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NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

Uznesenia:

ZO ŽIVOTA OBCE
• uzavretie zmluvy o dielo so zhotoviteľov, ktorej predmetom bude sanácia
mostných pilierov č. 2 a č. 3, a to v sume do 230 000 €
• menný zoznam osôb, ktorým bude udelená pamätná medaila pri príležitosti 10. Ročníka Dní Milana Hodžu v zmysle predloženého návrhu
• ﬁnancovanie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu „Obecného športového domu“ (kolkárne) – výzva z environmentálneho fondu – strecha,
zateplenie, energetická úspornosť, spolu vo výške 5 600 € s následnou
zmenou v rozpočte.

dňa 24. 9. 2014 Obecné zastupiteľstvo schválilo:
• správu o ﬁnančnom plnení rozpočtu obce a ZŠ za 1. polrok 2014 a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu obce za 1. polrok 2014
• čerpanie rozpočtu obce a ZŠ k 31. 7. 2014 a zmenu rozpočtu k 24. 9. 2014
• odpísanie záväzkov z účtovníctva obce
• všeobecné záväzné nariadenie Obce Sučany o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej
kampane
• všeobecné záväzné nariadenie Obce Sučany o podmienkach prideľovania
a užívania obecných nájomných bytov
• všeobecné záväzné nariadenie Obce Sučany o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Obce Sučany
• všeobecné záväzné nariadenie Obce Sučany o poskytovaní jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky
• predaj spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnému majetku obce v prospech kupujúceho MUDr. J. Kodaja a manželky A. Kodajovej, za kúpnu
cenu 27 €/m2
• prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce o výmere 101 m2 na spol.
TURIMEX, a. bezodplatné vecné bremeno na pozemok, predmetom ktorého bude právo na
• uzatvorenie Zmluvy o výpožičke majetku medzi Obcou Sučany a ZŠ SNP
Sučany
• uzatvorenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu so sídlom
v obci Sučany
• návrh paušálneho poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2014 pre
niektoré malé zdroje znečisťovania ovzdušia
• prenájom nehnuteľného majetku obce o výmere 22 m2 nájomcovi Jánovi
Ciberemu za nájomnú cenu 0,030 €/m2/deň, na základe žiadosti o povolenie prevádzkovania letnej terasy umiestnenej pri prevádzke Pohostinstva
u Ciberu na Námestí SNP
• predĺženie prenájmu časti nehnuteľného majetku obce špeciﬁkovaný ako
nebytový priestor Objekt pokladne pri Športovom dome nájomcovi Lýdií
Užíkovej
• predĺženie prenájmu časti nehnuteľného majetku obce o výmere 38 m2
nájomcovi Vlaste Dibdiakovej,
• predĺženie nájomných zmlúv v nájomných obecných bytoch

vzalo na vedomie:
• správy z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom
• správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej uzávierky
zostavenej k 31. 12. 2013
• premlčanie záväzkov obce Sučany z dôvodu, že uplynula premlčacia lehota
týchto záväzkov 4 roky
• informáciu o ďalšom postupe prác na Moste cer Váh, výstavbe D1 a iných
dôležitých stavbách v obci

dňa 6. 6. 2014 Obecné zastupiteľstvo schválilo:
• nevyhnutnú opravu pilierov starého mosta cez Váh
• uzavretie zmluvy o dielo so zhotoviteľov: TASUM – GONAR, s.r.o na výkon
prvej etapy nevyhnutných zabezpečovacích prác na mostnom pilieri č. 3
mostného objektu na miestnej komunikácii cez koryto Váhu v sume do
7 500 €
• vyčlenenie ﬁnančných prostriedkov vo výške 230 000 € s následnou zmenou v rozpočte, a to na sanáciu mostných pilierov č. 2 a č. 3 mostného
objektu na miestnej komunikácii.
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dňa 18. 6. 2014 Obecné zastupiteľstvo schválilo:
• plán kontrol Hlavného kontrolóra obce pre II. Polrok 2014
• predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci výzvy
vyhlásenej z environmenálneho fondu za účelom realizácie rekonštrukcie
projektu „Stavebné úpravy Obecného športového domu“ a zároveň zabezpečenie realizácie daného projektu po schválení žiadosti a ﬁnancovanie
projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkovna projekt, t. j.
max. 10 000 €
• predĺženie zmlúv nájomných bytov na ulici Tehelná
• odpredaj majetku obce – nehnuteľnosti: budova obchodu a služieb „Praktik“ na základe a v zmysle podmienok výsledkov verejnej obchodnej súťaže
za sumu 37 000 € úspešnému uchádzačovi TURIMEX s.r. o
• zakúpenie nehnuteľnosti na ulici Pri Váhu, a to rodinný dom č. súp. 477 za
sumu 25 000 € od vlastníkov M. Windischa a M. Windischovej
• kúpu pozemkov od majiteľa D. Baláža v exekučnom konaní maximálne za
cenu podľa znaleckého posudku
• zastavovaciu štúdiu „IBV Záhumnie I“
• použitie rezervného fondu vo výške 132 000 € na opravu mosta ponad Váh
z dôvodu havarijného stavu
• zmenu rozpočtu obce podľa predloženého návrhu (použitie rezervného
fondu na opravu mosta a s tým súvisiace ďalšie nevyhnutné úpravy rozpočtu, príjem z odpredaju majetku obce, ...)
• dotáciu v sume 1 000 € pre občianske združenie Sučianka na výrobu CD
nosiča
• stanovenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce vo výške 30% súčtu platov
za mesiace január až jún 2014

uložilo:
• prednostovi Obecného úradu riešiť situáciu dotknutých pozemkov okolo
Sučianskej skaly a zadať vypracovanie štúdie na celkové využitie Skaly
a doriešenie prístupu na ňu.

dňa 18. 6. 2014 Obecné zastupiteľstvo schválilo:
• rozsah výkonu funkcie starostu obce Sučany na celé funkčné obdobie rokov 2014 – 2018 na plný úväzok
• v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy
obcí v roku 2014 v obciSučany jeden volebný obvod
• v súlade s § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v zneníneskorších predpisov počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Sučanoch na volebnéobdobie 2014-2018, a to v počte 11 poslancov

vzalo na vedomie:
• počet obyvateľov obce ku dňu 31.7. 2014 – 4695
Otváracie hodiny Zberného dvora v Sučanoch
Pondelok
7:00 – 15:00
Utorok
7:00 – 15:00*
Streda
7:00 – 17:00
Štvrtok
7:00 – 15:00
Piatok
7:00 – 14:00
Sobota
7:00 – 17:00
Nedeľa
zatvorené
* vývoz- obmedzený príjem

Od 16. 10. 2014 je znovuotvorený most cez Váh,
na ktorom sú na oboch
stranách osadené dopravné značky B6 - Zákaz
vjazdu nákladným motorovým vozidlám o hmotnosti nad 3,5 t. Osobné
motorové vozidlá a autobusy smú most používať
bez obmedzenia.

