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XI. ROČNÍK

DNÍ MILANA

HODŽU
23. - 28. JÚN 2015

Vážení spoluobčania,
srdečne vás pozývame na Sučianske slávnosti Dni M. Hodžu, ktoré sa uskutočnia
v SOBOTU 27. JÚNA 2015:
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
Odovzdávanie ocenení: cena M. Hodžu a cena obce Sučany
16:00
Heligónka z Kysúc – sestry Bacmaňákové
17:00
Folklórny súbor Kalužiar z Martina
18:00
Kapela OČKO BAND
19:00
TEAM revival
20:30
Kapela ÚSVIT
21:30
Ohňová show
22:00
Diskotéka DJ Miro
NEDEĽA, 28.JÚNA 2015:
09:45
Slávnostné služby Božie (Evanjelický a.v. kostol)

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI
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Zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva • 23. 4. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch na začiatku svojho zasadnutia schválilo
udelenie ceny obce Sučany p. prof. Hejnému a Mgr. Jánovi Zubercovi za osobný prínos pri zriadení Gymnázia bilingválneho anglicko-slovenského v Sučanoch. V ďalšom bol schválený rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
obce Sučany, VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Sučany
a plán kontrol hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2015. Poslanci zároveň zobrali
na vedomie štyri správy o vykonaných kontrolách.
Jedným z najdôležitejších bodov zasadnutia bolo schválenie záverečného
účtu obce Sučany za rok 2014, ktorý poslanci, po vypočutí stanoviska hlavnej
kontrolórky a správy nezávislého audítora, schválili bez výhrad. Výsledkom
hospodárenia obce za rok 2014 bol celkový prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 259 tis. €, ktorý po odpočítaní účelových prostriedkov klesol
na 248 tis. €. Z nich do rezervného fondu obce, najmä na vykrytie sporu
s ﬁrmou Sagacita, bolo presunutých 165 tis. € a zbytok t.j. cca 83 tis. € bolo
schválených na kapitálové výdavky v roku v roku 2015 a to na zhotovenie
bronzových tabuliek na Pamätník M. Hodžu vo výške 10 tis €, kúpu pozemkov a budovy od Psychiatrickej liečebne vo výške cca 32 tis. €, rekonštrukciu
stĺpu hanby vo výške 6 tis. € a na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške
35 tis. €.
V súlade so zákonom o obecnom zriadení poslanci schválili zvýšenie platu
starostu obce Sučany o 35 %. Poslanci tiež predĺžili platnosti PHSR vypracovaného v rokoch 2007 až 2008 do 30.11.2015 a predloženie žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok v rámci Opatrenia 2.2 – Budovanie a modernizácie
verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky v sume 200 tis. € spolu s vyčlenením povinnej spoluúčasti obce vo
výške 5% t.j. 10 tis. € na daný projekt. Zároveň za člena komisie na ochranu
verejného záujmu poslanci schválili v zmysle zákona Jána Adamovského, za
stranu SIEŤ. Obec schválila poskytnutie dotácií z rozpočtu obce v celkovej
sume 13.822,- € pre nasledovné centrá voľného času, ktoré navštevujú deti
s trvalým pobytom v obci:
• JM Centrum – Centrum voľného času Martin vo výške 630,- €
• Súkromné centrum voľného času Tanečného klubu Deep, Martin vo výške
3.600,- €
• Občianske združenie Centrum environmentálnej výchovy Turiec, Martin
vo výške 2.672,- €
• Centrum voľného času DOMINO, Vrútky v výške 4.550,- €
• Centrum voľného času, Ul. A. Kmeťa 22, Martin vo výške 540,- €
• Súkromné centrum voľného času pri súkromnej ZŠ BellAmos, Martin vo
výške 360,- €
• Súkromné centrum voľného času Juniorklub, Martin vo výške 1.350,- €
• Centrum voľného času, Ul. Kuzmányho 105, Žilina vo výške 60,- €
Poslanci podľa plánovaného programu schválili členstvo obce Sučany v občianskom združení OZ Mikroregión Fatry v Turci a zároveň zaradenie katastrálnych území obce Sučany do územia tohto OZ pre prístup LEADER, vyradenie
osobného auta Citroen Berlingo a jeho predaj za sumu najmenej vo výške
1.500,- € ako aj zmluvu Pracovníčky
o výpožičke komunitného
pozemkov tvoriacich
centra areál starého futbalového ihriska pre vypožičiavateľa Agentúru
zo Sučian na dobu určitú
v novýchAKNOR
priestoroch.
od 11. 6. 2015 do 15. 6. 2015 pre účel konania kultúrneho podujatia „Turiec
Fest 2015“.
V rámci bodu týkajúceho sa diaľnice poslanci schválili nadobudnutie stavebného objektu SO 215-00 Most nad diaľnicou v km 8,570 34 D1 na miestnej
komunikácii do vlastníctva obce Sučany. Tento bod však, po rokovaniach
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s príslušnými inštitúciami a po porade s pracovníkmi úradu, starosta obce
v súlade so zákonom o obecnom zriadení nepodpísal z dôvodu, že tento
prevod by bol pre obec Sučany zjavne nevýhodný. Nadobudnutie uvedeného
mosta predstavuje ﬁnančnú záťaž pre rozpočet obce Sučany z dôvodu nákladov na jeho správu a údržbu. Obec Sučany nie je za súčasného zmluvného
vzťahu so spoločnosťami Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a VÁHOSTAV SK, a.s. povinná prevziať tento objekt do vlastníctva. Na rokovaní s uvedenými spoločnosťami bol prevzatý objekt cesty vedúcej predmetným mostom
s tým, že bolo zo strany obce Sučany odmietnuté prevzatie troch mostov vrátane mosta SO 215-00. Prevzatie cesty je v súčasnosti postačujúce vzhľadom
na aktuálny zmluvný stav. Prevzatie mosta bude ešte predmetom ďalších
rokovaní so spol. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. a VÁHOSTAV - SK, a.s.
Rozsiahlu diskusiu vyvolala prednesená informácia o priebehu konania týkajúceho sa uplatňovaných pohľadávok voči obci Sučany vo výške 156.365,63 €
/Ing. Miroslav Stanovský/ a 22.712,87 € /Sagacity. V ďalšom si poslanci vypočuli správu stavebného referátu o stavebnej činnosti v obci za rok 2014 a informáciu o ďalšom postupe výstavby D1 a iných dôležitých stavbách v obci.
Obecné zastupiteľstvo neschválilo predložený dodatok č. 1 k VZN 01/2005
čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb, vysporiadanie pozemku vo
vlastníctve Petra Pakána, KNE 1382 o výmere 124 m2, nachádzajúcu sa pod
miestnou komunikáciou na Ul. Kollárova, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve Dagmar Hégerovej, EKN 766/14 o výmere 109 m2, EKN
837 o výmere 503 m2, k.ú. Sučany, nachádzajúcich sa na uliciach Hodžova
a Štúrova, odpredaj pozemku v majetku obce Sučany žiadateľke Vlaste Dibdiakovej, parcela C-KN 606 o výmere 447 m2 na Ul. Hlavná, park pri svetelnej križovatke, vysporiadanie parciel vo vlastníctve Ing. Karola Vobrubu,
EKN 4533/1 o výmere 69 m2 a EKN 4533/2 o výmere 556 m2 pod obecnou
cestou na Ul. Fatranská cesta a žiadosť Jozefa Stankovianskeho o spoluprácu
obce v ním požadovanom rozsahu podľa predloženej žiadosti pri organizovaní Štiavnického kotlíka v obci Sučany v júli 2015.

Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch tiež zobralo na vedomie
•

správu o bezpečnostnej situácií v obci od zástupcu Obvodného oddelenia
PZ SR za rok 2014,
• správu o činnosti DHZO za rok 2014,
• správu o činnosti OP za rok 2014,
• správu veliteľa DHZO o činnostiach vykonávaných DHZO v zmysle uznesenia OcZ č. 35/2015
• úlohy obce vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi
• správu o plnení uznesení OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch na záver požiadalo príslušné referáty obecného úradu, aby venovali zvýšenú pozornosť tvorbe zmluvných dokumentov
vzhľadom na to, že v zmluvách uzatváraných medzi obcou Sučany a inými subjektami v predchádzajúcom volebnom období sa vyskytujú viaceré
nejasnosti, nejednoznačnosti v špeciﬁkáciách, termínoch plnenia, preberania
predmetu plnenia a zároveň tiež požiadalo referentku životného prostredia
vypracovať Plán údržby verejnej zelene obce Sučany s jasne zadeﬁnovaným
druhom prác, plochami, ktoré budú udržiavané, v akých výmerách a koľko
krát ročne.
Poznámka redakcie:Plné znenia Uznesení OcZ rovnako aj zápisnice zo zasadnutí OcZ sú prístupné na www.sucany.sk v časti Obecné zastupiteľstvo.
Text: Daniela Ligačová
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Deň matiek
V nedeľu 10.5.2015 Obecný úrad a Slovenský zväz zdravotne postihnutých už po
štvrtýkrát zorganizoval posedenie k Dňu matiek. Prítomných privítala kultúrna referentka p. Miháliková. Starosta obce Ing. Vladimír Plžik a predsedníčka zväzu p.Gejdošová predniesli slávnostný príhovor. Program začal prednesom básne p. Kúdelku
a pokračoval vystúpením detí z MŠ a ZŠ.
Veselú náladu priniesla aj skupina Sučianka. Po malom občerstvení vystúpila s programom speváčka p. M. Križanová a O. Wágnerová. Potom už začala veselá zábava
pri peknej hudbe. Zábava trvala do večerných hodín a ženy- matky boli rady, že sa
na ne nezabúda a pekným programom sme im spríjemnili ich sviatočný deň.
Text: K. Miháliková, Foto: T. Pročka

VÁŽENÍ OBČANIA,
oznamujeme vám, že správy v miestnom rozhlase si môžete vypočuť aj v káblovej
televízii Martico. V miestnych správach sa bude používať aj názov obec Sučany,
nakoľko prenos ide do okolitých obcí a mesta Martin.
HLÁSENIE V OBECNOM ROZHLASE
Pondelok 08:30, 11:00, 15:00
Utorok 08:30, 11:00, 15:00
Streda 08:30, 11:00, 16:00
Štvrtok 08:30, 11:00, 15:00
Piatok
08:30, 11:00, 14:00
Mimo týchto hodín a dní hlásime iba pohreby, odstávky vody, plynu a elektrickej
energie.
Ďakujeme za pochopenie.

Krúžok mladých rybárov

Vystúpenie detí z MŠ na
deň Matiek

Činnosť Dobrovoľného Hasičského Zboru
Obce Sučany
Štatistický výkaz výjazdov za 1. štvrťrok 2015
Škody a uchránené hodnoty vyčísľuje OR HaZZ Martin
Výjazdy spolu :

82

z toho :

ostatné:

11

Usmrtené osoby :

2

Dopravné nehody

46

z toho pri dopr. nehodách: 0

Požiare

14

ostatné :

Technické výjazdy

11

Použitá technika:

Výjazdy k PPP

11

Obecná:

24

Zranené osoby:

27

DHZ.

58

2

z toho pri dopr. nehodách: 16
Posledné dva roky sa krúžok mladých rybárov, ktorý je zriadený pri Základnej škole
v Sučanoch, nekonal pre malý záujem žiakov. V školskom roku 2014-2015 sa do
krúžku prihlásilo 16 mladých. Práca v krúžku bola zameraná na teoretickú a praktickú prípravu mladých, na výkon rybárskeho práva a spoznávanie jednotlivých druhov
rýb. Rybársky krúžok patrí pod Centrum volného času Domino vo Vrútkach, a aby bol
v školskom roku zriadený, musí sa prihlásiť aspoň 10 žiakov.Trvá od septembra do
júna nasledujúceho roka. Na konci krúžku sa konajú záverečné testy.Tohto roku sa konali v apríli a zúčastnilo sa ich 9 mladých žiakov. Úspešní absolventi testov sa mohli
zúčastniť na pretekoch mladých v love
rýb na udicu, ktoré sa konali 9.5.2015.
na miestnej Štrkovni(revír č.3-4220-).
Pretekov sa zúčastnilo 13 mladých rybárov, ktorí ulovili 27 kaprov. Bodovala
sa : ulovená ryba 1bod a každý centimeter 1 bod. Mladý rybár, ktorý mierečnú
rybu pustil dostal dvojnásobok bodov.
Výsledky pretekov:
1. miesto Adrián Králik 990 bodov
2. miesto Pavol Maťovčík 439 bodov
Víťaz pretekov
3. miesto Jakub Kočálka 379 bodov
Adrián Králik
4. miesto Juraj Široký 364 bodov
5. miesto Tomáš Roštek 93 bodov
Úspešní mladí rybári boli ocenení vecnými cenami a všetci dostali guláš.
Ešte by som chcel pripomenúť, že víťaz
pretekov Adrián Králik má len 7 rokov,
a z 27 ulovených kaprov sám chytil 10
ks a aj najdlhšieho kapra 60 cm.
Text: M.Kulich

Text: P. Slobodník

Aj obec Sučany má hudobnú skupinu „ÚSVIT“
Po známej hudobnej skupine „ORIENTÁL“, ktorá skončila svoje dlhoročné pôsobenie v našej obci pred viac ako 15-timi rokmi sme sa rozhodli
bývalí muzikanti zo Sučian, ktorí účinkovali v rôznych kapelách založiť
novú hudobnú skupinu pre strednú a staršiu generáciu, ktorá bude
účinkovať na rôznych kultúrno spoločenských podujatiach uskutočňovaných v našej obci.
Hudobná skupina je zložená z hudobníkov: Martin Matula - saxofón,
Ján Očka - saxofón, Peter Jendrišák – kláves, Stanislav Kapusta – bas gitara,
Anton Petráško – doprovod gitara, Miroslav Mihálik – bicie
Prvé vystúpenie mala skupina „ÚSVIT“ 30. apríla 2015 na májovej veselici.
Veríme, že naša skupina poteší srdcia našich občanov a svojim
repertoárom s peknými slovenskými piesňami dokážeme zabaviť rôzne
vekové kategórie .
Miroslav Mihálik, manažér skupiny

3

www.sucany.sk

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA OSLAVOVALA
40 ROKOV

40 rokov. Vo vesmíre nepatrný zlomok, v histórii
ľudstva zanedbateľné číslo, pri jednotlivcoch vek,
v ktorom sa stávajú zrelými, no stále sú plní života
a elánu. Čo však znamená číslo 40 v existencii školy?
40 rokov usilovnej práce učiteľov, tajomníčok, upratovačiek, školníkov, kuchárok, ale aj žiakov a rodičov. 40 rokov v živote školy, to sú viaceré generácie,
ktoré škola obohatila o veľa dobrého a užitočného.
Aj Základná škola Slovenského národného povstania v Sučanoch tento školský rok oslavuje svoje
jubileum. Práve 2. septembra 1974 prvýkrát otvorila svoje brány pre učeniachtivých žiakov. Už deň
predtým, 1. septembra 1974 sa konalo slávnostné
otvorenie školy. Tento dátum bol vybratý preto, aby
sa otvorenia mohli zúčastniť dôležití zástupcovia
okresu, kraja, ale aj ministerstva školstva – v tomto
období sa totiž konali aj celonárodné oslavy výročia
Slovenského národného povstania. Preto škola dostala tento čestný názov – Základná deväťročná škola Slovenského národného povstania v Sučanoch.
Aké to bolo nadšenie, keď mali žiaci konečne nové
priestory, ktoré pre nich mohli byť útočiskom, ale aj
miestom, kde sa stretávali s kamarátmi, zabávali sa,
ale aj dozvedali nové veci a nadväzovali kontakty,
ktoré stále pretrvávajú!
Odvtedy uplynulo už mnoho času, žiaci sa vystriedali, i učitelia sú už iní. No naša škola má stále čo
ponúknuť. Žiaci aj učitelia vytvárajú ideálne podmienky na vyučovanie, popoludňajšie a mimoškolské
aktivity, spoločne sa zúčastňujú súťaží, vystúpení,
predstavení či výletov, na ktoré radi spomínajú.
V jubilejnom roku zamestnanci školy vzdali svojej
škole poctu a spoločne so svojimi súčasnými, ale aj
bývalými žiakmi pripravili veľmi zaujímavý program,
ktorý predstavili verejnosti hneď dvakrát – v piatok
15. mája a v sobotu 16. mája 2015 v priestoroch
Robotníckeho kultúrneho domu v Sučanoch. A bolo
sa na čo pozerať! Moderátori programu, súrodenci
Grígerovci, postupne sprevádzali divákov jednotlivými číslami - speváčky sestry Golierové si zaspievali
so súčasnými žiakmi, najmenší žiaci zatancovali za
sprievodu Podhradskej muziky. Hrajú v nej súrodenci Harielovci, bývalí žiaci školy. Už dospelá žiačka
Zuzka Oravcová zarecitovala vlastnú báseň spred
dvadsiatich rokov a zahanbiť sa nedali ani malí re-
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citátori tiež s vlastnými básňami, venovanými škole.
Dievčatá sa tešili na módnu prehliadku modelov bývalej žiačky školy módnej návrhárky Andrey Pojezdálovej. V nej sa prvýkrát predstavili v úlohe modeliek. Všetkých divákov očarila Danka Blahušiaková
brušným tancom a spoločne s Lukášom Hanzelom
aj úžasnou svetelnou laserovou šou. Gymnastické
vystúpenie žiačky 9. ročníka Vanesy Schneiderovej
vyrazilo mnohým divákom dych. Na záver programu všetci účinkujúci zaspievali hymnu školy, na
gitare ich sprevádzal tiež bývalý žiak Martin Vanko,
ktorý je autorom hudby k hymne. Skvelé výkony
boli odmeňované dlhým potleskom.
Sobotňajšieho programu sa zúčastnili súčasní a bývalí zamestnanci školy, predstavitelia obce, rodičia
a ďalší pozvaní hostia. Na slávnostnej recepcii si
mohli spoločne zaspomínať na časy minulé i nedávne, na všetky zážitky, úsmevné i zabudnuté príbehy.
Každý bol s atmosférou spokojný, veď na milovanom mieste to ani inak nejde.
Sme veľmi radi, že 40 rokov v prípade našej školy
znamená mnoho učiteľov, učiteliek, ale aj žiakov,
ktorí sa k nám neustále radi vracajú a sme presvedčení o tom, že Základnej škole Slovenského
národného povstania v Sučanoch sa bude dariť aj
naďalej. Prajeme jej, nech neustále vychováva čestných a zodpovedných ľudí, ktorí budú svoju školu
prezentovať len v tom najlepšom svetle.
Mgr. Marta Lamošová, Mgr. Petra Palubjaková

