na púchovskú kultúru.
V dobe rímskoprovinciálnej (1.-4.storočie n.l.) pozorujeme v Sučanoch vplyv stykov starého Ríma.
Naďalej tu žije ľud púchovskej kultúry v pôvodných hradiskách. Styky s rímskymi provinciami
dokladá aj nález rímskych mincí na Skale.
Slovania, naši autentickí predkovia, prichádzajú
do Sučian až v polovici 9. storočia a usadzujú sa
v starých hradiskách, kde žijú v čase Veľkej Moravy
ale aj po začlenení Turca do uhorského štátu.
Až niekedy v 11. storočí naši predkovia opúšťajú
praveké hradiská a stavajú si domy pozdĺž sučianskeho potoka. Obec tak na dlhé stáročia získala
charakter ulicovej zástavby popri potoku v smere sever-juh s hraničiacimi dominantami: dávno
obývanou Skalou na južnej strane a kostolom na
severnej vyvýšenine, neďaleko ústia sučianskeho
potoka do Váhu v blízkosti brodu cez Váh. Sučany až do 13. stor. patrili do kráľovského majetku
a boli spravované županom zvolenskej župy. Tohto obdobia sa týka aj najstaršia písomná správa
o Sučanoch (Zuchan) datovaná k roku 1264, keď
ich kráľ Belo IV. vyčlenil z kráľovského eráru a vymenil ich za Vrbicu v Liptove, dnes súčasť mesta
Liptovského Mikuláša. Túto výmenu urobil s bývalým zvolenským županom Mikom, synom Detrika.
Staršia cirkevná kronika síce spomína už aj rok
1115, keď podľa nej mala stáť na mieste súčasného katolíckeho kostola kaplnka, avšak tento údaj

nie je doložený
ený inými autentickými historickými
prameňmi, i keď historici to pokladajú za pravdepodobné. Súčasný katolícky kostol bol postavený
asi v poslednej štvrtine 13. stor., teda už patrí do
obdobia po prvej písomnej zmienke.
Samotná listina, v ktorej je uvedená táto prvá
písomná zmienka o Sučanoch, bola síce fyzicky
vydaná až asi 4-5 rokov neskoršie, než sa táto
udalosť - výmena za Vrbicu v r.1264 - skutočne
odohrala, avšak je podľa renomovaných historikov prof. Marsinu, ako i nášho rodáka prof. Bartla
(Sučany v dobe feudalizmu) nespochybniteľná. Jej
originál je zaradený podľa PhDr. Beňku, CSc. (Beňko Ján, Starý Turiec) v historickej edícii CDP – VIII
(Codex diplomaticus patrius) v Budapešti.
Teda za autentickú prvú písomnú zmienku o Sučanoch môžeme považovať rok 1264, čím na rok
2014 pripadá 750. výročie, ktoré si chceme posledný augustový víkend tiež aj dôstojne pripomenúť.
Miroslav Miert

Obec Sučany všetkých srdečne pozýva pripomenúť si toto významné výročie. Oslavy, ktoré
sa uskutočnia 30. augusta, budú sprevádzané
bohatým celodenným programom. Príjemnú
atmosféru jarmoku ľudových remesiel budú
dotvárať vystúpenia miestnych umelcov, ale aj
populárna skupina Vidiek.

10 ročníkov Dní Milana Hodžu
V dňoch 23. až 29. júna si znovu pripomenieme
nášho významného rodáka, Dr. Milana Hodžu,
významného slovenského politika a československého štátnika, a to už po desiaty krát. Počas
predchádzajúcich rokov sa oslavy postupne udomácňovali a rozširovali, čo do počtu konaných
sprievodných akcií, tak aj do počtu participujúcich
miest či inštitúcií. Z Dní Milana Hodžu sa počas
tých desiatich rokov stalo uznávané kultúrne,
spoločenské ale aj vedecké podujatie konajúce sa
v Bratislave, Martine a v Sučanoch. Od začiatku
sa Dni Milana Hodžu uskutočňujú pod záštitou
predsedu vlády SR, ktorými v priebehu 10 rokov
trvania boli M. Dzurinda, I. Radičová a R. Fico.
Súčasťou bývajú literárne súťaže Hodžov novinový
článok (pre základné školy) a Hodžova esej (pre
stredné školy a gymnáziá) a vedecká konferencia
o osobnostiach slovenskej politiky pre odbornú
ale aj laickú verejnosť, ktorá sa každoročne koná
v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Táto je od
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roku 2008 venovaná osobnostiam, ktoré rovnako
ako Milan Hodža pôsobili v československej resp.
slovenskej politike. Postupne bola konferencia venovaná M. Rázusovi, F. Jurigovi, I. Dérerovi, V. Šrobárovi, A. Štefánekovi a P. Blahovi. Každoročne sa
tiež koná pietna spomienka pri hrobe M. Hodžu na
Národnom cintoríne v Martine a uctenie pamiatky
významného rodáka v Sučanoch. S tým býva spojené aj udeľovanie Ceny Milana Hodžu za vedeckú
činnosť pri výskume osobností slovenskej politiky
a udeľovanie Čestnej ceny pre zahraničné inštitúcie
za propagáciu Milana Hodžu alebo Slovenska. Nedieľnou súčasťou býva aj stretnutie seniorov Turca
spolu s besedou o slovenských politikoch a každoročné ukončenie slávnostnými službami Božími
v sučianskom evanjelickom a. v. kostole.
A ako to všetko začalo a akých bolo tých predchádzajúcich 9 ročníkov? 24.6.2005 bol v rámci prvého ročníka Dní Milana Hodžu slávnostne odhalený
pamätník Dr. Milana Hodžu na námestí pri evanje-

lickom kostole. Odhalenia sa zúčastnil a príhovor
predniesol aj vtedajší predseda vlády SR p. Mikuláš
Dzurinda. Slávnostného aktu sa tiež zúčastnila veľvyslankyňa Veľkej Británie a vnuk M. Hodžu Ako hosť
programu vystúpil spevák Robo Kazík. Druhý ročník
občanom v piatok spríjemnili Otto Weiter, Andrea
Uhríková, country spevák V. Gabčo a zabávači R.
Kaizer a P. Meluš, v sobotu sa o zábavu postarala
skupina Eminent a DJ Miro na diskotéke s ohňostrojom. V roku 2007 to bola česká hudobná skupina
Verona, Jadranka a znovu diskotéka s ohňostrojom.
Asi najväčšie oslavy so sprievodným programom sa
doposiaľ konali v roku 2008. V piatok sa konala Seniorparáda v RKD, v sobotu najprv pre deti vystúpil
„Majster N“, poobede patrilo odovzdávaniu „Pamätných medailí mesta Martin a obce Sučany pri príležitosti 130. výročia narodenia Milana Hodžu“ a večer
občanov zabavil Štefan Skrúcaný a jeho hostia, následne populárna skupina Desmod. Ani nasledujúci
ročník sa však nenechal zahanbiť a v piatkovom pro-
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ČISTÉ HORY 2014
Užitočná a prospešná akcia čistenia hôr v sučianskom katastri má za sebou svoje ďalšie pokračovanie. Tradícia, že sa v mesiaci máj priatelia prírody pod záštitou občianskeho združenia
Primula v Sučanoch pod vedením Jána Chorváta
vydávajú vyčistiť lesy a hôľne pásmo od odpadu
ponechaného nezodpovednými návštevníkmi hôr,
už v predchádzajúcich rokoch zapustila svoje korene. Hlavne na známych hôľnych miestach, kde
sa koná zber úrody lesných plodov, ale tiež aj v hubárskych rajónoch sučianskej doliny, sa vykonáva
takýto zber odpadu po návštevníkoch, ktorí prírodu vnímajú svojským spôsobom a domnievajú sa,
že táto strávi všetko.
Tohto roku sa akcia konala dňa 1. mája, keď dobrovoľníci, hlavne z radov turistov z KST, milovníkov
hôr a ich rodinných príslušníkov zbierali odpad