ZO ŽIVOTA OBCE
ZOZNAM KANDIDÁTOV PRE VOĽBY
STAROSTU OBCE
1. Eva Bencová, Ing., 50 r., záhradná architektka, Sučany Ul. Stromová
778/1 „nezávislá kandidátka“
2. Vladimír Brveník, 48 r., obchodný zástupca, Sučany Ul. Kollárova 12 „nezávislý kandidát“
3. Robert Kováč, Mgr., 53 r., SZČO, Sučany Ul. Ď. Langsfelda 11 „nezávislý
kandidát“
4. Alena Makovníková, Ing., 51 r., odborný referent verejnej správy, Sučany,
Ul. 29. augusta 58 „nezávislá kandidátka“
5. Igor Miert, Ing., 57 r., agronóm, Sučany Ul. Fatranská cesta 56 „nezávislý
kandidát“
6. Vladimír Plžik, Ing., 54 r., hlavný kontrolór obce Sučany, Sučany Ul. Podskala 21 „nezávislý kandidát“

ZOZNAM KANDIDÁTOV PRE VOĽBY
POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
1. Ján Adamovský, 33 r., operátor výroby, Sučany Ul. Pod Brezinou 34
„SIEŤ“
2. Peter Belica, Ing., 62 r., technik, Sučany Ul. Pionierska 15 „KDH“
3. Peter Belica, JUDr. Mgr., 35 r., advokát, Sučany Ul. Jilemnického 68
„KDH“
4. Eva Bencová, Ing., 50 r., záhradná architektka, Sučany Ul. Stromova 1 „
nezávislá kandidátka“
5. Daniela Blahušiaková, Mgr. 27 r., osobný asistent, Sučany Ul. Gen. Svobodu 29 „SMER“
6. Miroslav Bobček, 23 r., automechanik, Sučany Ul. Hodžova 3 „PRÁVO
a SPRAVODLIVOSŤ“
7. Vladimír Brveník, 48 r., obchodný zástupca, Sučany Ul. Kollárova 12 „nezávislý kandidát“
8. Vladimír Bulej, Ing. PhD., 30 r., vysokoškolský pedagóg, Sučany Ul. Štúrova 20 „KDH“
9. Ľubomír Bukový, 53 r., robotník, Sučany Ul. Tehelná 3 „KSS“
10. Dana Cervanová, Bc., 48 r., sociálny pracovník, Sučany Ul. 29. augusta
93 „Sloboda a Solidarita“
11. Veronika Ďaďová, Mgr., 29 r., učiteľka, Sučany Ul. 29. augusta 32/34
„KDH“
12. Martin Giert, 34 r., obchodný manažér, Sučany Ul. Jilemnického 75 „PRÁ-

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI
VO a SPRAVODLIVOSŤ“
13. Lukáš Hanzel, 25 r., web developer, Sučany Ul. Jilemnického 66 „SMER“
14. Ľubica Chládeková, 29 r., kuchárka, Sučany Ul. Fučíkova 45/A „Slovenská
národná strana“
15. Ján Jamriška, Ing., 64 r., technik, Sučany Ul. 29. augusta 88/121 „SMER“
16. Vladimír Kohút, Ing., 54 r., technik, Sučany Ul. Komenského 21 „nezávislý kandidát“
17. Vladimír Kondek, 60 r., kuchár, Sučany Ul. Hodžova 11 „KSS“
18. Robert Kováč, Mgr.,53 r., SZČO, Sučany Ul. Ď. Langsfelda 11 „nezávislý
kandidát“
19. Alena Makovníková, Ing., 51 r., odborný referent verejnej správy, Sučany
Ul. 29. augusta 58 „nezávislá kandidátka“
20. Jaroslav Makovník, 49 r., majster, Sučany Ul. Stará Hradská 72 „SMER“
21. Martin Matula, 73 r., hosp. pracovník, Sučany Ul. Sládkovičova 9 „SMER“
22. Katarína Mlynčeková, Ing., 34 r., štátny zamestnanec, Sučany Ul. Štúrova
197/10 „SIEŤ“
23. Ján Ondrejčík, 49 r., SZČO, Sučany Ul. Kuzmányho 6 „SMER“
24. Lenka Orelová, Mgr., 32 r., SZČO, Sučany Ul. Osloboditeľov 899/2 „nezávislá kandidátka“
25. Branislav Oreška, Bc., 24 r., študent, Sučany Ul. Podhradská cesta 5
„KDH“
26. Ján Pánis, Ing. 62 r., dôchodca, Sučany Ul. Stará Hradská 2053/18A „Slovenská národná strana“
27. Ladislav Petráš, Ing., 59 r., obchodný zástupca, Sučany Ul. 29. augusta
13 „SMER“
28. Filip Plevka, 46 r., posunovač, Sučany Ul. Hradiská 41 „SDS-STRANA DEMOKRATICKÉHO SLOVENSKA“
29. Martin Rybár, 40 r., energetik, Sučany Ul. Meškalská 1693/2 „nezávislý
kandidát“
30. Kvetoslava Štanská, Mgr., 50 r. , živnostník, Sučany Ul. Stromova 781/7
„SMER“
31. Marta Tkáčová, PhDr., PhD, 59 r., vysokoškolský učiteľ, Sučany Ul. Mierova 7 „SMER“
32. Iveta Trnovská, MUDr. MPH, 51 r., lekárka, Sučany Ul. Kalinčiakova 6
„nezávislá kandidátka“
33. Viera Vojtová, Ing., 53 r., samostatný radca, Sučany Ul. Fučíkova 328/7
„SIEŤ“
34. Silvia Zacharová, 45 r., ekonómka, Sučany Ul. Jilemnického 73 „Slovenská národná strana“
35. Ján Zubček, 60 r., podnikateľ, Sučany Ul. Hlavná 2066/16 „SMER“

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014 - OZNAM
V zmysle zákona 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí sa v sobotu dňa 15. novembra 2014
budú konať Komunálne voľby 2014. Naše volebné
miestnosti budú otvorené v čase od 7:00 do 20:00.
Občania budú voliť starostu obce a 11 poslancov
do obecného zastupiteľstva, všetko v jednom volebnom obvode v rámci 4 volebných okrskov.
Miestom konania voľby v okrsku č. 1 je miestnosť
v Robotníckom kultúrnom dome v Sučanoch pre
voličov oprávnených voliť bývajúcich na uliciach:
Pri Váhu, Stará hradská, 29.augusta, Podskala, Námestie SNP, Jánošíkova, Kollárova, Hviezdoslavova, Hurbanova, Fučíkova, Čsl. armády, Dukelských
hrdinov a Kpt. Nálepku.
Miestom konania volieb v okrsku č. 2 je miestnosť Základnej školy SNP v Sučanoch pre voličov
oprávnených voliť bývajúcich na uliciach: Fr. Kráľa,

Kalinčiakova, Mierová, Osloboditeľov, Partizánska,
Pod Brezinou, Stromová, Podhradská cesta, Stará
tehelňa, Štiavnická cesta, Moyzesova, Kuzmányho,
Horčičkova. Miestom konania volieb v okrsku č. 3
je miestnosť v Gymnáziu anglicko-slovenskom
v Sučanoch pre voličov oprávnených voliť býva-

júcich na uliciach: 1. mája, Ď. Langsfelda, Gen.
Svobodu, Hlavná, Hodžova, Ing. Kožucha, J. Kostru, Jilemnického, Pionierska, J. A. Komenského,
Malý Diel, Sládkovičova, Sokolská, Sološenkova,
Štúrova, Vrútocká cesta, Železničná, Stará Prefa
a Družstevná.
Miestom konania volieb v okrsku č. 4 je miestnosť
v Colorprinte /oproti Psychiatrickej liečebni/
v Sučanoch pre voličov oprávnených voliť bývajúcich na uliciach: Budovateľská, Fatranská cesta,
Hrabinská, Kráľova, Krivánska, Meškalská, Turianska, Vážska, Pod Kečkou, Hradiská a Brezová.
Ak zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov sa volieb zúčastniť nemôžete, požiadajte
o prenosnú urnu a to buď priamo na Obecnom
úrade v Sučanoch alebo na telefónnom čísle
043/4241020!
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Návšteva prezidenta Andreja Kisku