Stavanie mája

Deti z MŠ, zdobenie mája

POSTAVME SI MÁJ
„Tradícia, ktorú možno mladšie ročníky poriadne
nepoznajú, no vo viacerých slovenských obciach je
stále živým každoročným zvykom. A tento rok stojí
máj aj u nás v škole.“
Ešte len nedávno doznelo výskanie vyoblievaných
a vyšibaných dievčat na Veľkú noc a už je tu máj.
Máj – mesiac lásky.
Tento mesiac patrí predovšetkým zaľúbeným. Májové slávnosti sú plné tradičných zvykov. A aj my sa
snažíme zaviesť na škole novú tradíciou „Stavanie
mája.“ Šikovné dievčatá ho prekrásne vyzdobili aj
vašimi stužkami a chlapci s hasičmi nám ukázali,
že majú ten správny fortieľ. Sučianskym hasičom
ĎAKUJEME, že nám pripravili tento krásny máj, vykopali jamu a zabezpečili jeho postavenie.
Ešte raz všetkým VEĽMI PEKNE ĎAKUJEM.
Text: Mgr. Ivana Remeňová

SLÁVIK SLOVENSKA 2015
Naša škola sa počas školského roka zapája do
niekoľkých pravidelných súťaží. Je tu máj – mesiac
lásky, a tak neodmysliteľnou súčasťou tohto mesiaca je aj súťaž v speve slovenských ľudových piesní –
Slávik Slovenska. Koná sa v priestoroch ZUŠ Martin.
V tomto, už 25. ročníku, sme mali (myslím si, že po
prvýkrát) šikovné speváčky v zastúpení vo všetkých
3 kategóriách. Aj napriek nízkemu počtu súťažiacich
spevákov – spolu ich bolo 9, bola úroveň speváckych výkonov na veľmi dobrej úrovni.
A ako sme sa umiestnili?
V 1. kategórii sa na 3. mieste umiestnila žiačka
2. A triedy Klárka Matulová, v 2. kategórii skončila
na krásnom 2. mieste Vaneska Kaněrová – jej spevácke precítenie bolo zvlášť vyzdvihnuté predsedníčkou poroty Mgr. D. Čerpákovou a v 3. kategórii
druhá skončila už skúsená speváčka z 9. A triedy
Kristínka Sušienková, ktorá súťažila poslednýkrát,
nakoľko pokračuje v štúdiu na strednej škole.
K tomuto krásnemu umiestneniu všetkým speváčkam blahoželám.
Text: Mgr. Jarmila Hanáková

ZÁŽITKOVÉ UČENIE
V HLAVNOM MESTE

Skupina Sučianka
Dňa 30. apríla sa staval v Sučanoch už tradičný
máj. V programe vystúpili deti z MŠ a skupina
Sučianka. Pri krásnom programe a veselej hudbe ozdobili deti s rodičmi máj pestrými stuhami,
aby sa práce potom chopili hasiči a máj postavili.
Počasie nám prialo a krásny máj nás bude tešiť
celý mesiac.
Text: K. Miháliková, Foto: T. Pročka

Na 28. apríla 2015 už po niekoľkýkrát triedne pani
učiteľky Mária Petrikovičová a Ivana Remeňová pripravili pre nás, žiakov 9.B a 7.B, zábavno-vzdelávaciu exkurziu do Bratislavy. Tohto dňa sme sa nevedeli dočkať a teraz už môžem napísať za všetkých že
to stálo za to. Deň sa nám začal o 6.00 hod., kedy
sme sa stretli pri škole a spoločne sa presunuli na
osobný vlak. Vo Vrútkach sme prestúpili do rýchliku,
kde sme strávili prvé krásne tri hodiny. Rozprávali
sme sa, pozerali okolitú prírodu, pamiatky, využívali
wiﬁ a veľa sme sa smiali.
Po vystúpení na hlavnej stanici v Bratislave sme sa
vybrali do policajného múzea. Keďže väčšina z nás
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bola v Bratislave po prvý raz, cestu sme hľadali troška dlhšie, ale fakt len trošku. Policajné múzeum sme
nakoniec našli. Dozvedeli sme sa, že je jediné svojho
druhu na území Slovenska. Zameriava na dokumentáciu vzniku, vývoja a činnosti bezpečnostných
a policajných orgánov na území Slovenska. Našou
ďalšou zástavkou bol Grasalkovičov alebo Prezidentský palác, kde sme videli aj výmenu stráží. Naše ďalšie kroky viedli do starého mesta. Prešli sme popod
Michalskú bránu, odfotili sme sa aj s „bratislavskými atrakciami“ - Čumilom, Napoleonovým vojakom
či Schöne Nácim. Okolo Slovenského národného
divadla a viacerých ambasád sme sa dostali k Dunaju, kde sme mohli obdivovať viacero bratislavských
mostov. Pokračovala prechádzka k obchodnému
domu Europea. Dostali sme aj jednu úlohu: ... nájsť
a odfotiť sa so známou osobnosťou. Trom siedmačkám sa to podarilo. Ich úlovkom bol „Peter Marcin“. Vo vlaku cestou späť ich čakala sladká odmena.
Napriek tomu, že na tento deň hlásili škaredé počasie, menšia prehánka nás zastihla až na ceste
späť. Všetci sme sa zhodli, že práve cesta domov vo
vlaku bola asi najlepším bodom programu. Začalo
to meškaním vlaku, ktoré sa pomaly stupňovalo.
Pokračovalo to tým, že po nastúpení nastal chaos
ohľadom miesteniek, pani učiteľky to však vyriešili.
Potom sme si cestu užívali, spoznali sme niekoľko
nových ľudí, rozprávali sme sa, smiali ... bolo veselo. Nevieme, či aj ľuďom okolo, ale viacerí sa na
nás usmievali. Asi po hodine cestovania začali pani
učiteľky vybavovať, aby na nás počkal vo Vrútkach
prípoj do Sučian. Asi našli to správne telefónne číslo
a aj toho správneho sprievodcu, alebo sa stalo niečo, čo nikto nečakal. Vybavili nám, aby rýchlik mimoriadne zastal v Sučanoch. Naše pani učiteľky asi
dokážu nemožné. Ďakujeme im za super exkurziu.
Text: Vanesa Schneiderová, žiačka 9.B