z oblasti Kantorčeka, Solísk, spod úbočia Suchého a žľabu Malého fatranského Kriváňa, ale aj
z oblasti samotnej doliny. Aj tohto roku sa znieslo z týchto najvyšších oblastí dole k dostupným
komunikáciám niekoľko igelitových vriec odpadu
prevažne PET-ﬂiaš, plechoviek a skla, ale aj rôzne
iné odpady. Najnebezpečnejší odpad tvoria hlavne
sklenené fľaše, ktoré nielenže majú najdlhšiu dobu
rozpadu, ale slnko tu môže vytvoriť aj tzv. ohniskový efekt, ktorý je v období sucha schopný založiť požiar a napáchať veľké škody. I keď sa vždy
nájde niekto, kto pravidlá ohľaduplnosti k prírode
poruší, za pozitívum možno však označiť konštatovanie, že odpadu bolo tohto roku nazbieraného
menej ako pred rokom a táto tendencia sa javí celkovo za posledné roky ako klesajúca.
Teda aj touto cestou patrí poďakovanie tým, ktorí

takouto činnosťou zmenšujú toto riziko a prispievajú k čistote a kráse našich hôr. Veríme, že
táto už osvedčená tradícia si nájde aj v budúcnosti okrem stálych, ešte aj nových nadšencov. Budú
len vítaní.
Miroslav Miert

Deň Zeme na Skale
Pred tromi rokmi sa začala v komisii životného
prostredia a bytov pri obecnom zastupiteľstve
milá a zároveň užitočná, môžeme povedať, že už
tradícia. Aj keď prvý rok nás v parku pri tenisových kurtoch bolo len približne desať dobrovoľníkov, o rok už pri studničke v Hrabinách ich počet
stúpol na vyše dvojnásobok. Najväčší úspech však
nepochybne mala tohoročná akcia pri príležitosti Dňa Zeme, ktorú sme nasmerovali azda na
najobľúbenejšie miesto väčšiny Sučancov – na
Skalu. Mnoho z nás totiž už dlho chodilo okolo
rozmýšľajúc ako zanedbané a náletmi zarastené
priestranstvo na Skale vyčistiť a skultúrniť. Bolo
k tomu treba kus odhodlania, trochu organizovania a v neposlednom rade ľudí, ktorí sa neboja
práce a sú ochotní pomôcť a zamakať aj inde ako

grame pre obyvateľov Sučian vystúpili najprv seniori
Turca, po nich Jadranka a program svojim vystúpením zavŕšila skupina The Backwards. V roku 2010
sa o zábavu opäť postarali seniori Turca a skupina
AYA. V roku 2011 vystúpili v piatkovom programe
spevácke súbory ZO JDS Turca, skupina Tarnavčan
& Ľalia a v sobotu skupina Eminent a M. Križanová.
Tento rok bola po prvý krát udelená Čestná cena pre
zahraničné inštitúcie za propagáciu Milana Hodžu
alebo Slovenska. V dvoch predchádzajúcich rokoch,
2012 a 2013, predovšetkým z ﬁnančných dôvodov
absentoval tradičný sprievodný program pre občanov Sučian.
Tie tohoročné sa okrem iného budú niesť v duchu
desiateho výročia a odovzdávania medailí pre tých,
ktorí sa v priebehu predchádzajúcich rokov najviac zaslúžili o konanie a pretrvanie týchto osláv.
Srdečne Vás všetkých pozývame a dúfame, že svojim programom zaujmú a zapíšu sa do histórie Dní
Milana Hodžu.

len na svojom. Stretli sme sa teda vo štvrtok na
1. mája na Skale s tým, že pripravíme príjemné
prostredie pre oddychové posedenie pre všetkých,
ktorí toto miesto s obľubou navštevujú. Túto
„akciu“ si nenechali ujsť predovšetkým členovia
komisie životného prostredia, ale aj niektorí poslanci obecného zastupiteľstva. Pomôcť tiež prišli
obaja obecní fotograﬁ aj s vnučkami, volejbalistky
z volejbalového krúžku a veľa mladých, ktorým
príroda nie je ľahostajnou. Práce pilčíka sa zhostil
hlavný kontrolór obce, p. Pĺžik. S pílou však vedeli
narábať viacerí, ktorí túto svoju zručnosť využili
k vytvoreniu šiestich lavičiek, ktoré pri dvoch
ohniskách vydržia slúžiť hádam čo najdlhšie. Ani
ostatní ale nezaháľali a s hrabľami či motykami
čistili okolitý priestor, prípadne zbierali odpadky,
ktoré sa povaľovali v celom okolí. Skončili sme až
neskoro popoludní a po práci sme unavení ale
spokojní nové posedenie hneď vyskúšali.
Poďakovať sa tiež chceme dobrovoľnému hasičské-

mu zboru, ktorý s technikou urobil veľký kus práce v predchádzajúcich dňoch, čím nám ostatným
umožnil a uľahčil prácu, ale aj následne odviezol
zo Skaly množstvo nahromadeného odpadu a p.
Mihálikovi, ktorý nám zabezpečil náradie a občerstvenie.
Mgr. Lenka Orelová