Návšteva hlavy štátu býva vždy neobvyklou príležitosťou a poctou pre navštívených. Takejto pocty
sa nám v Sučanoch dostalo v piatok 27. júna 2014,
keď novoúradujúci prezident Slovenskej republiky p.
Andrej Kiska ako historicky prvá hlava štátu počas
svojho úradu zavítal do našej obce.
Pôvodný dôvod a zámer jeho návštevy bolo stretnutie sa na konci školského roku pri odovzdávaní
vysvedčení s tunajšími študentmi a pedagógmi Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu, gymnázia ktoré
bolo v predchádzajúcom období vyhodnotené ako
najlepšie na Slovensku a ktorého kvalita vyučovacieho procesu a ďalšia úspešnosť jeho študentov už

dávnejšie sa stala excelentným pojmom, ktorý vytvára okrem iného aj dobré meno našej obci.
Keďže čas návštevy kolidoval aj s časom práve
prebiehajúcich Dní Milana Hodžu, po ktorom je
gymnázium pomenované, starosta obce inicioval
a zabezpečil prostredníctvom Kancelárie prezidenta už predtým stanovený program pána prezidenta o rozšírenie jeho návštevy v samotnej obci na
prebiehajúcich slávnostiach. O tom, aký vďačný
to bol počin, hovorili samotné počty záujemcov
o toto stretnutie.
So žiakmi Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu sa
hlava štátu zvítala na školskom dvore, kde na pamiatku od nich dostal prezident manžetové gombíky a následne sa zúčastnil krátkej besedy so žiakmi
a učiteľmi v priestoroch školy. Desiatich najlepších
študentov na oplátku pozval zase prezident na zákusok do miestnej cukrárne. S každým sa osobne
porozprával, zaujímal sa o ich študijné výsledky,
ocenil úspechy a dotazoval sa tiež na ich budúce
plány a smerovanie.
Po posedení v cukrárni pokračovala návšteva Andreja Kisku peším presunom z cukrárne pozdĺž kordónu nie malého počtu na neho čakajúcich občanov.
Po krátkych ale o to častejších zástavkách s podaniami si rúk s okolostojacimi pokračovala jeho cesta na Námestie SNP, kde práve prebiehal program

seniorov desiatych Dní Milana Hodžu. Prezidentova
účasť potešila všetky vekové skupiny obyvateľov
a návštevníkov, ktorí novú hlavu štátu privítali potleskom a nadšene si s ním podávali ruky. Milo mu
padlo tiež stretnutie so svojim osobným známym
pánom Ladislavom Petrášom, či predstavenie mu
vnuka Milana Hodžu, pána Johna Palku z USA. Po
usadení si vypočul pár piesní v podaní nášho spevácko-hudobného telesa Sučianka a po jeho následnom
ocenení potleskom pán prezident oslovil účastníkov.
Vo svojom príhovore na námestí zdôraznil, že politik a mysliteľ Milan Hodža bol vizionárom jednotnej
Európy a vzdal mu takto hold. Hlavne však oslovil
neformálnymi vľúdnymi slovami starších účastníkov,
ku ktorým, ako sám priznal, cíti svoj vzťah prostredníctvom svojich rodičov, cez ktorých pozná ich problémy a preto sa aj jeho silno dotýkajú. Po ukončení
príhovoru mu starosta Jozef Petráš na pamiatku
podaroval jánošíkovský opasok, tradičnú ľudovú píšťalu a pamätný list. Pána prezidenta tak čakala už
len posledná, pre ochranku aj jeho samotného asi
najnáročnejšia skúška, totiž prejsť kordónom s ním
lúčiacich sa účastníkov. A možno raz bude niekde
aj spomínať, že tak vybozkávaný ako pri lúčení sa so
sučiankami už nikdy viac neodchádzal.
Miroslav Miert

VYSVEDČENIA V SUČANOCH
Škola so zaujímavou atmosférou, kde sú si študenti s profesormi akosi bližší. Je to jedno z najlepších
gymnázií na Slovensku. Keď debatujem s učiteľským
zborom, rozprávajú čo ich trápi – časté a nesystémové reformy školstva, 520 eur nástupný plat pre
mladého učiteľa, veľká byrokracia, pri ktorej takmer
nestíhajú vyučovať.
Najhoršie však vnímajú postavenie učiteľa. Hovoria
o tom, že si ich spoločnosť neváži, že sa ich žiaci i rodičia pýtajú, prečo sa nezamestnajú niekde inde. Niekde, kde by mohli viac zarábať. Učitelia v Sučanoch
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však svoju prácu milujú a s nimi tisíce učiteľov po
celom Slovensku. Chcú učiť. Všetkým by nám malo
záležať na tom, aby boli na svoju profesiu hrdí. Aby
nemuseli rozmýšľať, či si môžu dovoliť učiť.
Neskôr sedím so študentmi v cukrárni. Gymnazistom zvyknem hovoriť, že už v druhom - treťom ročníku majú začať rozmýšľať nad tým, na akej vysokej
škole by chceli ďalej študovať. Aby sa v rámci odboru, v ktorom chcú pokračovať, zapájali do rôznych
projektov alebo súťaží. Po pár minútach zisťujem, že
týmto študentom by som to hovoril zbytočne. Väč-

šina z nich má už premyslený presný odbor a univerzitu. Väčšinou v zahraničí. No Marián, druhák, to
myslím povedal za všetkých – chcem pomôcť našej
krajine, preto pôjdem študovať na dobrú zahraničnú
výšku, ale potom sa na Slovensko určite vrátim… Takýchto mladých ľudí si musíme udržať.
Andrej Kiska
https://www.facebook.com/AndrejKiska
(27. 7. 2014)
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10. ročník Hodžových dní
Na počesť významného slovenského politika a česko-slovenského štátnika
Milana Hodžu sa v našej obci konal už 10. ročník Hodžových dní. Vo štvrtok 26. 6. 2014 boli v Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu vyhodnotené
a ocenené práce stredoškolskej súťaže Hodžova esej, ceny odovzdal vtedajší
minister školstva Prof. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. V ten istý deň boli v Martine odovzdané Ceny Milana Hodžu vedcovi a vysokoškolskému pedagógovi
Vladimírovi Goncovi a Bilingválnemu gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch.
Medailu Milana Hodžu a pamätné medaily si prevzalo ďalších vyše sedemdesiat osobností slovenského politického, vedeckého, spoločenského, cirkevného
a kultúrneho života a z mediálneho prostredia za ich prácu v uplynulom desaťročí, za ich vedeckú a organizátorskú prácu spojenú s propagáciou infor-

mácií súvisiacich so životom a dielom Milana Hodžu. V piatok sučianska časť
Hodžových dní pokračovala kultúrno-zábavným programom seniorov z Turca,
kde ich prišiel pozdraviť aj prezident Andrej Kiska. V sobotu Hodžove dni
vyvrcholili kladením vencov k hrobu prvého Slováka vo funkcii ministerského
predsedu na Národnom cintoríne v Martine a pri buste politika v Sučanoch.
Pre občanov bol pripravený kultúrny program. Poobede sa cvičila Zumba.
Večer vyvrcholil vystúpením hudobnej skupiny Smola a hrušky a zábava pokračovala diskotékou na námestí.