DEŇ ZEME
22. apríl je dátumom, ktorý si ľudia na celom svete už takmer štyri desaťročia pripomínajú ako Deň
Zeme. Ekologicky zameranú akciu tak ako po minulé
roky v tento deň usporiadali učitelia pod vedením
pani Kataríny Hlavatej aj na Základnej škole Slovenského národného povstania.
Sviatok Zeme spojil nás všetkých (žiakov aj učiteľov)
a tvorivými environmentálnymi aktivitami ožili priestory školy. V triedach, na chodbách a neskôr aj na
školskom dvore, žiaci spracúvali zábavnou formou
jednotlivé témy projektového vyučovania.
ÚLOHY:
1. Vytvor plagát pri príležitosti „DŇA ZEME“
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2. Vytvor 3D zviera, rastlinu alebo vec z plastových
ﬂiaš a iného odpadu
3. Vytvor modely na módnu prehliadku pri príležitosti „DŇA ZEME“
Vo všetkých triedach prvého aj druhého stupňa to od
rána skutočne žilo. Výtvarnými aktivitami sa stvárnili
rôzne vzťahy k prírode, ale aj problémy, ktoré ohrozujú Zem. Žiaci sami zisťovali, že odpad sa dá použiť
skutočne na rôzne veci. Ich šikovné ruky ho menili
na zvieratká, kvietky, dopravné prostriedky, ale aj nábytok, ktorý sa dal dokonca použiť. Plagáty k téme
VODA, VZDUCH, PÔDA a hlavne ZEM, hýrili všetkými
farbami. Heslá, slogany a verše zas ukazovali, ako si
našu ZEM vážime a plánujeme sa o ňu starať nielen
dnes, ale aj ďalších 364 dní. Žiakov veľmi bavilo
vytváranie „eko-oblečenia“ na módnu prehliadku.
Za vytvorené svadobné, papierové či platené šaty,
sukne, klobúky a kabelky by sa skutočne nemusel
hanbiť žiadny módny návrhár a niektoré kúsky by
sa isto mohli využiť aj v tohtoročnej letnej sezóne.
Vyvrcholením Dňa Zeme bola spoločná prezentácia
na školskom dvore, kde žiaci jednotlivých tried predstavili svoje práce. Všetky spájala téma životného

prostredia, ochrany prírody a života okolo nás. Popri určitej forme zábavy pre každého z tvorcov bola
stvárnená téma aj malým podnetom k zamysleniu
nad touto nanajvýš aktuálnou problematikou súčasnosti. Projektovým vyučovaním, zážitkovým učením
a netradičnými formami vyučovania majú žiaci oveľa
lepšiu možnosť stotožniť sa s myšlienkou, že ochrana prírody a životného prostredia je nevyhnutnou
podmienkou pre zachovanie našej planéty. Je zároveň príležitosťou nájsť spôsoby a naučiť žiakov žiť
v súlade a v harmónii s touto nádhernou planétou.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili aktivít ku Dňu
Zeme.
Text: Mgr. Ivana Remeňová

Rozhovor s Ing. Jurajom Kováčikom, riaditeľom ﬁrmy Martico, s.r.o. Martin ohľadom aktuálnych otázok týkajúcich sa prenosu káblovej televízie, hlásení rozhlasu a internetu v našej obci:
Prečo by malo byť zaujímavé byť klientom káblovej televízie MARTICO?
Spoločnosť MARTICO, s.r.o. je prevádzkovateľ káblovej televízie s viac ako 20 ročnou tradíciou v poskytovaní služieb a patrí medzi významných káblových operátorov na území Slovenska, pôsobiaci na
území miest Martin, Vrútky a obce Sučany a Turčianska Štiavnička. Od roku 2004 začala medzi prvými v SR poskytovať vysokorýchlostný internetový prístup prostredníctvom káblových rozvodov pod
názvom MARTICONET a v súčasnosti pokrýva touto službou takmer celé územie uvedených miest. Už
v roku 2008 sprístupnila svojim zákazníkom službu digitálnej televízie MARTICODigital, v súčasnosti
s ponukou viac ako 140 všeobecných, tematických a prémiových programov vrátane viac ako 30
HD kanálov. V súčasnosti je analógová ponuka programov beneﬁtom k digitálnej ponuke s výhodou
nezávislého sledovania na druhom resp. ďalšom televíznom prijímači v domácnosti.
Hybridná opticko-koaxiálna distribučná sieť (HFC) je spoľahlivé a vysokokapacitné médium s technológiou pre vysokorýchlostný internetový prístup a digitálnu televíziu DVB-C s ukončením v jednej
existujúcej multifunkčnej zásuvke v byte zákazníka. Z toho vyplýva možnosť poskytnutia komplexnej
ponuky služieb s možnosťou vytvárania balíčkov s viacerými službami za zvýhodnených cenových
podmienok.
Aké sú výhody byť zákazníkom spoločnosti MARTICO?
Ako prvý na Slovensku sme poskytli svojim zákazníkom interaktívnu službu HBO GO pre prístup
do bohatej videopožičovne kanálov HBO s ktorou sa divák stáva tvorcom svojho TV vysielania. Poskytujeme prístup k technológii HbbTV (Hybridná TV-moderný teletex), ktorá obsahuje doplnkové
informácie vysielateľa zobrazované na obrazovke kompatibilného TV prijímača. Pre svojich zákazníkov zabezpečujeme bezplatnú poruchovú službu denne /aj cez víkendy/ v čase od 8:00 do 20:00 na
čísle telefónu 4288313. V zákazníckom centre Východná 14, si záujemcovia môžu sami otestovať
ponúkané služby vrátane digitálnej televízie kde im vyškolení zamestnanci poradia s výberom vhodnej služby prípadne poradia s výberom vhodného televízneho prijímača či iného zariadenia.
A čo je nové v obci Sučany?
Obec Sučany pokrýva opticko-koaxiálna sieť, napojená na centrálnu prijímaciu stanicu, umožňujúca
všetkým pripojeným zákazníkom objednať si vysokorýchlostné internetové pripojenie a digitálnu
televíziu v štandarde DVB-C. V apríli 2015 sme spustili službu, ktorá sprostredkúva hlásenia obecného rozhlasu ako zvukový doprovod na infokanáli MARTICOInfo. Stačí mať naladený infokanál a ste
v čase vysielania obecných správ informovaný priamo v pohodlí vlastnej obývačky. Horúcou novinkou hlavne pre obyvateľov miestnej časti Hrabiny sú práce na novej optickej sieti káblovej televízie
a internetu, ktorá pokryje kvalitným signálom rodinné domy v tejto lokalite. V súčasnosti t.j. koncom
mája 2015 sú ukončené práce na optickej prípojke, ukončenej na Ul. Fatranská a následne budú
pokračovať práce na pripájaní jednotlivých domov. Záujemcovia o nové služby môžu už dnes prejaviť
svoj záujem v spoločnosti MARTICO, s.r.o. e-mailovým resp. telefonickým kontaktom /4288300/.
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Spomienka
na Milana Hodžu
Rok 2002
•

•
•

Vláda Slovenskej republiky zorganizovala prevoz telesných pozostatkov
Milana Hodžu zo Spojených štátov amerických a ich uloženie do slovenskej zeme, tak ako si to Milan Hodža želal.
Pietny akt uloženia telesných pozostatkov Milana Hodžu na Národnom
cintoríne v Martine dňa 27. júna 2002.
Ústav politických vied SAV vydal tretie prepracované a rozšírené vydanie
knihy Milan Hodža štátnik a politik, ktorého prezentácia sa uskutočnila
v hoteli Turiec v Martine.

Rok 2008
130. výročie narodenia Milana Hodžu – pripomenutie
•

•

Rok 2004
•

v Bratislave 31. januára na Základnej škole M. H. za účasti podpredsedu
vlády SR Dušana Čaploviča. ZŠ M. Hodžu vstúpila do projektu Dni Milana
Hodžu vyhlásením literárnej súťaže Hodžov novinový článok v spolupráci
s Národným osvetovým centrom a Ústavom politických vied SAV,
v Martine a v Sučanoch 1. februára sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov
na Národnom cintoríne v Martine a na námestí v Sučanoch. Mesto Martin
a obec Sučany udelili pri tejto príležitosti pamätnú medailu ľuďom, ktorí sa
zaslúžili o propagovanie osobnosti a myšlienok Milana Hodžu. Prezentácia
zborníka Milan Hodža Statesman and Politician v Sučanoch..