Obedná prestávka ešte bez nového posedenia

Deň Zeme v Sučanoch
Aj keď si Deň Zeme pripomíname 22. apríla, v Sučanoch sme si ho trochu posunuli a tento celosvetový
sviatok sme si pripomenuli až 1. májový deň, ktorý je zas na Slovensku oslavovaný ako Sviatok práce.
Štvrtok tak bol voľným dňom a mohli sa stretnúť všetci, ktorí boli ochotní svojou troškou pomôcť prírode
a prostrediu, v ktorom žijeme. Tak sme príjemne aj užitočne spojili dva významné dni.
Zamestnanci obecného úradu, ktorí sa tiež rozhodli skrášliť našu obec a zároveň si pripomenúť Deň
Zeme, strávili prácou na novom eurozáhone na Námestí SNP až osem hodín. Na to, aby mohli zasadiť až
400 muškátov tak, ako si to naplánovali, totiž museli najprv pripraviť zeminu a fóliu pod plánovanú výsadbu. Tento rok sa ich na akcii zúčastnilo osem a všetci spoločne dúfajú,
že počasie, ktoré nás v nemalej
miere častuje dažďom, nezničí
ich snahu. A aby sme nezabudli, pracovne tento deň poňali
aj sučianski futbalisti, ktorí
svoju snahu zamerali na nové
futbalové ihrisko.
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MDD v škole
Hoci sa Medzinárodný deň detí slávi až 1. júna,
na našej škole sme tak spravili už v predstihu, 28.
mája. Nikto sa však nenahneval, naopak, pre deti
bol pripravený bohatý program, vďaka ktorému na
tento deň len tak ľahko nezabudnú.
Hneď ráno na ne čakalo prekvapenie. Namiesto
toho, aby ich pani učiteľky poslali do triedy, celý
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hrad“ spojila žiakov 3. a 4. ročníka, ktorí sa spolu
s p. učiteľkou Sloukovou a p. učiteľkou Vankovou
vybrali na malý turistický výlet. Trpezlivo kráčali
chodníkom po zelenej turistickej značke, na ktorom sa striedali úseky plné blata s nádherným
lesným chodníčkom. Občerstvili sa vodou zo
studničky a úspešne všetci vystúpili až na vrchol
Vrchmúra. Zistenie, že zo Sučianskeho hradu zostali len nepatrné ruiny niektorých prekvapilo, no
nikomu nebránilo, aby sa po zaslúženom výkone
pustili s chuťou do jedla. Pani učiteľky ich musia
pochváliť, lebo sa správali ako skutoční turisti
a nenechali za sebou na tomto tichom a zaujímavou mieste ani papierik.

Exkurzia - SPIŠSKÝ HRAD
8.4.2014 sme v rámci akcie Vlakom do múzeí
a galérií podnikli asi už náš posledný výlet, keďže
sme deviataci. O to viac sme si ho užili. Dokonca
sa na nás počas celého dňa usmievalo slniečko,
druhý stupeň sústredili do školskej jedálne, kde netrpezlivo čakali, čo sa bude diať. O čo väčšie bolo
ich prekvapenie, keď sa vo dverách zjavil slovenský reprezentant v ľadovom hokeji, Richard Pánik.
So žiakmi strávil takmer celé dopoludnie, počas
ktorého zodpovedal na všetky ich zvedavé otázky,
popodpisoval fotky, kartičky, ale aj ruky. Na záver
sa odfotil s každým, kto mal o to záujem. Pre deti
však toho bolo pripravené ešte omnoho viac. Len
čo sa rozlúčili s Rišom, prešli do školskej telocvične, kde sa ich už ujali statoční mušketieri – Skupina historického šermu Bojník z Bojníc – s ktorými
sa spoločne preniesli do obdobia baroka. Žiaci
mali možnosť vidieť, ako a čím sa v tomto období
bojovalo, ako sa zabávalo, ale aj tancovalo. Po zaujímavom vystúpení sa žiaci rozpŕchli po školských
chodbách, kde pre nich boli nachystané zaujímavé
súťažné disciplíny, za zvládnutie ktorých mohli získať body, ktoré boli neskôr premenené na odmeny.
Celý deň dopadol nad očakávania a nielen deti by
si ho radi zopakovali znovu.
Mgr. Petra Matovičová

Turistika

aj naše pani učiteľky Mgr. Ivana Remeňová a Mgr.
Mária Petrikovičová, ktoré toto všetko pripravili. Našimi parťákmi boli spolužiaci z 8.B. Tento
krát sme navštívili Spišský hrad, ktorý je najväčší
v strednej Európe. Tento obrovský komplex s rozlohou prevyšujúcou 4 hektáre nás pohltil bohatými historickými informáciami. Zachované budovy
a nádherný výhľad do širokého okolia pôsobil impozantným dojmom. Na hrade sme mali možnosť
poprechádzať sa po hradbách lemujúcich areál,
rovnako ako aj po nádvorí. Niektorí z nás si zatancovali či vystúpili na vežu, ktorá je symbolom
Spišského hradu. Na hrade, v jeho okolí, ale aj vo
vlaku vzniklo veľa fotiek.
Žiaci 9.A a 9.B

Pekný deň a túžba niekoľkých „zvedavcov“, ktorí
chceli poznať miesto, kde sa nachádza „Sučiansky

MORICOVE SUČANY
Pred 10. rokmi, presne 28. 4. 2004 sa na našej
škole začala písať história novej súťaže – Moricove Sučany. Poviete si – 10 rokov. Čože to je? V živote človeka pretečú ako voda a v kráse slova?
Niekoľko desiatok súťažiacich so svojimi pani učiteľkami, krásnych ukážok a najmä – spomienok
venovaných nášmu rodákovi R. Moricovi. Keďže
mal nesmierne rád prírodu, aj ukážky sa recitujú
s touto tematikou.
V jubilejnom 10. ročníku sa zišlo z 8 škôl nášho
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regiónu 25 recitátorov so svojimi pani učiteľkami,
no po prvýkrát, a to nás veľmi teší, si prišli naozaj
umelecké výkony vypočuť aj rodičia a starí rodičia.
Všetkých srdečne privítala v izbe p. E. Lazišťana
p. riaditeľka Mgr. M. Lamošová. Po jej príhovore
sme si v podaní našej talentovanej siedmačky
L. Vojtekovej zaspomínali na vlastnú tvorbu bývalej žiačky D. Dianovskej prostredníctvom básne
inšpirovanej hádam najznámejšou knihou R. Morica – Z poľovníckej kapsy – Západ slnka nad Májovom. A mohlo sa začať súťažiť. Ako to dopadlo?
1. kategória – poézia:
1. miesto – Lucia Čavajdová (ZŠ Turany)
2. miesto – Petra Najšelová (ZŠ a MŠ Priehradná)
3. miesto – Matej Babiak (ZŠ s MŠ M. R. Štefánika)
3. miesto – Terézia Staňová (ZŠ SNP Sučany)
próza:
1. miesto – Lucia Pavlová (ZŠ Turany)
2. miesto – Zuzana Janeková (ZŠ Valča)
3. miesto – Karin Kerhatová (ZŠ s MŠ M. R. Štefánika)
2. kategória – poézia:
1. miesto – Patrícia Najšelová (ZŠ s MŠ Priehradná)
2. miesto – Natália Charvátová (Gymnázium
J. Lettricha)
3. miesto – Simona Valkovská (ZŠ Gorkého)
próza:
1. miesto – Emma Bočová (ESŠ Martin)
2. miesto – Barbara Socháňová (Gymnázium
J. Lettricha)
2. miesto – Patrícia Najšelová (ZŠ s MŠ Priehradná)
3. miesto – Michaela Ujčeková (ZŠ Turany)
3. miesto – Júlia Stehlíková (ZŠ SNP Sučany)
3. kategória – poézia:
1. miesto – Kristián Demčík (Gymnázium J. Lettricha)
2. miesto – Lucia Vojteková (ZŠ SNP Sučany)
próza:
1. miesto – Dávid Bače /Gymnázium J. Lettricha)
2. miesto – Natália Tarhajová (ZŠ SNP Sučany)
3. miesto – Barbora Mikulková (ZŠ Turany)
Aj v tomto roku bolo pripravené pre všetkých
účastníkov občerstvenie. Víťazi boli ocenení zaujímavými knihami a krásnymi spomienkovými
diplomami s portrétom R. Morica.
Všetci odchádzali opäť veľmi spokojní. Už teraz sa
tešíme na milé stretnutie krásy slova o rok.
Mgr. Jarmila Hanáková

