
OSLOBODENIE SUČIAN 

Vážený pedagogický zbor, milí žiaci, dovoľte mi uviesť krátku reláciu pri príležitosti výročia 

oslobodenia obce Sučany počas Slovenského národného povstania v apríli 1945. Toto oslobodenie bolo 

vykúpením z trápenia, ktoré museli dennodenne zažívať obyvatelia obce, ale i celej krajiny, počas celej 

druhej svetovej vojny, ktorá trvala od roku 1939 až do roku 1945. Počas tohto obdobia prišlo o život 

veľa ľudí, boli zmarené mnohé sny, nádeje a túžby. Život v tej dobe nebol jednoduchý a ľudia si vedeli 

vážiť i to málo, ktoré počas týchto rokov mohli mať. Ani len nesnívali o vymoženostiach, aké máme 

teraz. Mnohé deti by oveľa radšej chodili denne do školy a plnili si svoje úlohy ako prežívali neustály 

strach o to, či prežijú a aký bude život po vojne.  

Vieme, že druhá svetová vojna je smutne známa i vďaka židovským transportom do vyhladzovacích 

táborov. Ani Sučany nevypadli protižidovským opatreniam z mapy a bolo z nich vyvezených 24 

židovských rodín, dokopy 84 ľudí. Po vojne sa naspäť živí vrátili len štyria. Obyvatelia Sučian sa chceli 

aktívne zapojiť do boja proti fašistickému režimu, preto sa viacerí z nich pridali k partizánom, aby 

spoločne v horách bojovali za svoju budúcnosť, a teda aj za nás. Po vypuknutí Slovenského národného 

povstania v auguste 1944 sa do neho zapojilo okolo 120 dobrovoľníkov z obce. Bojovali i pri Martine, 

Vrútkach, neskôr pri Strečne a Banskej Bystrici.  

Trvalo dlhé mesiace, kým sa im podarilo oslobodiť obec, a to i za cenu niekoľkých životov. To, že ich 

snaženie nebolo márne, videli obyvatelia Sučian práve v apríli roku 1945. V tomto období cez obec 

prechádzalo priveľa ukrajinských i nemeckých vojakov, čo značilo, že na fronte sa niečo deje.  

Sučianskymi cestami sa premávali tanky, kanóny, ale i peší, unavení a otrhaní vojaci. Kolóny 

vychádzali z obce a smerovali na Žilinu, aby sa  tadiaľ premiestnili naspäť do Nemecka. Postupne 

z obce odchádzali všetci Nemci, ktorí tu boli počas vojny ubytovaní. V okolitých horách bolo počuť 

strieľanie z guľometov a výbuchy mín z mínometov. Z časti obce, kadiaľ viedla železnica, bolo neustále 

počuť výbuchy. Šlo o ničenie železničnej trate. Pri Turanoch Nemci vyhodili do vzduchu most pri 

železnici a podpálili i železničnú stanicu v Sučanoch. Obyvatelia Sučian už vedeli, že záchrana je blízko 

a čochvíľa budú oslobodení. V noci z 10. na 11. apríla sa väčšina obyvateľstva skryla do pivníc, aby boli 

v bezpečí pred možnými útokmi. Celú noc však ani oka nezažmúrili, pretože nad ich hlavami bolo 

neustále počuť streľbu. Nadránom streľba utíchla a ľudia postupne začali vychádzať zo svojich obydlí. 

S radosťou zistili, že v noci bola obec oslobodená. To bolo radosti! Na uliciach postávali celé rodiny, 

ženy núkali partizánov a oslobodenecké vojská klobásami, slaninou a chlebom. Ľudia ich objímali, 

bozkávali, volali do svojich príbytkov. Boli im nesmierne vďační za to, že ich zbavili obrovskej ťarchy. 

Obec Sučany bola oslobodená 11. apríla 1945. 

Boje na iných frontoch však pokračovali i naďalej. Najhoršie to bolo pri Strečnianskom presmyku a pri 

Banskej Bystrici, kde bojovali i mnohí Sučanci. Koniec vojny v Európe nastal až 8. mája 1945 po 

kapitulácii Nemecka. Práve preto je 8. máj dodnes štátnym sviatkom – Dňom víťazstva nad fašizmom. 

Koniec 2. svetovej vojny vo svete nastal ešte o čosi neskôr – 2. septembra 1945 kapituláciou Japonska. 

A hoci sa vojna skončila, obyvateľstvo sa z nej ešte dlho spamätávalo. Keby však nebolo padlých 

partizánov, trvala by omoho dlhšie. Spomeňme si preto v tieto dni na našu históriu a aspoň v duchu 

poďakujme odvážnym hrdinom, vďaka ktorým môžeme dnes byť tými, kým chceme! 

 

Ďakujem za pozornosť. 