Príprava projektu Dni Milana Hodžu pod záštitou predsedu vlády.

Štvrtý ročník DMH (26. – 29. júna 2008)
Rok 2005
Prvý ročník DMH (22. – 26 júna 2005)

•

•
•
•
•

•

•

Vedecká konferencia na tému Milan Hodža a integrácia strednej Európy.
Výstava s názvom Milan Hodža: život a dielo
Premiéra divadelnej hry Milan Hodža: Grandseňor v halene.
Cena Milana Hodžu bola udelená politológovi a historikovi Mgr. Pavlovi
Lukáčovi in memoriam za angažovanie sa pri prevoze telesných pozostatkov Milana Hodžu.
Zorganizovanie prvého ročníka literárnej súťaže Hodžova esej na tému
Milan Hodža a jeho pohľad na európsku integráciu. Mottom bol výrok
R. W. Setona Watsona o Milanovi Hodžovi a jeho pohľade na európsku
integráciu.

Rok 2006
Druhý ročník DMH (22. – 24. júna 2006)
•
•

•
•

Vedecká konferencia na tému Milan Hodža politik a žurnalista.
Prezentácia kníh o Milanovi Hodžovi vydaných Ústavom politických vied
SAV:
• zborník z konferencie v roku 2005 Milan Hodža a integrácia strednej
Európy,
• publikácia Milan Hodža v zápase o budúcnosť strednej Európy v rokoch 1939 – 1944 od Pavla Lukáča.
Cena Milana Hodžu bola udelená Jánovi Langošovi in memoriam, za jeho
aktivitu pri presadzovaní slobody, demokracie a ľudských práv.
Hodžova Esej dala študentom podnet zamyslieť sa nad svojou budúcnosťou, respektíve akým spôsobom dosiahnuť v živote úspech. Mottom bol
výrok Milana Hodžu zo Slovenského týždenníka z roku 1903 - „Jestli
z nás Slovákov má dačo byť, neslobodno sa nám spoliehať na nikoho
a na nič iné ako len na svoju vlastnú prácu a na svoj rozum.“

•
•

•
•
•

Rok 2009
Piaty ročník DMH (25. – 28. júna 2009)
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•

•
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Vedecká konferencia na tému Ferdinand Juriga a ľudový smer slovenskej
politiky.
Divadelné predstavenie – Nědzela na Záhorí
Cena Milana Hodžu udelená PhDr. Miroslavovi Pekníkovi, CSc. za dlhoročné angažovanie sa pri výskume osobností slovenskej politiky a vydávaní
knižných publikácií o týchto osobnostiach.
Hodžova Esej – téma Životné hodnoty očami študentov.
Hodžov novinový článok – téma Ako sa v človeku rodí sloboda.
Beseda o živote a diele M. Hožu v Sučanoch.

Rok 2010
Šiesty ročník DMH (24. – 27. júna 2010)

Rok 2007
Tretí ročník DMH (22. – 24. júna 2007)
Vedecká konferencia na tému Milan Hodža a grárne hnutie.
Cena Milana Hodžu bola udelená disidentovi a bývalému riaditeľovi ÚPV
SAV PhDr. Jozefovi Jablonickému, DrSc., bývalému riaditeľovi Politologického kabinetu SAV, ktorý bol medzi prvými iniciátormi „znovuobjavovania“ Milana Hodžu, nášho významného politika a štátnika, po roku 1989.
Hodžova Esej – Krajina ako hodnota národa, štátu i jednotlivca. Mottom
bol výrok Milana Hodžu zo Slovenského týždenníka zo 6. januára 1905.

Vedecká konferencia na tému Osobnosti slovenskej politiky – Martin Rázus politik, spisovateľ a cirkevný činiteľ.
Prezentácia zborníkov z predchádzajúcich dvoch ročníkov konferencií –
Milan Hodža- politik a žurnalista a Milan Hodža a agrárne hnutie.
Literárno-hudobný večer – Ohlas tvorby Martina Rázusa Dni ťažkých obetí.
Cena Milana Hodžu bola udelená dlhoročnému pracovníkovi Slovenskej
národnej knižnice Doc. PaedDr. Milošovi Kovačkovi, PhD. za prínos v rozvoji poznania, dokumentácie a prezentácie kultúrneho a duchovného dedičstva Slovenska.
Hodžova Esej – Milan Hodža – Slovák – Európan – vlastenec očami mladého súčasníka.
Hodžov novinový článok – prvý ročník literárnej súťaže pre žiakov základných škôl na tému: Ako sa z človeka stáva vlastenec.
Súťaž Sedem divov Turca – slávnostné žrebovanie výhercov súťaže na
námestí v Martine.

•

•

Vedecká konferencia na tému Dr. Ivan Dérer – politik, právnik a publicista
Dokumentárny ﬁlm o Milanovi Hodžovi, realizovaný v roku 1996 – cyklus
Idea štátnosti – názov ﬁlmu Milan Hodža (Fedor Bartko)
Dokumentárny ﬁlm o Ivanovi Dérerovi – v roku 1999 v rámci cyklu Historická panoráma – názov Ivan Dérer (Fedor Bartko).
Cena Milana Hodžu udelená PhDr. Vojtechovi Čelkovi za prínos v poznávaní slovenských aj československých dejín v 20. storočí a osobitne za
propagáciu osobnosti Milana Hodžu v širšom medzinárodnom kontexte.
Hodžova esej – téma Už dvadsať rokov žijeme vo svete nových možností,
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•
•

je tento svet lepší?
Hodžov novinový článok - ako sa formuje skutočná osobnosť?
Beseda o živote a diele M. Hodžu v Sučanoch.

Rok 2011
Siedmy ročník DMH (21. – 26. júna 2011)
•
•

•

•
•
•

•

Rok 2013
Deviaty ročník DMH (25. júna – 30. júna 2013)
•
•

Vedecká konferencia na tému Dr. Vavro Šrobár – politik, publicista a národnoosvetový pracovník
Cena Milana Hodžu udelená Mgr. Zdenkovi Ďuriškovi za vedeckú a pedagogickú činnosť pri výskume a prezentácii života a diela Dr. Milana Hodžu
a ďalších osobností slovenskej politiky.
Čestná cena Milana Hodžu udelená National Czech and Slovak Museum
and Library v USA za zásluhy o propagáciu osobnosti Dr. Milana Hodžu
a Slovenska.
Hodžova esej – téma: Žiť neznamená žiť len pre seba. Aký je význam
a miesto dobrovoľníckej činnosti v živote mladého človeka?
Hodžov novinový článok - téma: Ako sa v človeku nestráca človek?
Beseda o živote a diele M. Hodžu v Sučanoch

•

•

•

•

Rok 2012
Ôsmy ročník DMH (26. júna – 1. júla 2012)
•
•

•

•

•

Vedecká konferencia na tému Dr. – Anton Štefánek - politik, žurnalista
a vedecký pracovník
Cena Milana Hodžu udelená PhDr. Mariánovi Hronskému, DrSc. in memoriam za života a diela Dr. Milana Hodžu a ďalších osobností slovenskej
politiky, ako aj za celkový prínos v rozvoji poznania dejín Slovenska v 20.
storočí a ich prezentovanie v širšom medzinárodnom kontexte.
Čestná cena Milana Hodžu udelená mimovládnej organizácii Friends of
Slovákia vo Washingtone za zásluhy o propagáciu osobnosti Milana Hodžu a Slovenska.
Hodžova esej – téma: Mladosť je taká chyba, ktorá sa každý deň napráva,
lebo každým dňom sme o jeden deň starší. (Ako sa mládež dokáže konfrontovať so svetom)
Hodžov novinový článok - téma: Ako môže dať človek svojej existencii
zmysel?