Do Martina za kultúrou
Na stredu 14.5.2014 žiaci 7., 8. a 9. ročníka netrpezlivo čakali. Navštívili totiž Slovenské komorné
divadlo v Martine, kde si rolu diváka vyskúšali vo
výbornom divadelnom sitkome www.narodnycintorin.sk - 1.časť. Overili si tak svoje znalosti z literatúry a dejepisu a zistili, že naša história je nielen
zaujímavá, ale i poučná a zábavná. Po úžasných
výkonoch a dlhom potlesku sa už teraz tešia na
pokračovanie tejto hry.
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OLYMPIJSKÉ HVIEZDIČKY Z MŠ V SUČANOCH
Športová akcia – atletický trojboj v Turanoch organizovaný materskou školou Ul. Krížna v Turanoch patrí medzi tie podujatia, ktoré deti našej materskej školy očakávajú
s veľkou radosťou. Na túto udalosť sa deti poctivo pripravovali doma aj v materskej
škole. Súťažilo sa na futbalovom štadióne v Turanoch, kde si svoje sily prišlo zmerať 102
detí zo 17 materských škôl v okrese Martin. Našu materskú školu reprezentovali deti:
Kristián Kapusta, Filipko Mihálik, Tobias Tomka, Janka Kuffnerová, Romanka Móricová
a Ninka Hlavatá. Všetkým našim malým súťažiacim sa mimoriadne darilo a dosiahli
veľmi dobré individuálne aj celkové výsledky. V súťaži jednotlivcov nás prekvapil Kristiánko Kapusta, ktorý nielenže získal s veľkým náskokom zlatú medailu, ale prekonal
aj doterajší rekord podujatia v skoku do diaľky – 164 cm. Kristiánkovi sa podarilo už
na prvý pokus skočiť 166 cm. Všetci naši chlapci zaznamenali výborné časy v behu na
30 metrov (5,5; 5,8; 5,8 s.). Rovnako dobre si počínali aj dievčatá. V súťaži jednotlivcov si Janka Kuffnerová za dievčatá odniesla zlatú medailu, diplom aj
peknú cenu. Po sčítaní všetkých výsledkov už nikto nepochyboval, že v súťaži družstiev obhájime prvé miesto z minulého roka a našu MŠ bude zdobiť ďalší
zlatý pohár. Spomedzi všetkých ročníkov sa tohtoročný trojboj stal pre nás zatiaľ najúspešnejší. Môže byť pre nás len potešujúce, že v Sučanoch máme toľko
malých športových talentov.
Mgr. Zuzana Lazišťanová, učiteľka MŠ

MDD v materskej škole – poďakovanie
V materskej škole sa od 2. 6. 2014 – 6. 6. 2014 konal týždeň hier a zábavy. V pondelok
sme hľadali poklad, v utorok sa deti predviedli v krásnych farebných maskách, v stredu
videli ukážku výcviku psov, zasúťažili si medzi sebou v triedach aj na školskom dvore, vo
štvrtok sme navštívili cukráreň a v piatok nám prišli zahrať divadielko herci z divadla Na
traky, ktoré bolo vonku na školskom dvore.
Riaditeľka materskej školy ďakuje OÚ Sučany za zakúpenie hračiek pre deti v MŠ k MDD,
p. J. Matulovi a jeho kolegom za ukážku výcviku psov a p. Ľ. Kubalovi, majiteľovi cukrárne
v Sučanoch za „sponzorské koláčiky“ pre deti a zamestnancov MŠ.
Mgr. Andrea Krčulová

Euroscola 2014
Po dvoch úspešných účinkovaniach v projekte Euroscola v rokoch 2010
a 2012 sa Debatný klub Sučany aj tento rok prebojoval na záverečné vyvrcholenie projektu Euroscola v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu. 23
študentov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu pod vedením p. prof. Ďaďovej a p. prof. Mičáňovej počas šiestich dní výletu okrem Štrasburgu navštívilo
aj Zürich vo Švajčiarsku a hlavné mesto Belgicka Brusel.
20. február bol dňom, ktorý delegácia Debatného klubu Sučany strávila
priamo v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Na tomto vyvrcholení
projektu Euroscola sa zúčastnilo vyše 500 študentov z 19 krajín Európskej
únie. V úvode mala každá zo zúčastnených škôl krátku prezentáciu o sebe
a svojej krajine, za našu školu túto prezentáciu výborne prezentoval David
Nemček. Potom nasledovala zoznamovacia hra Eurogame, v ktorej štvorčlenné tímy zložené zo 4 hráčov z rôznych krajín malo zodpovedať 24 úloh – každú v inom jazyku Európskej únie. Poobede nasledovala najdôležitejšia časť