V. Ďaďová

Kladenie vencov na hrob M. Hodžu na Národnom cintoríne v Martine

Mix tvrdosti, melodiky a skvelo znejúcich
metal-rockových motívov v Sučanoch
Začiatkom augusta sa už
tretí raz areálom turistickej základne v Sučanoch
rozozvučali nezameniteľné
zvuky rocku a metalu. Členovia kapiel, ktorí chcú robiť hudbu, tak ako ju majú
radi, prijali pozvanie na 3.
ročník akcie Sučany Rock
fest, na ktorej organizovaní spolupracuje s Petrom
Kolštromom aj obec Sučany. Mix odvodených rockových štýlov, ktoré bavili fanúšikov, zaznieval
z pódia od 14. Hodiny až do neskorej noci. Vendeta, Katapult.sk, Ramchat (obr.) a ďalších sedem
kapiel rozozvučali živelným rockovo- metalovým štýlom krv v žilách publika. Stretnutie ľudí, ktorí
žijú hudbou, a ich fanúšičskej základne možno zhodnotiť ako príjemne strávený voľný čas. Tak,
ktorá rocková skupina nám vyrazí dych budúci rok?
V. Ďaďová
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750 rokov od najstaršej zachovanej
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 spravidla aj dôvodom vyjadrenia istej
úcty dôstojnou a udalosti primeranou pripomienkou.
Sú to akési pomyselné míľniky na cestách značených
históriou nám blízkeho miesta, mesta, obce. Je to čas
na zamyslenie sa o minulosti pre budúcnosť, tiež aby
sa upevnila naša hrdosť na predchádzajúce dejiny
a generácie, čo tieto dejiny pred nami vytvárali.

Predstavili sa aj sučianski umelci – heligonkári Chládekovci

Starosta obce prevzal kópiu historickej listiny

Súčasťou celodenného programu bola tiež súťaž
„Strieľa celá rodina“

Hviezdou večera bola nesporne skupina Vidiek s frontmanom J. Kuricom

Námestie počas vystúpenia skupiny Vidiek
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Detský folklórny súbor Dúbravček
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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 vydávaného matrikou.
V prípade historicky starších osídlení miest, mestečiek a obcí takéto „rodné listy“ nejestvujú. Akoby
ich tu nahrádzajú prvé dochované písomné zmienky o nich, i keď osídľovania miest majú prevažne
oveľa dlhšiu históriu, než býva ich prvý „krstný
zápis“ v písomných archívoch. Takto je to tiež v prípade našich Sučian, ktorých dávna história hlboko
predchádza dátum prvej písomnej zmienky.
Prvé, ešte nevýrazné stopy osídľovania Sučian zasadzuje archeológia do obdobia poslednej fázy
eneolitu (t.j. 2250 - 1800 r. p.n.l.), popisujúce sa
osídľovaním lokality ľudom kanelovej kultúry, ktoré
taktiež aj vypovedajú o najstaršom období osídľovaní regiónu Turca.
Trvale 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)

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

sa mení aj pôvodná lužická kultúra na kultúru
púchovskú. V dobe rímskoprovinciálnej (1.-4.storočie n.l.) pozorujeme v Sučanoch vplyv dotykov
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. stor. 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 (Suchan). Listina bola vydaná uhorským kráľom Belom IV. so zapísaným datovaním
8.apríla 1264. Kráľ Belo IV. v nej daruje liptovskú
Vrbicu Mikulášovi, synovi spišského župana Marka,
za jeho zásluhy v boji zo srbským kráľom Urošom.
Túto získal výmenou za Sučany s Mikom, bývalým
zvolenským županom.
Samotná listina je zaradená pod týmto dátumom
v historickej edícii CDP – VIII /Codex diplomaticus
patrius/ v krajinskom archíve v Budapešti a nesie
so sebou aj jednu záhadu. Pravdepodobne bola fyzicky spísaná asi až o 4 či 5 rokov neskôr, než v nej
uvedená výmena prebehla. Nič to však nemení na
fakte vyslovenom radou renomovaných historikov
a s konečnou platnosťou tiež stanoviskom Historického ústavu SAV, že dátum 1264 je nespochybniteľný a platí ako rok prvej doloženej hodnovernej
písomnej zmienky o Sučanoch, na základe čoho si
v tomto roku pripomíname jej 750. výročie.
Táto listina, v reči 12.storočia donácia, vyhlasuje
a potvrdzuje darovanie pôdy a je zachovaná iba
v čiernobielej fotograﬁi, jej originál nie je dostupný.

Originál bol napísaný na pergamene, teda na spracovanej koži z mladých jahniat, písmom gotická
kurzíva a jej štýl je veľmi zložito písaný stredovekým latinským jazykom. Má slávnostné vyhotovenie
v kráľovskej kancelárii potvrdené kráľovskou dvojpečaťou.
Miroslav Miert
Foto: C. Pročka, A. Matula
SUČIANSKA
(Anna Ursíni-Jamrišková)
Dve scenérie mám zaznačené
v srdcovom skicári...
Tá prvá, jedinečná,
videli ju vraj už templári prenádherný panoramatický
pohľad zo Skaly mestečko malé
rozprestiera sa ako na dlani.
Tá druhá, odrážajúca sa
v očiach odjakživa Stratenec, Čierťaž, Meškalka,
Malý Fatranský Kriváň z vysokých brehov Váhu,
najradšej na ňu sa dívam.
Roky slávy,
požiare, povodne,
roky v úzadí,
čas letí dopredu,
staré do spomienok odplaví.
Nyáryovský kaštieľ,
sypárne, Podskalou bývali.
Menia sa domy, menia ľudia,
zákutia v chotári.
Miesto prechádzok,
aleja topoľov, chýba mi.
Stĺp hanby na námestí,
už márne by ste hľadali.
Nové nezadržateľne
nad niekdajším víťazí.
Vraciam sa rada,
kráčam chodníkom
detských stupají.
Najmilším miestom sveta,
pre mňa ste, rodné Sučany.

Programom sprevádzali aj speváci Repete,
napr. p. Helena Vrtichová

Program osláv 750. výročia prvej písomnej
zmienky o obci bol zavŕšený ohňostrojom

Oslavy prvej písomnej zmienky o obci boli spojené s jarmokom tradičných remesiel
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Pani učiteľky a učitelia pripravili množstvo aktivít,
súťaží, kvízov, videí, ... Pomocou nich sa snažili
žiakom priblížiť dopravnú výchovu a civilnú ochranu, venovali sa výchove k bezpečnému správaniu,
ale aj pohybu a pobytu v prírode ako aj ochrane
prírody. To, čo sa naučili, budú môcť v najbližších
dňoch zúročiť. Čaká na nich totiž praktická časť
účelových cvičení, kde svoje vedomosti premenia
za cenné body a možno sa práve ich trieda ocitne
na popredných miestach.