Beseda o živote a diele M. Hodžu v Sučanoch

Vedecká konferencia Dr. Pavol Blaho – formovanie slovenskej politiky zdola.
Cena Milana Hodžu – udelená PhDr. Jozefovi Kissovi za výskum života
a diela Dr. Milana Hodžu a ďalších osobností slovenskej politiky, ako aj za
celoživotný prínos v rozvoji poznania menšinovej problematiky a slovensko-maďarských vzťahov v širšom medzinárodnom kontexte.
Čestná cena Milana Hodžu – udelená historičke Prof. Dr. Susan Mikula pôsobiacej na univerzite v Lisle, Illinois, USA za zásluhy o propagáciu
osobnosti Dr. Milana Hodžu a Slovenska v zahraničí.
Hodžova esej – téma: Nie sú vždy vodcami tí, ktorí sú uznávaní súčasníkmi,
vždy je medzi nami mnoho precenených a mnoho nedocenených – Hodža
1925. Esej o relatívnych a stálych hodnotách osobností slovenskej histórie.
Hodžov novinový článok - téma: Ako médiá formujú človeka. Mottom sú
výňatky z Homílie kardinála Jána Chrizostoma Koreca na sviatok sv. Cyrila
a Metoda.
Stretnutie so seniormi Turca v Sučanoch.

Rok 2014
Desiaty ročník DMH (24. júna – 29. júna 2013)
•
•

•

•
•
•

Vedecká konferencia Milan Hodža v medzinárodných vzťahoch.
Cena Milana Hodžu – udelená Doc. PhDr. Vladimírovi Goňcovi za prínos
pri výskume života a diela M. Hodžu, prípravu a organizovanie vedeckej
konferencie „Milan Hodža v medzinárodných vzťahoch
Čestná cena Milana Hodžu – udelená Základnej škole Milana Hodžu
v Bratislave a Bilingválnemu gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch za organizovanie celoslovenských literárnych súťaží Hodžov novinový článok
a Hodžova esej.
Hodžova esej – téma: Hľadáme východiská a cesty k novej prosperite
a morálke.
Hodžov novinový článok - téma: Ako môže človek uchopiť dušičku veci
Stretnutie so seniormi Turca v Sučanoch.
Text: E. Petrovičová

Milan Hodža – osobnosť, ktorá spája...
Keď po viac ako päťdesiatich rokoch sa Milan
Hodža vrátil zo Spojených štátov amerických do
rodnej zeme, prevoz jeho telesných pozostatkov
na Národný cintorín v Martine 27. júna 2002 sa
uskutočnil so všetkými poctami aké štátnikovi
a významnému politikovi prináležia.
Táto udalosť bola pravdepodobne impulzom pre
zamyslenie sa nad budúcim projektom Dní Milana
Hodžu, aby Slovensko dostalo príležitosť znovu
objaviť osobnosť hodnú poznania a pripomínania.
Spočiatku bolo zámerom projektu priblížiť život
a dielo Milana Hodžu a tiež rozvíjať jeho ideové dedičstvo v čase integrovania sa Slovenska do Európskej únie. Prvá iniciatíva na uskutočnenie projektu
prišla zo strany Úradu vlády. Milan Hodža sa stal
symbolom, ku ktorému sa prihlásili po Mikulášovi
Dzurindovi aj všetci nasledujúci slovenskí premiéri
bez ohľadu na svoju politickú príslušnosť.
Dnes je už tradíciou, že posledný júnový týždeň je
na Slovensku venovaný aktivitám spojeným s Hodžovým menom. V tom čase sa konajú slávnostné
vyhodnotenia literárnych prác v súťažiach Hodžov

novinový článok a Hodžova esej, na ktorých si
žiaci a študenti cibrili svoje literárne zručnosti už
niekoľko mesiacov predtým. Vedecké konferencie
k osobnostiam slovenskej politiky konané v Slovenskej národnej knižnici v Martine pod gesciou
Ústavu politických vied SAV oživujú okrem Milana
Hodžu aj ďalších politikov z jeho doby.
Udeľovaním Ceny Milana Hodžu vzdávame hold
vedeckým pracovníkom za výskumy spojené s týmito osobnosťami, aby Slovensko poznalo a nezabúdalo ani v integrovanej Európe na svojich významných rodákov. Čestná cena Milana Hodžu sa
udeľuje za propagovanie Slovenska a diela Milana
Hodžu v zahraničí a tiež za pedagogickú a osvetovú činnosť.
Na stretnutie seniorov Turca sa takmer celý rok
pripravujú nielen v Sučanoch ale aj v okolitých obciach a mestách turčianskeho regiónu, aby obstáli
v športových a folklórnych súťažiach prípadne si
zmerali sily aj so seniormi z partnerskej obce Fulnek. Počas stretnutí seniori radi medzi sebou privítajú vedcov, ktorí si „odskočili“ k nim na besedu

z práve prebiehajúcej konferencie v Martine.
Záver Dní Milana Hodžu patrí pietnym spomienkam na Národnom cintoríne v Martine, v Sučanoch a nedeľným službám božím v evanjelickom
a. v. kostole v Sučanoch.
O naplnenie tohto bohatého programu zameraného na všetky vekové kategórie sa už celé desaťročie usilujú Hodžovi priaznivci nielen z vedeckých
a odborných kruhov, učitelia, žiaci a študenti, ale
aj obyvatelia z jeho rodnej obce Sučany, či neďalekého Martina. Zorganizovaných desať ročníkov
nám dáva podnet pre bilancovanie výsledkov
a hľadanie nových impulzov do budúcnosti.
Napriek vytrvalej a neúnavnej práci s preukázateľnými výsledkami, predsa len zostala organizátorom jedna nesplnená úloha, ktorú im pri besedách
v Sučanoch účastníci pripomínajú – ako to bude
s návrhom zákona „Milan Hodža zaslúžil sa o Slovensko“? Nazdávajú sa, že Milan Hodža je popri
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Andrejovi Hlinkovi a Alexandrovi Dubčekovi takejto pocty hodný.
Organizačný výbor Dní Milana Hodžu 2014

7

www.sucany.sk

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

ZO ŽIVOTA OBCE

Deň zeme

Možno si z rozprávky,
z krajiny zázrakov,
kde je svet prekrásny
a nebo bez mrakov.
Týmito slovami sme sa v obradnej siene v Sučanoch chceli prihovoriť našim 60 najmenším občanom. Narodili sa v roku 2014 a 18. apríla tohto
roku prijali naše pozvanie a prišli sa nám ukázaťdo
obradnej siene v Sučanoch spolu s rodičmi a rodinou.
Boli sme pripravení. Ešte malá kontrola: kvietky
pre mamičky - máme, darčeky pre drobcov tiež,
deti z Materskej školy v Sučanoch, ktoré chceli
prispieť do programu básničkami i pesničkami,
taktiež prítomné, detičky v sprievode rodičov taktiež.

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený
pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti 21. marca a oslavovali
príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky
motivovaný sviatok, pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou.
Uvedomenie si, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia, a prostredníctvom spoločného
celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na
Zemi.
História vyhlásenia tohoto dňa siaha do roku 1969,
keď predovšetkým John McConnell začal volať
po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci
týchto snáh vytvoril i vlajku Zeme. Prvý Deň Zeme
bol oslávený v San Francisku. Kampaň s týmto sviatkom spojená, si kládla za cieľ preniesť otázku
ekológie do politických kruhov. Cieľom bolo zvýšiť

energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať
obnoviteľné zdroje energie. Táto akcia mala veľký
ohlas práve medzi študentami. Pre prvú oslavu
DŇA ZEME bol vybraný dátum 22. apríl.
Aj v našej obci sa v tomto duchu organizujú rôzne
akcie, či už pod záštitou obce, škôl, alebo združení, ktoré majú blízko k prírode a k životnému
prostrediu. Formou tvorivých enviromentálnych
aktivít, prednášok a workshopov sa do povedomia
tých najmladších dostáva odkaz, aké je dôležité žiť
v harmónii so životným prostredím.
Svojim málom prispeli aj zamestnanci obecného
úradu spolu s poslancami a zorganizovali v rámci
jarného upratovania brigádu. Vyčistila sa od odpadkov vytypovaná lokalita popri ceste na turistickú základňu a letničkami sa vysadil Eurozáhon
na námestí.
Každý z nás môže svojou troškou prispieť k zlepšeniu
svojho životného priestoru, len nesmieme ostať ľahostajní k veciam, ktoré sa nás bytostne týkajú.
Text: K. Malková, Foto: T. Pročka