programu – práca v jednotlivých výboroch, ktorých bolo celkovo 6: Životné
prostredie a obnoviteľné zdroje, 2014 – Európsky rok boja proti plytvaniu
potravinami, Budúcnosť Európy, 2014 – Európske voľby, Zamestnanosť mladých ľudí, Sloboda informácii a aktívne občianstvo.
O úspechu Debatného klubu Sučany nesporne svedčí fakt, že trom našim
členom (Barbare Mikulášovej, Davidovi Nemčekovi a Matúšovi Sadloňovi) sa podarilo stať sa lídrami jednotlivých
výborov a Andrej Krištofík bol vo víťaznom tíme vedomostnej hry Eurogame. Veľká vďaka však patrí
všetkým, ktorí neváhali obetovať veľa z vlastného
voľného času pre náš celkový úspech v projekte
Euroscola a ostáva nám už len dúfať, že táto pekná
tradícia úspechov v tomto projekte bude aj naďalej
pokračovať.
Matúš Sadloň
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História a súčasnosť Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch
V jeden deň končiaceho sa mája prišiel na školský mail list, v ktorom okrem
iného stálo, citujem: „Bolo by mi veľkou cťou, pretože túto školu, aj keď nesie
meno Milana Hodžu, založil môj starý otec Jozef Beláčik, ako vicerichtár Sučian
v roku 1924 ako Jubilejnú meštiansku školu. Milan Hodža bol v tých časoch minister školstva ČR a tak starý otec meral cestu do Prahy, aby školu vybavil. Umrel
v roku 1951, takže ja som ho nezažila. Minulý víkend sme do rodinného hrobu
v Sučanoch ukladali urnu mojej maminky, takže je to pre mňa naozaj aj citovou
záležitosťou. Ja žijem celý život v Bratislave, ale Sučany sú blízke, nakoľko, ako
píšem, po mame odtiaľ pochádzame. Hana Dojčanová – Vobrubová, predsedníčka Mensy Slovensko.“
To bol akýsi podnet na krátke zamyslenie sa i samovoľné vyplavenie opakujúcich
sa otázok „Ako to vlastne bolo?, Ako, kedy a ktorí ľudia boli pri zrodení myšlienky
založenia školy v Sučanoch?, Kto sa pričinil o jej postavenie?“ a mnohé ďalšie.
Odpovede na ne neviem stopercentne ani ja.
Niektoré odpovede sú ukryté v dobovej listine z roku 1927. Pri rekonštrukcii
budovy dnešného gymnázia v roku 2005 objavili stavební robotníci skrinku uloženú v základoch obvodného múru z 13. novembra 1927. Vzácna listina, uložená
v skrinke, obsahuje aj podpisy vtedajších miestnych, regionálnych aj celoštátnych
autorít a osobností. Jazyk listiny uvádzam v plnom znení.
„Základný kameň ku stavbe štátnej meštianskej školy Hodžovej v Sučanoch
bol položený dňa 13. trinácteho novembra r. 1927 roku tisíc devätsto dvadsiateho siedmeho, aby na ňom postavená bola budova, v ktorej by sa vzdelávala
a zveľaďovala naša mládež, budúcnosť to slovenského národa.
To stalo sa za tretieho prezidentstva T. G. Masaryka, keď ministerským predsedom bol Anton Švehla, ministrom školstva a nár. osvety dr. Milan Hodža, zemským inšpektorom na Slovensku Julius Ballo, župným inšpektorom Ferdinand
Mačenka, okresným inšpektorom v Turci Martin Oříšek, riaditeľom štát. mešť.
školy na Vrútkach a expozitury tejže školy v Sučanoch Alojz Tašner, starostom
obce Ondrej Bartl, notárom Pavel Makyš.
Stavbu projektoval architekt Alois Pinkas z Bratislave, previedla fa. Dvořák
a Kučera zo Sliezkej Ostravy a Rudolf Kossuth z Dol. Kubína.“
Krátky text, pár slov ale taká silná myšlienka a tak veľa informácií. Vskutku klenot. Čo poviete? Doslova relikvia pre nás, ktorí sa v tejto budove dennodenne
snažíme napĺňať želanie i odkaz obsahu listiny a ľudí skrytých za podpismi na
konci odkazu, vrátane podpisu Dr. Milana Hodžu. Na základe tejto listiny môžeme upresniť a doplniť informácie, ktoré sú uvedené v e-maile milej pani Hany
Dojčanovej – Vobrubovej.
Nutné je ešte dodať, že pri rekonštrukcii budovy sa obnovili aj dobové nadpisy na
veži školy. Na východnej strane erb s textom: „Jubilejná škola, MCMXXVIII“ a na
severnej dobový erb ČR a „Štátna meštianska škola Hodžova“. Údaje na budove
potvrdzujú skutočnosť, že škola začala slúžiť svojmu poslaniu v roku 1928 na 10.
výročie vzniku Československa, spoločného štátu Čechov a Slovákov.
V tejto budove dnes sídli Bilingválne gymnázium Milana Hodžu. História nášho

gymnázia sa začala písať 1. septembra 1991. Gymnázium sa za krátku dobu
svojej existencie – dnes píše svoj 23. školský rok – etablovalo medzi stabilné
školy poskytujúce kvalitnú výchovu a vzdelávanie žiakom z celého Slovenska.
Teší nás všetkých, že aj tohtoročné výsledky našich maturantov potvrdili vysoký
kredit školy. Výsledky maturantov zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka radia školu na 1. miesto medzi ostatnými strednými školami nielen
v Žilinskom kraji ale aj na Slovensku.O školu je neustále veľký záujem zo strany
uchádzačov a ich rodičov. Aj tohtoročný počet záujemcov (509 žiakov zo základných a stredných škôl) viac ako 5 - násobne prekročil počet prijímaných žiakov
(96 miest). Môžem teda skonštatovať, že naša každodenná poctivá práca po
celé roky existencie školy prináša svoje sladké, šťavnaté a chutné plody a škola
úspešne plní a rozvíja mnohé z odkazov Milana Hodžu. Na záver aspoň jednu
z jeho myšlienok:
„Jestli z nás Slovákov má dačo byť, neslobodno sa nám spoliehať na nikoho a na
nič iné ako na svoju vlastnú prácu a na svoj rozum.“
RNDr. Vasil Dorovský
Najúspešnejšie školy v EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry na Slovensku
Názov školy
Počet
Priemerná
Percentil
maturantov úspešnosť v % v %
1. Bilingválne gymnázium
85
84,6
99,6
Milana Hodžu, Sučany
2. Gymnázium M. R. Štefánika,
92
84,6
99,4
Nové Mesto nad Váhom
3. 8 – ročné gymnázium, Žilina
57
84,2
99,2
Najúspešnejšie školy v EČ MS z anglického jazyka (úroveň B2) na Slovensku
Názov školy
Počet
Priemerná
Percentil
maturantov úspešnosť v % v %
1. Bilingválne gymnázium
85
84,1
97,2
Milana Hodžu, Sučany
48
83,2
95,6
2. Bilingválne gymnázium C. S.
Lewisa, Bratislava
3. Škola pre mimoriadne nadané
48
82,6
94,1
deti a gymnázium, Bratislava
Najúspešnejšie školy v EČ MS z matematiky v Žilinskom kraji
Názov školy
Počet
Priemerná
Percentil
maturantov úspešnosť v % v %
1. Gymnázium Varšavská, Žilina
31
75,5
96
2. Gymnázium Ružomberok
51
72,7
93,8
3. Bilingválne gymnázium
24
71,8
92,5
Milana Hodžu, Sučany

Zo života Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch
Najvýraznejší úspech akéhokoľvek slovenského
debatného tímu v medzinárodných súťažiach dosiahli žiaci Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu
V rámci aktivít Debatného klubu Sučany pri Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch
sa jeho štvorčlenný tím (Marek Križka, David
Nemček, Natália Nikodémová a Matúš Sadloň)
v tomto školskom roku zapojil do medzinárodnej
debatnej súťaže International Public Policy Forum,
organizovanej prestížnou americkou organizáciou
The Bickel and Brewer Foundation. V tejto súťaži
každoročne participuje množstvo tímov z celého
sveta v písaní argumentačných esejí, ktoré sa týkajú verejných vecí. Tohtoročná téza znela: „As
a last resort, unilateral military force is justiﬁed
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to minimize nuclear weapons proliferation.“ V jednotlivých vyraďovacích kolách tímy na seba reagujú prostredníctvom týchto esejí a následne na
základe kvality argumentácie a refutácie argumentov oponentského tímu panel rozhodcov vyberá
postupujúci tím. Po troch vyraďovacích kolách postupuje 8 najlepších tímov do ﬁnále súťaže, ktoré
sa každoročne koná v New Yorku.
Do 9. ročníka tejto súťaže sa zapojilo 266 tímov
z 38 krajín a 37 štátov USA, pričom tím nášho
debatného klubu úspešne prešiel všetkými vyraďovacími kolami a podarilo sa mu postúpiť medzi
8 najúspešnejších tímov, čím sa od 8. do 13. apríla
predstavil vo ﬁnále tejto súťaže v New Yorku.
Počas prvých dvoch dní náš tím navštívil najzná-