Takto sme začali školský
rok 2014/2015
Ani sme sa nenazdali a zas je tu september.
Prázdniny ubehli ako voda a my opäť stojíme na
školskom dvore, pekne nastúpení, vyobliekaní,
no všetci asi s inými pocitmi ako na konci júna.
Na úvod sa pani riaditeľka Mgr. Marta Lamošová
prihovorila žiakom, rodičom, učiteľom a všetkým
zamestnancom školy. Aj dnes ich srdečne privítala
a popriala veľa úspechov v novom školskom roku
2014/2015. Nezabudla ani na našich prváčikov,
ktorí v sebe mali, snáď, najväčšie očakávania zo
všetkého nového, čo je pred nimi. Aj našim deviatakom sa dostalo pozornosti, pretože je to ich
posledný september na našej škole, na našom
školskom dvore. Po slávnostných príhovoroch sa
žiaci rozišli so svojimi triednymi učiteľmi do svojich tried.
Chceme všetkým žiakom, učiteľom, ale aj rodičom
popriať, aby úspešne zvládli tento školský rok.
A aby sme si na konci júna mohli povedať, že sme
to zvládli na výbornú.
Mgr. Ivana Remeňová

Vplyv reklamy na dieťa,
kult tela a krásy
prezentovaný v médiách

Zážitkové vzdelávanie...
Mgr. Ivana Remeňová
Naša škola oslavuje tento školský rok štyridsiate
výročie. Aj pri tejto príležitosti, sa pre žiakov pripravuje každý mesiac množstvo starých ale aj nových akcií. A ani dnes to nebolo inak. Dvaja bratia,
nadšenci zážitkového vzdelávania, vytvorili projekt, vďaka ktorému sa môžu žiaci priamo dotknúť
informácií vo vlastnej škole. Aktuálne k nám priniesli všeobecnú zdravovedu (prvá pomoc) – pre
žiakov druhého stupňa a základy slušného správania - pre žiakov prvého stupňa. Obe predstavenia
mali obrovský úspech.
Týmto sa však deň pre našich žiakov neskončil.
Zážitkové vyučovanie pokračovalo. Teoretická časť
účelových cvičení sa niesla vo veselom duchu.
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od rána prialo a tak sme celý deň strávili na čerstvom vzduchu.
A asi sa už pýtate, v čom všetkom sme súťažili?
Medzi súťaže patrila napríklad rozprávková jazda
na fúrikoch. Zábavné bolo aj preskakovanie cez
švihadlo po ceste plnej nástrah a následné rozcvičenie prstov pomocou volejbalovej lopty. Chlapci
ocenili ﬂorball, aj keď pri záverečných strelách na
bránu mali lepšiu mušku dievčatá. „Hula hoop“ –
kruh si s nami robil, čo chcel, ale hlavne sa nechcel okolo nás 10-krát otočiť. Ďalšou disciplínou
bol hod granátom do určitého vyhradeného miesta a šplh na lane, ktoré bolo priviazané o 2 stromy nemal chybu. Horšie bolo udržať sa na ňom
a kľučkovať. Nohy a ruky občas nespolupracovali.
Medzi top disciplíny jednoznačne patrila výmena
rolí u chlapcov a dievčat. Nezvyčajná úloha znela
„chlapci prebalia dieťa (bábiku) a dievčatá zatlčú
klince do dreva“. Tu sme sa teda bavili. Predposledným stanoviskom bolo preniesť osobu cez prekážky na nosidle, pričom ste mali na sebe plynovú
masku. A ako čerešnička na torte bolo preťahovanie lanom. Už len z názvu je jasné, o čo tam šlo.
Táto disciplína bavila nielen väčšinu žiakov a aj
učiteľov. V preťahovaní si pomáhali asi všetci, od
piatakov po deviatakov. Toto účelové cvičenie bolo
veľmi zábavne, súťažili nielen žiaci ale aj učitelia.
Počas celého dňa panovala senzačná nálada. Určite sa všetci žiaci našej školy tešia na ďalšie pokračovanie účelových cvičení, kde ich zas bude čakať
kopec zážitkov a zábavy.
Miriam Dianovská,
Nicol Ondáková
a triedna pani učiteľka Ivana Remeňová

Praktická časť účelových
cvičení
Dňa 25.9.2014 sa toho na Základnej škole v Sučanoch udialo veľmi veľa. Všetci sme sa veľmi
tešili na návštevu učiteľov a žiakov z družobných
škôl vo Fulneku. Ale ešte predtým žiaci 9. A s pani
učiteľkou Vrabcovou a pánom učiteľom Pánikom,
v rámci praktickej časti účelového cvičenia, pripravili deväť veľmi zaujímavých disciplín. Do zábavných aktivít boli zapojené všetky triedy z druhého
stupňa a ani pani učiteľky nezaháľali. Počasie nám

Pre žiakov šiesteho a siedmeho ročníka boli
v dňoch 24. a 25. 9. 2014 pripravené hodinové
prednášky na tému „VPLYV REKLAMY NA DIEŤA,
KULT TELA A KRÁSY PREZENTOVANÝ V MÉDIÁCH“.
Cieľom týchto prednášok bolo charakterizovať
druhy médií. Žiaci si okrem iného uvedomili,
koľko času venujú médiám. Tiež, aký časový úsek
zaberajú média v ich voľnom čase. Všetky pripravené aktivity sa niesli v duchu hry. Na základe informácií, ktoré počas dňa odzneli, vedeli žiaci na
záver hravo rozlíšiť a vybrať informácie, ktoré sú
pre nich vhodné. Takisto nemali problém napísať
kladné ale aj záporné stránky médií a sociálnych
sietí. Mnohí z nich si na záver povedali, že už nepodľahnú tlaku reklamy a médií a nedajú sa ňou
ovplyvniť. Žiakov našej školy takéto aktivity motivujú a už teraz sa tešia na ďalšie.
Mgr. Ivana Remeňová
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com/MontessoriSucany. Montessori klub Sučany
s podporou ďalších dobrovolníkov, obce Sučany,
ZŠ Sučany a ŠKD Sučany vedie autorka článku,
Jana Očková

Turistika
V piatok poobede, v čase určenom na oddych,
niekoľko žiakov 3. a 4. ročníka oddychovalo pri
spoznávaní krás Malej Fatry. Cesta náučným chodníkom k Šútovskému vodopádu niektorým žiakom
ubehla rýchlo, niektorým sa zdala nekonečná, no
pri prvom pohľade na vodopád zabudli na slová
„už nevládzem!“. Pri vodopáde sme sa najedli,
pokochali sa prúdom padajúcej vody, ktorý nás
jemne chladil a uvedomili si silu vody, ktorá počas
búrky zmenila aj okolitú prírodu. Spokojní sme sa
šťastne vrátili domov.
PaedDr. Beáta Vanková

Maria Montessori verila, že vzdelávanie začína
narodením dieťaťa a že prvých pár rokov života
sú najviac formujúce a najdôležitejšie pre fyzický aj mentálny vývoj. Dokonca aj to najmenšie
bábätko perfektne vníma ľudské pohladenie,
objatie, ľudský hlas. Vhodné vzdelávacie metódy vo veku od narodenia do 6 rokov majú veľký
vplyv na to, aký človek z našeho dieťaťa vyrastie.
Pretože psychický vývoj v tomto rannom období postupuje neuveriteľnou rýchlosťou, nemalo
by byť premeškané. Maria Montessori zistila,
že dieťa má v tomto období určité „senzitívne
obdobia“, počas ktorých je dieťa veľmi vnímavé
na určité špeciﬁcké podnety a činnosti. Takéto
všeobecne pozorované obdobia sú napr. keď sa
dieťa učí chodiť alebo rozprávať. Ak rodič rozpozná tieto obdobia je žiadúce, aby dieťa v tomto
rozvoji podporil, pretože neskôr, po uplynutí
tohto obdobia, už sa nikdy nebude učiť s takouto
výnimočnou ľahkosťou. Deti sa samozrejme vyvíjajú v rozličnom tempe, ale nasledujúci zoznam
udáva, kedy zhruba pozorovať fázy vývoja našeho
dieťaťa:

Pozvánka do detského
Montessori klubu Sučany
Týmto by sme radi oslovili všetkých rodičov a starých rodičov, ktorí by uvítali možnosť stretnutia sa
s inými deťmi a ich rodičmi v našom staro-novom
Montessori klube, ktorý celkom pravidelne funguje
už 3 roky. Klub navštevujú deti hlavne vo veku 0-3
rokov, ale aktivity a pomôcky, ktoré máme pre deti
k dispozícii, zaujmú aj predškolákov.
Montessori klub pre deti vznikol s cieľom šíriť
metódu a princípy Montessori pedagogiky v našej
obci a jej okolí. Je to metóda talianskej psychologičky Marie Montessori, ktorá rešpektuje dieťa
a zákony jeho prirodzeného vývoja. Pochopením
týchto zákonov Maria Montessori pripravila pre
deti pomôcky a aktivity, ktoré sú kľúčom k reálnemu svetu. Pri „hre” tak deti vlastnými silami a svojím tempom získavajú nové vedomosti a zručnosti
veľmi potrebné pre každodenný život. Preto sme
klub zariadili tak, aby aj naše deti mali túto možnosť: pracovať s aktivitami na rozvoj zmyslov,
materinského jazyka a matematického myslenia.
K obľúbeným činnostiam patrí príprava ovocného
šalátu, kúpeľ v gaštanoch, maľovanie, presýpanie,
prelievanie rôznych materiálov, stavanie guličkovej
dráhy, ... a to všetko v spoločnosti ďalších kamarátov (i odborného vedenia).
Klub začal fungovať v roku 2011 v priestoroch
evanjelickej fary v Sučanoch a začiatkom tohto
roku sme sa s podporou našej obce Sučany a ŠKD
Sučany mohli presťahovať do nových väčších priestorov v Základnej škole Sučany. Provizórne sa nás
tu už niekoľko rodičov s deťmi stretáva. Síce je
ešte stále čo vylepšovať a zariaďovať, klub už vyzerá celkom útulne, a tak veríme, že sa tu budete aj
vy cítiť príjemne. Ste srdečne vítaní.
Nájdete nás v bývalom školníkovom byte každý
pondelok a štvrtok v čase od 9.00 do 11.30 hod.
(okrem školských prázdnin). Vstupné je dobrovoľné a bude použité výlučne na účely klubu. Aktuálne informácie získate na: https://www.facebook.

Senzitívne obdobia
narodenie – 3 roky Absorbujúca myseľ
Vývoj zmyslov
1½ – 3 roky
Vývoj reči
1½ – 4 roky
Vývoj koordinácie a svalov
Záujem o malé objekty
2 – 4 roky
Zdokonaľovanie pohybu
Rozlišovanie pravdy a skutočností
Vnímanie súvislostí v čase
a priestore
2½ – 6 rokov
Zdokonaľovanie zmyslov
3 – 6 rokov
Osvojovanie si návykov sociálneho správania
3½ – 4½ roka
Písanie
4 – 4½ roka
Dotykový zmysel
4½ – 5½ roka
Čítanie

OZNAM
Základná škola v Sučanoch oznamuje všetkým športovania chtivým žiakom, rodičom, starým rodičom a ostatným občanom, že v mesiacoch september - november 2014, v rámci projektu SPP- Športujeme spoločne,
zorganizuje športové popoludnia zamerané na spoločné voľnočasové aktivity. Termín a bližšie informácie budú oznámené prostredníctvom
www.zssucany.edupage.org.
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ZO ŽIVOTA OBCE

Smokovci a v priebehu celého pobytu absolvovali
túry na Hrebienok, Rajnerovú chatu, Studenovodské vodopády, Skalnaté pleso, Lomnický štít, vodopád Skok, Popradské pleso, Cintorín obetí hôr
a Jamské pleso. Počasie sa vydarilo, bolo veľmi teplo a pobyt ubehol veľmi rýchlo. Všetci odchádzali
domov spokojní, že urobili niečo pre svoje zdravie
a užili si krásu našich veľhôr.
Text a foto: D. Pročková, C. Pročka

Výlet na Šútovský vodopád
Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Sučanoch
začiatkom Júla zorganizoval výlet na Šútovský vodopád. Po tom, ako vystúpili z autobusu v Šútove,
vydali sa turistickým chodníkom do lesa a obdivovali krásnu prírodu. Po viacerých prestávkach
sa dostali až k cieľu svojho výletu. Keďže počas
predchádzajúcich dní v Turčianskej kotline výdatne
pršalo, vodopád bol naozaj mohutný. V tento deň
však bola výdatná aj návštevnosť a vodopád si prišli
pozrieť deti z detských táborov. Po malom oddychu
sa turisti vrátili tým istým chodníkom späť. Počasie
sa vydarilo, bolo krásne slnečno a tak výlet dopadol
dobre.

Posolstvo piesní Slovensku
a svetu
venované pri príležitosti 1150. výročia príchodu Sv.
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, zaznelo v sobotu
19. Júla 2014, na Sklabinskom hrade, už po druhý
raz. Ján Kollár napísal: „Piesne obecného ľudu sú
obrazmi, v ktorých každý národ sám svoj charakter
najvernejšie maľuje a predstavuje,...“ Voľakedy, najmä v časoch tuhej maďarizácie, nebolo dovolené
verejne spievať slovenské piesne. V Turci, ale i na
Liptove, si dedinčania v prírode, mimo obce, vy-

Výstup SZZP Sučany na chatu Solisko
Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Sučanoch
zorganizoval v Júli aj ďalší výlet, tentoraz do Vysokých Tatier. Ich cieľom bol vodopád Skok. Zo Štrby
sa vyviezli zubačkou na Štrbské Pleso, odkiaľ pokračovali k cieľu svojho výletu. Po krátkej chvíli však
zistili, že cesta je zatarasená po nedávnej kalamite.
Po návrate sa museli rozhodnúť nad náhradným
plánom. Padlo rozhodnutie ísť lanovkou na chatu
na Solisku, no tí zdatnejší sa pokúsili ísť peši. Po
dvoch hodinách náročnej chôdze sa aj oni nakoniec
dostali do cieľa, kde sa im na chate otvoril krásny
výhľad na okolitú krajinu. Počasie sa však rýchlo pokazilo a začalo pršať. Museli teda počkať, kým sa
nevyčasí, aby mohli ísť nazad. Všetci však boli veľmi
spokojní tešiac sa na ďalší výlet.

tvárali „majáles“, kde si schuti zaspievali. A takúto
tradíciu úspešne oživuje aj autor Posolstva..., Viliam
Ján Gruska. Na Sklabinskom hrade, po predchádzajúcich nácvikoch v jednotlivých dedinách dolného
Turca, sa zišli spevácke súbory, prevažne dôchodcovské, z Turčianskej Štiavničky, Podhradia, Sučian,
Sklabine, Vrútok-Hradište, Martina-Severanka. Neúnavný organizátor PPSS Milan Kováč osvedčil svoje
schopnosti aj tentoraz, veď okrem občerstvenia zabezpečil aj spevníky a upomienkové predmety. Pani
Monika Barabášová veľmi výrazne prispela ku kvalitnému prednesu 28 piesní zozbieraných z celého
Slovenska. Obdivuhodný výkon podali všetci speváci v skoro dvojhodinovom maratóne (polhodinová
príprava a jedno aj štvrť hodinová interpretácia),
za (až príliš) nádherného počasia. Na záver podujatia, na počesť autora Janka Matušku, autora slov
Slovenskej hymny, zaznela na hrade najprv ľudová
pieseň „Kopala studienku...“, a potom aj Slovenská
hymna, „Nad Tatrou sa blýska...“.
Text a foto: Ján Šteuček