Mohli sme začať s pripraveným programom. Nič
sa nesmelo pokaziť! A ani sa tak nestalo. Práve
naopak naše slová, piesne, úsmevy, darčeky boli
prijaté pozitívne. Signálom spokojnosti nám bol
hravý štebot malých drobcov, ich veselý džavot,
či tlieskanie počas reči a piesne. Cítili sa v obradnej sieni príjemne, veď inak by sa na tých malých
nožičkách nevydali preskúmať všetky jej kúty, či
pomaznať sa s veľkým plyšovým sloníkom. No aby
sme boli objektívni, musíme priznať, že niektorí
drobci sa aj trošku mračili. No nie všetkým vyhoviete, nabudúce to bude ešte lepšie.
Naši najmenší hostia boli slávnostne zapísaní do
pamätnej knihy a uvítaní do radov občanov Sučian a nám neostáva nič iné, len im popriať všetko
dobré a vysloviť poďakovanie. Neopakovateľná

atmosféra zanechala v organizátoroch a účinkujúcich pozitívnu náladu, milé spomienky ďakujeme
za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutia v obci.
Text: Mgr. Veronika Ďaďová, Foto: Tibor Pročka

Senióri zo Sučian v Prahe

Výročná členská schôdza MO MS

Seniori zo Sučian si konečne vyskúšali cestovanie v Regio Jet, ktoré si veľmi pochvaľovali. Dostali občerstvenie a v družnej debate prešla cesta veľmi rýchlo. Na
Hlavním nádraží ich už čakala sprievodkyňa, ktorá im mala ukázať krásy Prahy.
V prvý deň si užili hlavne metro, ktorým sa neustále presúvali po pamiatkách. Pozreli Prašnú bránu, sochu Jána Husa, Obecný dom, Orloj, Václavské námestie, Technické múzeum, Malostranské námestie. V parku pri kostole svätej Ľudmily si oddýchli
a odtiaľ sa presunuli na Petřínsku rozhľadňu, na ktorú sa vyviezli pozemnou lanovkou. Odtiaľ bol krásny výhľad
na celú Prahu. Na druhý deň
si boli pozrieť na hrade striedanie stráži, ktoré bolo doplnené
o fanfáry a bubeníkov. Po výmene stráži sa presunuli na Václavské námestie, kde už bol voľný
program pre všetkých. Na konci
dňa sa opäť stretli na nádraží,
aby sa vydali späť domov.
Text: Danuša Pročková,
Foto: T. Pročka

Dňa 8.4.2015 sa konala výročná členská schôdza miestne organizácie
Matice slovenskej v Sučanoch. Toto nanovo oživené spoločenstvo pôsobí
v obci už šiesty rok, jej predchodcami boli už organizácie vzniklé po vzniku I. ČSR a tiež v r.1968, neskoršie zrušené. Spoločnosť má vo svojom programe na zreteli hlavne osvetovú stránku a pripomínanie si historických
udalostí a osobností podieľajúcich sa na etablovaní Slovenska. Plán činnosti na tento rok bol schválený na možnosti organizácie, nosným bodom
bude tohto roku pripomienka 190. výročia narodenia Juraja Langsfelda
a 200. ročnica narodenia
osobnosti
duchovného vzkriesiteľa Slovenska Ľudovíta Štúra, s ktorým
nášho J. Langsfelda
viazala tak duchovná
ako aj vojenská cesta,
za ktorú položil svoj
život.
Text: Miroslav Miert
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ČISTÉ HORY 2015
Tradícia čistenia našich hôr, keď začiatkom mesiaca máj sa zídu priatelia prírody a pod hlavičkou občianskeho združenia Primula v Sučanoch s predsedom urbáru Jánom Chorvátom sa vydávajú vyčistiť
lesy a hôľne pásmo od odpadu po nezodpovedných návštevníkoch hôr z predchádzajúcich rokoch.
Zber aj tohto roku dňa 8.mája urobili dobrovoľníci prevažne z radov sučianských turistov hlavne
z oblasti Solísk, Suchého, Meškalky a Malého fatranského Kriváňa. Cez dvadsať nadšencov a priateľov
hôr znieslo z týchto oblastí až dolu k dostupným komunikáciám niekoľko igelitových vriec odpadu
prevážne PET-ﬂiaš, plechoviek a skla, ale aj rôzne plechy a iný odpad. Najnebezpečnejší odpad tvoria
hlavne sklenené fľaše, nielenže majú najdlhšiu dobu rozpadu, ale slnko dopadajúce na ne môže
vytvoriť aj šošovkový ohniskový efekt, ktorý v období sucha je schopný založiť požiar s nedoziernymi
škodami. Patrí poďakovanie tým, ktorí takouto činnosťou zmenšujú toto riziko a prispievajú k čistote
a kráse aj našich, sučianských hôr. Veríme, že táto osvedčená tradícia zaujme v budúcnosti ešte viac
nadšencov, ktorých radi privítame medzi sebou.
Potešiteľná je tiež skutočnosť, že množstvo odpadu sa rokmi znižuje a trend zodpovednosti ku prírode u návštevníkov začína postupne prevládať.
Text a foto: Miroslav Miert

Deň učiteľov 28. marec v predstihu
Obecný úrad Sučany a JD v Sučanoch tento rok pripravili milú akciu dňa 20.3.2015 v RKD. Touto
cestou sa chceli všetci poďakovať učiteľom, zvlášť tým, pôsobiacim v našej obci Sučany za ich
obetavosť, starostlivosť a záujem o naše deti. Cieľom každého učiteľa je podchytiť v dieťati to, čo je
v ňom pozitívne a rozvíjať to. Vyzbrojiť deti do života vedomosťami, ktoré zúročia v ďalšom štúdiu
alebo praxi. Za túto obetavú a náročnú prácu boli ocenení plaketou J.A. Komenského nasledovní
pedagogický pracovníci: Mgr. Elena Lamošová, Mgr. Jarmila Hanáková, Katarína Rozsohová, Ľudmila Hladká a Mgr. Veronika Ďaďová. V sále vládla príjemná atmosféra. Jednota dôchodcov a skupina Sučianka pripravili pre prítomných pestrý kultúrny program. Rozhovory, spomienky, plány, to
všetko pokračovalo až do večerných hodín. Aj keď sa akcia uskutočnila s týždňovým predstihom,
veríme, že bola milým oddychom od všedných povinností a poďakovaním všetkým učiteľom za ich
veľmi náročnú prácu.
Text: K. Miháliková, Foto: T. Pročka

Ocenenie posledných
žijúcich odbojárov
Pri príležitosti 70. výročia SNP a ukončenia II. svetovej vojny z rozkazu ministra obrany boli udelené pamätné
medaily posledným žijúcim odbojárom
na Slovensku, ktorých sa dožilo 1700.
Akt s ocenením turčianských odbojárov sa konal dňa 10. mája v zasadačke
mestského úradu v Martine a previedli
ho zástupcovia ministerstva obrany
SR s účasťou vojenského atašé veľvyslanectva Ruskej federácie. Z našich
sučianských boli ocenení následovní
členovia SZPB: Dianovský Jozef, Holigová Anna, Majer Karol, Miert Miloslav,
Pakán Miloslav. Ďalej bol ešte ocenený
aj člen sučianského SZPB ale občan
Krpelian pán Špirko Ján, ktorý dostal
ešte aj medailu, ocenenie podpísané
prezidentom Ruskej federácie V.Putinom. Všetkým oceneným tiež týmto
blahoželáme a prajeme za ich postoje
príjemné dožitie medzi nami a hlavne
veľa zdravia.
Text: Miroslav Miert

Naši jubilanti

Pakán Miloslav, 90 rokov

Matulová Anna, 90 rokov

Adamec Vendelín, 95rokov

Plazáková Ľudmila, 90 rokov
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70. výročie oslobodenia Sučian
Pri príležitosti sedemdesiatého výročia oslobodenia Sučian sa konali oslavy pri pamätníku na miestnom cintoríne. Zúčastnili sa ich aj naši členovia, ZO SZPB zástupcovia obce a hostia z družobného Fulneku. Zo základnéj školy SNP žiaci predniesli
báseň, zaspievala skupina Sučianka, prihovoril sa starosta obce Ing. Vladimír Plžik,
za našu organizáciu vystúpil predseda Martin Matula. Po príhovoroch sa k pamätníku položili vence. Po oﬁciálnej časti sa zúčastnení presunuli na staré futbalové
ihrisko, kde bola výstava zbraní 1. a 2. svetovej vojny, rekonštrukciu bojov o Strečno
a podával sa povstalecký guláš.
Text: Danuša Pročková, Foto. T. Pročka