mejšie pamiatky a pozoruhodnosti New Yorku,
ako napríklad Sochu slobody, Broadway, Wall
Street, Brooklyn Bridge, Chinatown, Little Italy,
Central Park, Rockefeller Center a Times Square.
Samotné ﬁnále IPPF začalo slávnostnou recepciou v penthouse prezidenta New York University Johna Sextona za účasti delegácií z piatich
amerických škôl a tímov zo Singapuru a Taiwanu.
V štvrťﬁnále sme si zmerali sily z Plano West High
School z Texasu, pričom sme zastávali nesúhlasnú
stranu tejto debaty.
Napriek vypadnutiu vo štvrťﬁnále je náš výsledok
odrazom tvrdej práce, ktorú odviedol každý člen
nášho tímu v snahe prebojovať sa do absolútneho ﬁnále tejto súťaže. Tento výsledok predstavuje
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Ako pracuje rozhlas v našej obci
Vážení občania,
v tomto článku by som chcel vysvetliť používanie a funkčnosť, resp. nefunkčnosť rozhlasu v Sučanoch a problémy s týmto spojené. V našej obci bol v minulých rokoch prerobený drôtový rozhlas na rozhlas bezdrôtový. Tento sa
zapína tak isto ako drôtový, rozdiel je v tom, že signál je prenášaný éterom.
To znamená, že ho môžu rušiť rôzne aspekty, ako napríklad veľké množstvo
vysielačiek používaných v našej obci, ktoré majú inú frekvenciu, čím môžu
prerušiť vysielanie rozhlasu. Asi veľmi dobre poznáte situáciu, kedy rozhlas
začne hučať. Stáva sa tak v prípadoch, kedy sa rozhlas spustí, ale je potrebné
ho vypnúť, pretože prerušilo signál, alebo napätie pokleslo pod 10 V. V takomto prípade sa rozhlas musí reštartovať. Niekedy sa však nedá spomínané
hučanie vypnúť ani reštartovaním, a tak sa musí ísť vypnúť priamo na stĺpe
a to tým, že sa fyzicky odpojí 12 voltová baterka, aby rozhlas prestal hučať.
Preto, vážení občania, nie je v silách pracovníka Obecného úradu, ktorý obsluhuje rozhlas, aby ho vypol okamžite, keď zistí závadu. Rozhlas, ktorý má
slabšiu baterku a napätie v ňom poklesne pod 10 voltov, počas spustenia síce
hrá pieseň, ale keď sa začne hovoriť, tento sa vypne, nakoľko je bez napätia.
Ani v tomto prípade sa nedá pracovníkom nijak ovplyvniť chod rozhlasu.
Ďalším problémom je hlučnosť rozhlasu. Nie je možné samostatne na každom
rozhlase ubrať, alebo pridať hlasitosť. Keď sa uberie alebo pridá hlasitosť,
tak sa to prejaví na všetkých rozhlasoch, ktoré sú nainštalované v Sučanoch.
Ďalšou významnou chybou pri používaní obecného rozhlasu je podnapätie,
čo znamená, že pri dobíjaní z pouličného osvetlenia by malo mať napätie
220 V, ale na niektorých miestach je prívod elektrickej energie len okolo 181
– 190 V. V skutočnosti to znamená, že počas svietenia pouličného osvetlenia
sa baterka v tomto rozhlase, ktorý sa nachádza na stĺpe verejného osvetlenia
nedobije a rovnako nie sú funkčné rozhlasy na viacerých miestach v našej
obci. Okrem iného som Vás chcel tiež oboznámi s daným stavom a problémami, ktoré z neho vyplývajú, nakoľko rozhlasy sa v obci používajú za každých
poveternostných podmienok, či je teplota – 20o C alebo + 30o C. Rozhlasy sú
ale staré, unavené „plošáky“ - tranzistory, ktoré naštartujú celý mechanizmus
rozhlasu. Cena jedného nového „plošáku“ je okolo 500 €, čiže ich kompletná
výmena je veľmi ﬁnančne náročná, v budúcnosti však nevyhnutná.
Miroslav Mihálik, referent kultúry

Pokrievková a Mgr. Ľudmila Sýkorová a Mgr. Andrea Krčulová a Mgr. Milada
Lendvorská z materskej školy.

Stavanie mája
Tohtoročné stavanie mája pripadlo na 30. apríla. V sprievodnom programe
vystúpili dôchodcovia z Klubu veselých dôchodcov ako aj deti zo základnej aj
materskej školy. Deti spolu s rodičmi potom máj ozdobili farebnými stuhami,
aby sa svojej práce mohli chopiť hasiči a máj postaviť. Najviac nás teší, že
tento rok nám počasie prialo a máj vydržal dlhšie ako vlani.

Odovzdávanie plakety J. A.Komenského
Pri príležitosti Dňa učiteľov udelil dňa 28. 3. 2014 starosta obce Jozef Petráš „Plaketu J.A.Komenského“ za významný prínos v rozvoji školstva v našej
obci zástupcom Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch - RNDr.
Vasilovi Dorovskému, RNDr. Ľubici Bošanskej a Ing. Martine Lojdovej, zo Základnej školy SNP v Sučanoch boli ocenené Mgr. Marta Lamošová, Mgr. Mária

najvýraznejší úspech akéhokoľvek slovenského debatného tímu v medzinárodných súťažiach.
Matúš Sadloň

Z ďalších úspechov žiakov Bilingválneho gymnázia vyberáme:
Daniela Hanusová – 2. miesto - celoslovenské kolo olympiády zo slovenského
jazyka a literatúry
Klára Beketová – 2. miesto - okresné kolo recitačnej súťaže Vajanského Martin
Dorothy O´Brien – 2. miesto – krajské kolo olympiády z anglického jazyka
Dag Ivanič – 3. miesto – krajské kolo olympiády z anglického jazyka
Matúš Sadloň – 2. miesto - celoslovenské kolo olympiády z ruského jazyka
kategória B1
Dag Ivanič – 3. miesto – krajské kolo olympiády z ruského jazyka kategória B2
Kristína Morgošová – 3. miesto- krajské kolo olympiády z ruského jazyka kategória B1

Pri pamätníku padlým hrdinom sa uskutočnila pripomienka 69. výročia oslobodenia
Sučian. Tento deň si uctili zástupcovia obce.
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Súbor SUČIANKA po „Sprievode...“ vystupoval ako
prvý zmesou piesní: Parobčisko...; Pod tým naším
okienečkom...; Doma šuhajko, doma líhaj...; Glemboka studenka...; a piesňou Hora, les, dolina...
(o turčianskej záhradke); ukončila svoje vystúpenie. Potlesk publika bol veľmi príjemnou odmenou
celému súboru, samozrejme okrem „Ďakovného
listu“ od organizátorov prehliadky. Členov súboru
pod vedením Martina Matulu teší aj fakt, že sme
úspešne reprezentovali obec Sučany a Turiec.
Ján Šteuček, foto: Ján Pakán

sa vybrali späť cez Dolné diery, ktoré boli kratšie
a nenáročné. Cestou stretávali mnoho mladých
turistov, ktorí sa v tento pekný deň vybrali obdivovať krásy našej prírody. Výlet sa vydaril a všetci
zo Zväzu zdravotne postihnutých budú naň ešte
dlho spomínať.