Úcta k starším v Sučanoch
Sučianski seniori v Tatrách
V septembri zorganizoval Slovenský zväz zdravotne
postihnutých týždenný pobyt vo Vysokých Tatrách.
Tí, čo sa výletu zúčastnili, boli ubytovaní v Dolnom
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V októbri si pripomíname úctu k starším. Ani v Sučanoch sme na nich nezabudli a Zväz zdravotne
postihnutých usporiadal posedenie s občerstvením.
Všetkých hostí privítala predsedníčka zväzu a starosta obce Jozef Petráš. Kultúrny program začal

recitáciou sl. Ďaďovej a spevom zboru Sučianka.
Ďalší program pokračoval vystúpením známych
speváčok Križanovej a Vágnerovej. Všetci hostia sa
dobre bavili, tancovali a boli radi, že sa na nich nezabudlo.
Text: D. Pročková, Foto: C. Pročka

„SUČIANKA“ reprezentovala
Obec Sučany, okres Martin, dokonca aj Žilinský kraj,
v sobotu 4. októbra, na „X. ročníku „Krajského dne
seniorú 2014“ v Ostrave. Podujatie sa uskutočnilo
ako súčasť „Programu cezhraničnej spolupráce“ EÚ,
pod gesciou Krajskej Rady Svazu Dúchodcú ČR Moravskosliezkeho kraja (MSK), námestníka MSK RSDr.
Ing. Svatomíra Recmana a starosu obce Petřkovice
Ivana Mikulca. Začiatok podujatia poznačili malé
problémy na cestou cez Kysuce a blúdenie v Ost-

rave. Po príchode nebol čas na dlhé privítanie, lebo
program bol v plnom prúde. Po krátkej prestávke
podujatie pozdravili, predseda SDČR Ing. Oldřich
Pospíšil, predseda KR JDS ZA Dr. Michal Kotian,
2. podpredseda KR JDS ZA Ing. Pavol Kozák a to
všetko, včítane organizácie podujatia, moderovala
pani Zlatuška Paršová, predsedníčka KR SDČR MSK.
Po úvodnej pesničke „Prišli sme aj s muzikou...“
(z muzikálu Na skle maľované), JUDr. Viliam Kúdelka v príhovore pomerne obšírne predstavil Turiec aj
obec Sučany. Potom už nasledoval „vodopád“ výber
pesničiek slovenských, českých goralských, dokonca zaznela aj „Marica...“. Výbornú atmosféru navodilo aj vystúpenie skupiny „Trio SENIORES“, ktoré
prítomných dôchodcov dokonca roztancovalo. Nasledovala krátka rozlúčka a cesta nazad ubiehala vo
veselej nálade a speve prekrásnych nielen ľudových
piesní. Na príkladnej reprezentácii seniorov Žilinského kraja sa okrem členov Sučianky podieľali aj
zástupcovia Liptova, Turca a Žiliny. Podarí sa aj KR
JDS ZA zorganizovať podobné podujatie?
Text a foto: Ján Šteuček
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70. výročie SNP
v Sučanoch
Tohtoročné oslavy 70. výročia
Slovenského národného povstania
sa v našej obci konali v spolupráci
Obecného úradu a Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorým predchádzala úprava okolia pamätníka
členmi ZO SZPB, aj obnovenie písmen S. Turancom.
Pietna slávnostná spomienka sa konala 28. augusta na miestnom cintoríne pri pamätníku. Kladenia vencov sa zúčastnili zástupcovia obce,
ZO SZPB, členovia Klubu vojenských
výsadkárov a členovia spoločenských
organizácií. Nasledovalo odovzdanie
Čestného Uznania Ústrednej Rady
SZPB obci Sučany a odovzdanie
Čestných uznaní priamym účastníkom SNP: Márii Barančekovej, Anne
Holigovej, Karolovi Majerovi, Miloslavovi Miertovi, Miloslavovi Pakanovi,
Jánovi Špirkovi, funkcionárom ZO
SZPB, speváckemu súboru Sučianka,
Základnej škole SNP, Základnej organizácii JDS, Základnej organizácii
SZZP a Klubu vojenských výsadkárov
SR MO Martin-Vrútky. Po skončení

slávnostného aktu starosta obce pozval priamych účastníkov SNP a hostí na spoločné posedenie. V rámci
osláv sa uskutočnil aj BEH SNP so
štartom v povstaleckej obci Sklabiňa, cez Sučany späť do Sklabine.
Deň druhý sa niesol v duchu celoslovenských osláv SNP v Banskej
Bystrici, ktorých sa zúčastnila početná 50členná delegácia ZO SZPB zo
Sučian.
Tretí deň osláv bol spojený aj so 750.
výročím prvej písomnej zmienky
o obci Sučany s bohatým kultúrnym
programom a súčasne aj 21. obecným jarmokom, ale pozornosť si zaslúžilo podujatie v réžii M. Kožucha,
XV. ročník Majstrovstiev Slovenska
v streľbe zo vzduchovky s mottom:
„NIE VOJNE – ÁNO ŠPORTU“, ktorého sa zúčastnili aj členovia ZO
SZPB, žiaci ZŠ SNP v Sučanoch. Naša
členka M. Balážová získala II. miesto
v kategórii ženy do 45 rokov, ratolesti členov David Matula III. Miesto v kategórii chlapci do 15 rokov
a Saskia Balážová II. miesto v kategórii dievčatá do 15 rokov.

HUTNÍCKY MATERIÁL
FIRMA RAVEN
STAVEBNÉ ŽELEZO
ŠALOVACIE TVÁRNICE
KOMPLETNÝ
STAVEBNÝ MATERIÁL
ŠTRKY a PIESKY
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
DOVOZ MATERIÁLU
VÝHODNÉ CENY
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Tento rok sme si pripomenuli 165. výročie
úmrtia Ď. Langsfelda.
Pietna spomienka sa
konala pri pamätníku Ď.
Langsfelda v Kremnici
ako aj v jeho rodnom
dome v Sučanoch.

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI
M. Viedenský a R. Pánik
pri tréningu

Venovanie pre čitateľov NSZ
Počas letných prázdnin sme na multifunkčnom
ihrisku pri základnej škole mohli stretnúť aj trénujúcich reprezentantov Slovenska v ľadovom hokeji
Richarda Pánika a Mareka Viedenského. Pre Nové
Sučianske Zvesti ich vyspovedal p. Ján Pánik.
Ahojte chalani, na začiatok sa nám trochu predstavte.....
MV: Marek Viedenský, pochádzam z Handlovej,
mam 24 rokov. Momentálne pôsobím v Hämeenlinne. K mojim predchádzajúcim pôsobiskám patrí
Prievidza, Trenčín, juniorská liga, AHLka.....
RP: Richard Pánik, 23 rokov, momentálne nezamestnaný. Predchádzajúce pôsobiská - Martin, Třinec,
juniorská liga, AHL, NHL....
Ste síce ešte stále mladí hráči, ale úspechov už za
sebou máte dosť. Ktoré pre vás patria medzi tie
najdôležitejšie?
RP: Pre mňa napríklad keď sme vyhrali Calder Cup
pred 3 rokmi v AHL s Norfolkom,
MV: Asi najväčší úspech pre mňa bol, keď sme skončili na 4. mieste na Majstrovstvách sveta do 20 rokov v Ottawe, potom tiež s juniorkou Trenčína, keď
sme vyhrali titul majstrov Slovenska, a tiež keď sme
vyhrali základnú časť v Saskatoone ešte v juniorke
s 10 bodovým náskokom.
Toto ste hovorili hlavne o klubových úspechoch,
ale keďže ste obaja aj slovenskí reprezentanti, tak
medzi tie cenené reprezentačné úspechy by ste zaradili ktoré?
RP: Tak v reprezentácii asi v tej Ottawe 2009, keď
sme skončili štvrtí.
MV: Tiež určite tento úspech.
Na klubovej úrovni, s kým si najviac rozumiete?
RP: V Tampe teraz boli teraz dvaja Česi, tak asi najviac s nimi – Ondrej Palát a Radko Gudas.
MV: Ja tom mám ťažšie, na klubovej úrovni ich bolo
určite viacej.
A v reprezentácii?
RP: V repre je ich viac, s tými sme hrávali odmalička,