Navštívte naše
finančné centrum
v OC Mirage
Môžete si u nás vybaviť:
hotovostnú pôžičku až 10 000 € bez ručiteľa
výhodnú pôžičku na rekonštrukciu
Premia kartu Home Credit, s ktorou šetríte
pri každom nákupe
spojenie pôžičiek do jednej s nižšou splátkou
Tešíme sa na Vašu návštevu
každý deň od 9.00 –20.00 hod.
0850 638 191

zilina@homecredit.sk

Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení
podmienok Home Credit Slovakia, a. s.
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Vanessa Schneiderová (v strede)

Náš mladý talent
Minulý rok sa konali MS v športovej gymnastike v Trenčíne. Aby som sa kvaliﬁkovala na tieto MS musela som získať výkonostnú triedu, tzv. získať určitý počet bodov na kvaliﬁkáciu. MS v Trenčíne sa konali ešte minulý rok
dňa 29.11.2014 v špeciálnej gymnastickej hale, kde bola radosť cvičiť. Svoje
zdatnosti som si vyskúšala na štyroch náradiach (kladina, akrobacia, hrazda
a preskok). Vďaka dobrým známkam na jednotlivých náradiach som sa vyšplhala na 1.miesto v kategórii JUNIORKY. Boli to nervy, ale stálo to za to
a pripravujem sa na ďalšie MS, ktoré sa budú konať v Bratislave, niekedy
v novembri.
Text:Vanessa Schneiderová
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Rudolf Petrák
(3. 9. 1917 Sučany – 3. 3. 1972 Greenwich,
štát Connecticut, USA)
Vynikajúci predstaviteľ lyrických tenorových
úloh, ktoré uviedol v Slovenskom národnom divadle (člen od roku 1942), vo Volksoper vo Viedni (1943-1944), vo Veľkej opere 5. mája v Prahe
(1946-1947) a v New York City Opera Company
v Spojených štátoch amerických (1948-1967).
Rudolf Petrák pochádzal zo Sučian. Jeho otec
Rudolf bol stolárom vo vrútockých železničných
dielňach. Matka – rodená Slavkovská – bola pôrodnou asistentkou. Petrákovci mali okrem mladšieho

syna Rudolfa ešte staršiu dcéru Valiku. Dnes už
nežije, a tak sa stratila posledná možnosť na skontaktovanie sa s rodinnými osudmi Petrákovcov.
Hudobné nadanie zdedil Rudolf Petrák po rodičoch. Otec bol členom miestneho spevokolu
v Sučanoch. Keď sa Rudolf Petrák stal študentom
učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule, vzdelával
sa tu aj v hre na klavíri, husliach, organe a v speve. Od roku 1936 pôsobil niekoľko rokov ako
učiteľ v Smoleniciach. Okrem toho bol členom
Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Túžil sa
však venovať hudbe profesionálne. Jeho nádherný
pastelový tenor zaujal hudobníkov (okrem iných
skladateľa Mikuláša Schneidra-Trnavského), ktorí
ho odporúčali na odborné štúdiá spevu.
Rudolf Petrák po krátkom pôsobení v Slovenskom
národnom divadle študoval ako štipendista v roku
1942 spev v Ríme, vo Viedni sa stalRudolf Petrák
riadnym členom Volksoper (v rokoch 1943-1944).
Po druhej svetovej vojne sa Rudolf Petrák nakrátko
vrátil do Bratislavy a úspešne pôsobil aj v Prahe.
Rozhodnutie odísť „na skusy“ do USA bolo preňho
osudné. Začiatkom roku 1948 podpísal zmluvu do
New York City Opera. Po februárových udalostiach
1948 v Československu sa rozhodol v USA natrvalo
zostať. Stal sa sólistom New York City Opera Company, kde pôsobil dvadsať rokov. Jeho manželka

Feďa, rodená Kalenčíková (v tých časoch krasokorčuliarska majsterka Slovenska) ho čoskoro – aj so
svojimi rodičmi – nasledovala do emigrácie, ovšem
zložitejšou cestou – cez Rakúsko.
Bol prvým operným spevákom, ktorý reprezentoval Slovensko v Spojených štátoch – dvadsať sezón bol sólistom v New York City Opera Company.
Text: Mgr. Veronika Ďaďová
Pri jedinej a poslednej návšteve Slovenska –
dvadsať rokov po odchode z domova! – sa však
s nadšením chystal najmä hosťovať v Opere
Slovenského národného divadla. Svoju predčasnú radosť neprimerane demonštroval medzi
bývalými kolegami v divadle. Zrejme to niektorým vadilo, a tak ho s falošným obvinením
udali. V priebehu dvadsaťštyri hodín musel
Petrák opustiť Československo – bez hosťovania v kedysi domovskej národnej opere. Na
Slovensko sa už nikdy nevrátil. Následky toho
odchodu sa bolestne dotkli následného osudu,
zdravia a života Rudolfa Petráka. Štyri roky po
návšteve Slovenska, 3. marca 1972, zomrel ako
päťdesiatštyri ročný na infarkt. Rudolf Petrák je
pochovaný v americkom meste Greenwich (štát
Connecticut), na cintoríne Putnam Cementary –
spolu so svojou druhou manželkou Arline Petrak.
Zdroj:http://operaplus.cz/zlate-hlasy-slovenske-opery-rudolf-petrak/

NARODENIA

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
1. Komentová Margita
2. Malko Daniel
3. Rusnák František
4. Ligačová Oľga
5. Barančeková Mária
6. Žilka Pavol
7. Krčula Vladimír
8. Langsfeldová Oľga
9. Chládek Miroslav
10. Matúšková Anna
11. Kovalčík Xaver
12. Matula Marián
13. Škutová Kamila
14. Majerová Mária
15. Staňová Jaroslava
16. Majer Anton
17. Jenčíková Anna
18. Rendko Ladislav
19. Mišinska Juliana
20. Kališová Ľudmila
21. Repiščáková Júlia
22. Poniščiak Vladimír
23. Buknová Márie
24. Chmúrny Vladimír
25. Fillo Tomáš
26. Raffajová Zdena
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04. 12. 2014
08. 12. 2014
27. 12. 2014
29. 12. 2014
18. 01. 2015
20. 01. 2015
23. 01. 2015
26. 01. 2015
01. 02. 2015
03. 02. 2015
10. 02. 2015
15. 02. 2015
20. 02. 2015
24. 02. 2015
26. 02. 2015
27. 02. 2015
02. 03. 2015
05. 03. 2015
08. 03. 2015
12. 03. 2015
20. 03. 2015
08. 04. 2015
09. 04. 2015
16. 04. 2015
17. 04. 2015
23. 04. 2015

90 rokov
80 rokov
76 rokov
89 rokov
91 rokov
77 rokov
63 rokov
86 rokov
55 rokov
84 rokov
61 rokov
61 rokov
75 rokov
86 rokov
77 rokov
72 rokov
84 rokov
78 rokov
76 rokov
83 rokov
85 rokov
68 rokov
65 rokov
51 rokov
77 rokov
67 rokov

1. Nahálková Michala
2. Hanák Milan
3. Kováčová Ester
4. Jančeková Jana
5. Kahanovský Timotej
6. Beláčik Tomáš
7. Donoval Markus
8. Koniar Matej
9. Tkáč Sebastián
10. Tkáč Alexander
11. Huličiarová Olívia
12. Masnicová Katarína
13. Tichý Martin
14. Krčulová Hana
15. Skaličan David
16. Kozmannová Viktória
17. Brodzák Maxim
18. Čechová Klaudia
19. Kulichová Simona
20. Nahálková Nikola
21. Čierny Jakub
22. Barta Matej
23. Facuna Tomáš
24. Babík Jakub
25. Ferianc Adam

04. 11. 2014
10. 11. 2014
13. 11. 2014
17. 11. 2014
25. 11. 2014
28. 11. 2014
01. 12. 2014
03. 12. 2014
11. 12. 2014
11. 12. 2014
18. 12. 2014
18. 12. 2014
06. 01. 2015
07. 01. 2015
16. 01. 2015
24. 01. 2015
28. 01. 2015
02. 02. 2015
09. 02. 2015
28. 02. 2015
28. 02. 2015
16. 03. 2015
25. 03. 2015
20. 04. 2015
22. 04. 2015

SOBÁŠE
Maroš Jesenský – Dana Šuleková
Peter Matúška – Antónia Dubovanová

18. 04. 2015
18. 04. 2015

11 www.sucany.sk
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