Deň matiek
V nedeľu, 11. 05. 2014 Slovenský zväz zdravotne
postihnutých už po tretíkrát zorganizoval posedenie k Dňu matiek. Prítomných privítala predsed-

Výlet do Vrátnej doliny
SUČIANKA reprezentovala
Na úžasnom podujatí Domu Matice slovenskej
DUBNICA, konkrétne „XV. ročník PREHLIADKY FOLKLÓRNEJ HUDBY, SPEVU A TANCA“, uskutočnenom
v Trenčianskych Tepliciach v dňoch 31. mája a 1.
júna 2014, sa v sobotu 31. mája zúčastnil aj „Hudobno-spevácky súbor SUČIANKA“ zo Sučian. V sobotu ráno sme si privstali, aby sme si dopoludnia
mohli pozrieť zrúcaniny hradu BECKOV, ktorý
svojou majestátnou polohou na brale uprostred
roviny priam provokuje k návšteve. Hradné hry sa
však mali začať až o 10,00 hod. a tak dlho sme
čakať nemohli.
Organizácia „Prehliadky folklóru...“ pod vedením
riaditeľky Domu MS v Dubnici Bc. Janky Sedláčkovej Valigurčinovej bola na takéto veľké podujatie
veľmi dobre pripravená. Od zabezpečenia šatní
pre súbory, cez sprievod a vystúpenia súborov na
Kúpeľnom námestí, po občerstvenie a ďalšie individuálne účinkovanie súborov v uliciach Trenčianskych Teplíc, končiace „Folklórnou veselicou“.

Posledný marcový víkend sa skupina zo Slovenského Zväzu zdravotne postihnutých zo Sučian
rozhodla ísť na turistickú prechádzku do Jánošíkových dier. Autobusom sa odviezli do Vrátnej doliny, kde sa z osady Štefanová vybrali chodníkom
do Nových dier, ktoré boli fyzicky dosť náročné, ale
krása okolia bola úchvatná a posilňovala turistov
ísť dopredu. Úsilie prinieslo svoje ovocie a chodníkom nakoniec došli do obce Biely potok, kde
sa občerstvili v reštaurácii. Po krátkom oddychu

níčka zväzu pani Gejdošová a z obecného úradu
mal otváraciu reč pán Ing. Pĺžik. Program začal
recitáciou básne od pána Kúdelku, zaspievalo
trio sestier Harnátových a spevokol Sučianka. Po
kultúrnom programe nasledovalo občerstvenie
a každá žena dostala sladkú pozornosť. Potom už
začala zábava a do tanca hral diskjockey Martin
Vráb. Ženy a matky boli rady, že sa na ne nezabúda v našej obci Sučany.
D. Pročková, foto: L. Klimáček

Z miestnej kroniky vyberáme...
Explosia

Začiatkom roku 1938 od tunajších roľníkov vyvlastnené bolo v chotáry Kamene,
Suchá, Bukovina cirka 720 jutár ornej pôdy pod stavbu továrne „Explózia“ úč. spol.
ktorá mala svoje sídlo v Semtine v Čechách. Mal to byť komplex moderných budov
s dokonalým technickým zariadením, na výrobu výbušnín pre vojenské účele. Obec
tiež prispela pozemkami, menovite cestou na Hladomer, ktorá bola následkom ohradenia pozemku zrušená, tiež jamy pri priekopskom chotáry boly prepustené Explózii.
Od jary na týchto pozemkoch bola veľmi čulá práca, meralo, kopalo a stavalo sa,
pracovalo okolo 300 robotníkov, ktorí dochádzali z okolitých dedín na bicykľoch do
práce, ba aj hodne Sučancov bolo zamestnaných. V máji bola práca trocha zhatená
pre čiastočnú mobilizáciu, lebo medzinárodná situácia bola neistá Nemci húževnate doliehali na Československú republiku, žiadali severné Čechy t. zv. Sudety. No
pomery sa čiastočne upravily a chlapi od vojska sa povracali a pracovalo sa ďalej.
Postavených bolo už zo 10 murovaných stavieb. Hodno zaznamenať, že vedúcimi
inžiniermi boli väčšinou Česi.

Betonová cesta od stanice po hradskú
Za prepustené obecné pozemky ako náhradu na náklad Explózie bola postavená
dokonalá betónová cesta od železničného skladu v Kazimery po štátnu hradskú,
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cesta sa stavala od včasnej jary až do konca septembra, podujimateľom bol Ing.
Július Steiner z Vrútok, ale sučiansky rodák. Pod betónovou cestou od domu čís. 117
vedie aj kanalizácia až ku koncu betonky, rúry kanalizácie majú priemer 18 – 20 cm.
Náklad na betónovú cestu a kanalizáciu činil okolo 600.000.-Kčs.

Mobilizácia
Práce na Explózii boly prerušené následkom mobilizácie 24. sept.1938, keď bolo povolané všetko mužstvo do 40 roku do zbrane.
Emil Strek
Usnesením Osvetovej rady a schválením Miestneho národného výboru v Sučanoch
v máji 1946 poverený som bol viesť ja Emil Strek, narodený dňa 8. jan. 1902 v Sučanoch túto Kroniku.
Moji rodičia boli: otec železničiar pochádzal z Krompach a matka domáca, pochádzala z Lipt. Trnovca. Ja prevádzam obchodnú živnosť s rozličným tovarom
v Sučanoch v dome čís. 115. Školské vzdelanie mám 4 tr. mešt. školy a 1 tr. obchodnej
akadémie: Strek Emil.