ROZHOVOR

napr. M
Marek,
Marin,
k TTrto,
t M
i TTomáš
áš JJurčo
č
MV: Ako povedal Rišo, tam ich bolo veľa, tam sme
boli partia.
Ako vidíte budúcnosť slovenského hokeja? Je to
10. miesto pre Slovensko naozaj tá najvyššia méta,
alebo si myslite, že to môže byť lepšie?
RP. Podľa mňa vždy môže byť lepšie. A ten hokej na
Slovensku, vieme všetci, v akých podmienkach trénujú chalani a určite to nie je na najvyššej úrovni.
Treba s tým niečo robiť, ale my sme na toto ešte
mladi hráči, aby sme o tomto mohli hovoriť. Na to
sú na Slovensku iní kompetentní ľudia a ti by mali
niečo spraviť.
MV: Rišo to asi povedal všetko. Na Slovensku ten hokej zaostáva za ostatnými krajinami, ale ako hovoril,
na to sú iní ľudia, my sme iba hráči, my sme malí
páni. Ale verím, že sa nám podaria aj väčšie úspechy.
Teraz sme nazbierali skúsenosti a do budúcna, sa
nám možno podarí aj ten najväčší úspech.
Poďme ale aj na prozaickejšie otázky.... aké je vaše
obľúbené jedlo?
RP: Asi hovädzí steak s grilovanou zeleninou a mal
som obľúbené bryndzové halušky, ale tie už jesť
nemôžem, takže potom ešte „vepřo- knedlo- zelo“
MV: Tak ja začnem takým nezdravejším, to je vyprážaný syr a hamburgery, tie vždy musím všade.
Bohužiaľ je to veľmi nezdravé, tak sa to snažím
obmedzovať čo najviac. Potom tam je toho viac, zo
sladkých palacinky, z normálnejších rezne a halušková polievka alebo slížová.
A obľúbená farba?
RP: Modrá
MV: Asi taká strieborná, šedá.
Veľa voľného času asi nemáte, ale teda keď je, tak
čo radi robíte?
RP: No snažíme sa zrelaxovať po sezóne mame trojtýždennú posezónnu pauzu, tak určite oddychujem
a vo voľnom čase rád hrávam iné športy – tenis
a futbal, takže tak aktívne relaxujem.
MV: Ak nie som veľmi zničený, tak relax je tiež športovejší, futbalík alebo tenis a keď som zlenivel, tak
pri počítači, pri počítačových hrách.
Rišo, Marek, získali ste si Sučany a hlavne na našej
škole, predovšetkým teda dievčatá, tak aké dievčatá sa páčia chalanom z NHL?
RP: Mne asi najviac blondínky.
MV: Samozrejme moja priateľka asi najviac a ďalej
potom záleží ... ale asi tie športovejšie typy viac ako
tie vymachlené barbíny.
V Sučanoch, ako som už spomínal, ste si získali veľa
obdivovateľov – samozrejme tá cesta k úspechom
je tŕnistá. Čo by ste im odkázali, ako by mali pokračovať vo svojej začatej kariére, či už futbalistom
alebo hokejistom, resp. všeobecne športovcom?
RP: Koho to baví a chce sa niekde dostať ďalej, musí
na sebe pracovať. Lebo keď ste najlepší na Slovensku, to nestačí, lebo keď vyjdete za hranice, tak
potom už je tam všetko na inej úrovni. Čiže drieť
na sebe, pracovať, chcieť robiť ten šport, venovať

sa ttomu.
MV: tak ako Rišo povedal, ak to niekoho baví, tak do
toho dať všetko, srdce, podriadiť tomu život a hlavne si to užívať. Netreba sa prestať tým zabávať. A stále si isť za svojim snom. Neuspokojiť sa s malým
úspechom. Treba hľadieť do budúcnosti. Treba veriť
svojim snom a isť si za nimi.
Ešte takú sučiansku otázku. Váš kolega Rasťo Špirko je tiež v reprezentácii Slovenska, neviem, či si
na neho spomínate ... aký je to kamarát alebo spoluhráč?
MV: S Rasťom som sa spoznal tento rok prvý krát,
ale čo som ho poznal, je to strašne milý chlap vo
všetkom. Je veľmi milý k ľuďom, nemôžem na neho
povedať nič zlé.
RP: Ja ho poznám ešte ako mladého, keď sme sa
chodili pozerať na dorast. Určite je šikovný, pretože
sa dostal aj do reprezentácie a hráva aj KHLku napriek tomu, že všetci zatracovali malých hráčov, že
nemôžu uspieť a on to dokázal. Ako chlapa ho poznám málo, videli sme sa vlastne iba na repre, ale je
to super chlap a nemôžem nič zlé na neho povedať.
Je Amerika vysnívaná pre vás alebo by ste sa radi
na sklonku kariéry potom radšej vrátili späť na Slovensko?
RP: Tak ja by som bol strašne rád, ak by som sa vrátil
potom na Slovensko, len ťažko povedať, či tá naša
extraliga prežije. Ale Amerika je Amerika. Kto to zažil,
ten vie povedať, že je to úplne iné. Myslím si, že je
to ten top na svete.
MV: Ja som mal presne to isté. Mne Amerika aj Kanada pomohla v tom, že som bol draftovaný a aj
som trochu sklamaný, že som sa nedostal do NHLky zatiaľ, ale neľutujem žiadny krok, ktorý som tým
smerom urobil.
Ktoré z ľudských vlastnosti by ste považovali za
najpozitívnejšie, tie, ktoré potrebuje mať hokejista,
aby hrával na takej úrovni ako vy?
MV: Nemusia to byť len pozitívne vlastnosti, ako
napr. dravosť a sebavedomie. Niekedy je to pozitívne, niekedy negatívne. Ale hlavne tiež treba vedieť
zahrať za tím, nebyť sebecký, hlavné je byť tímovým
hráčom.
RP: Tak tiež asi to, čo Marek povedal. Vždy, keď spraví tím úspech, tak vždy to viac pomôže, ako keď ho
spraví len jednotlivec. Ten tímový úspech je vždy
lepší, takže prispôsobiť sa kolektívu a hrať pre tím.
Ja by som ešte povedal, neviem, či budete so mnou
súhlasiť, ale v týchto kolektívnych športoch človek
nemôže byť stále slušný a dobrý. Však hokej je tvrdá hra a dochádza tam aj k stretom. Myslím si, že
hokejista má mať aj určitú dávku drzosti. Súhlasíte
so mnou?
RP: Tak samozrejme, hokej je tvrdý šport, ale nemusí
byť aj zákerný, aj keď niektorí chalani sú aj zákerní.
Tvrdosť k tomu samozrejme patri, ale zákernosť už
nie.
Chalani, ďakujem za rozhovor.
Lenka Orelová
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