ŠPORT
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XV. ročník majstrovstiev v mariáši
Dňa 8. Marca 2014 sa uskutočnil už XV. ročník
„Otvorených majstrovstiev Sučian nad 100 pod
100“ jednotlivcov v mariáši. Tento regionálny turnaj je už trvalo zapísaný v kalendári mariášových
turnajov na Slovensku. Turnaj sa konal v reštaurácii „Ranč Stará Teheleň“ v Sučanoch. Turnaja sa
celkovo zúčastnilo 87 hráčov mariášu. Tohto roku
sa ho zúčastnil aj prezident mariášových klubov
na Slovensku p. Anton Konečný z Hlohovca. Naj-

viac sa darilo mariášistom z Pezinku. 9 najlepších
bolo odmenených hodnotnými cenami.
K oceneným mariášistom tento rok patrili:
1. Šuška František, Pezinok
2. Jamriško Ján, Martin
3. Buga Jozef, Stará Kremnička
4. Pitoňak Michal, Pezinok
5. Beňačka Jozef, Trenčín
6. Jurkovič Anton, Pezinok

7. Hoﬁerka Pavol, Trenčín
8. Kazár Jozef, Martin a
9. Plazák Jozef, Sučany.
Treba poďakovať všetkým sponzorom podujatia
ako aj reštaurácii, v ktorá poskytla turnaju svoje
priestory a postarala sa aj o kvalitnú stravu a občerstvenie.
D. Malko

Všetky poháre skončili v Sučanoch
Kolkárske družstvo Obec Sučany poriadalo v dňoch 30. 5. – 1. 6. 2014 na
4 dráhovej kolkárni v Sučanoch majstrovstvá Slovenskej republiky Mestských
kolkárskych líg. Turnaja sa zúčastnilo 18 družstiev z celého Slovenska. V piatok
a sobotu prebiehala kvaliﬁkácia, z ktorej osem najlepších družstiev postúpilo do
nedeľného ﬁnále. Bol to už 12. ročník a tieto majstrovstvá môžeme nazvať nie
majstrovstvá Slovenska, ale majstrovstvá Sučian, a to preto, že prvé tri družstvá
ako aj najlepší jednotlivci boli z radov domácich kolkárov. Turnaj bol organizačne náročný, pretože okrem iného bolo treba tiež zabezpečiť stravu a ubytovanie na tri dni pre zúčastnené družstvá. Treba poďakovať aj kolkárskemu oddielu,
ktorý počas celého turnaja pripravil kolkáreň na vysokej úrovni.

Víťazné družstvá hrali v týchto zostavách:
Traktor Podskala Sučany – Gejdoš Peter, Lacika Martin, Matula Robert, Hudec
Peter, Pilka Marcel
Obec Sučany – Plazák Jozef, Kyselica Ľubomír, Bazger Rastislav, Plazák Jaroslav, Bella Juraj, Malko Dušan
Pekáreň Sučany – Čabuda Tomáš, Čabuda Ján, Vyletel Michal, Vyletel Ján,
Matula Miroslav, Kubala Ľubomír
D. Malko

Poradie najlepších družstiev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Družstvo
Traktor Podskala Sučany
Obec Sučany
Pekáreň Sučany
ZF SACHS Trnava
VEKAM Žilina
Poľovník Trstená
VIGA Team Hlohovec
EDM Trstená

Počet zvalených kolkov
3762
3732
3589
3548
3528
3520
3514
3473

Poradie 3 najlepších jednotlivcov
Meno – Družstvo

Počet zvalených kolkov

1.

Tomáš Čabuda – Pekáreň Sučany

996

2.

Ľubomír Kyselica – Obec Sučany

976

3.

Peter Hudec – Traktor Podskala Sučany

965

Tri najlepšie družstvá
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PRÍBEHY Z VENDOVKY

Vyznanie
Hľadal som „krásu“. Našiel som ju v štyroch ročných obdobiach. Našiel som
vysoké vrchy, jarné snehy, vodopády, ranné hmly. Pochopil som, že svet je
obrovská guľa, ale malosť nášho sveta ma natoľko prekvapila, že som si začal uvedomovať svoj tieň a svoju samotu. V duši som ale objavoval tajomný
kút, rozprávkovú ríšu mladosti, kde žije „krása“– premenlivá, mnohotvárna,
krehká, stvorená z tôní svetla a farieb. V nej sa prelínajú farby premien ročných období, ktoré splývajú v oblúk dúhy času. Plynutie času a večný kolobeh
života. Hľadáme si v ňom svoje miesto už od začiatku nášho bytia. Pasujeme
sa za korunu tvorstva, vstupujeme do tohto kolobehu v presvedčení o možnosti ovplyvňovať toto dianie. No nie je tomu tak, a preto nás tikanie času
núti podvedome si pripomínať nezrušiteľnú zmluvu medzi prírodou a nami.
O Zemi, v ktorej žijeme. O odvekom vzťahu medzi ňou a nami. Poprajme, aby
sa naša Zem zjavila i tým nasledujúcim taká krásna, ako sa zjavila nám. Aby
aj tí, ktorí prídu po nás, uvideli raz v okne belasé nebo, zelené lúky, zlatisté
stromy, zasnežené kopce.
Kriváň je tu odjakživa a aj bude. Len my sa budeme meniť, či k lepšiemu, ukáže večné plynutie času. Reinhold Messner, táto ikona svetového horolezectva
raz povedal:
„Keď som sa vrátil z prostredia hôr, cítil som očistu duše a bol som lepším.“
Nemožno s ním nesúhlasiť.

Epilóg
Mám sen, mám sen: tak akosi oslovoval Martin Luther King svojich najbližších
súputníkov. Jemu sa to podarilo naplniť.
Aj ja mám svoj veľký sen, ktorým chcem splatiť dlh voči velikánovi slovenskej
fotograﬁe a svojmu priateľovi Eugenovi Lazišťanovi, ale aj vám, milí občania
Sučian. Obrazová publikácia našej obce spolu s jej okolím je na štyridsať percent
hotová.
Dúfam, že aj s vašou pomocou, milí spoluobčania, naplním svoj sen, ale to
vám poviem niekedy inokedy v inom príbehu z Vendovky. Ďalších pätnásť
poviedok vyjde čo nevidieť, knižne a kto si obľúbil poslednú stranu Nových
Sučianskych zvestí nech si ich prečíta v mojej prvotine. Dovidenia milí čitatelia
a priatelia našich prekrásnych hôr a ešte krajšej Vendovky.
J. P

Diaľničná
Anna Ursíni-Jamrišková
Letnou lúkou
rozbehnúť sa
nemožno už dnes
medzi klinčeky
a skoroceľ zaľahnúť
nedbať na mraveniská
vzor pracovistosti
nechať po sebe liezť
Prach štrk asfalt
výfuky hemžiacich sa áut
nikde žiaden kvet
betonóvý múr
pešiakom ťažko žije sa
v rýchlostnej zóne
na splašenej diaľnici
miesta pre nich niet
Všetko presne vymerané
pravouhlé videnie
plochosť myslenia i ciest
pochybnosti sa ma zmocnia
rútime sa dopredu či späť?
Napriek mnohých presvedčeniu
našťastie do kocky nezmestí sa
hrboľatý guľovitý svet

Výstava fotograﬁí J. Pánika, ktoré budú tiež súčasťou spomínanej publikácie, je pre všetkých záujemcov sprístupnená vo veľkej sále Robotníckeho
kultúrneho domu do 31. 8. 2014. Výstavu autor
spoločne s rodinou, najbližšími priateľmi a dobrou
hudbou slávnostne otvoril v príjemnej atmosfére
v piatok 31. mája.
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