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VÍNO AKO Z ROMÁNU
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TURISTICKÝ MINISPRIEVODCA

SUCHÁ NAD PARNOU
Keď sa povie Modrý Portugal, každý milovník vína
vie, že najlepší sa rodí v zelených viniciach lemujúcich doliny Suchej nad Parnou. Nie náhodne
sa ňou inšpiroval jej rodák a autor románu Červené
víno - František Hečko. V písaní znamenitej literatúry tu pokračujú uznávaní autori. Rodinné vinárstva
nasledujú stáročné tradície a produkujú kvalitné
červené víno. Príďte sa sami presvedčiť...

SLÁVNI RODÁCI
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Slávny prekladateľ

Významný rodák, spisovateľ
Viliam Turčány (*1928), vyštudoval slovenčinu a francúzštinu.
Bol redaktorom v časopise Oráč,
pracoval v Ústave dejín slovenskej
literatúry Slovenskej akadémie
vied a rovnako, ako Blahoslav
Hečko, pôsobil aj ako lektor
slovenského a českého jazyka
v Neapole. Prebásnil Proglas a
do slovenčiny prekladal diela
slávnych autorov. Na silu slovenského jazyka poukázal v preklade
Danteho Božskej komédie.

4

Spisovatelia

Okrem Františka Hečka boli
literárne činní aj jeho bratia.
Víťazoslav Hečko, otec známej
súrodeneckej speváckej dvojice
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TERRA PARNA

Ťažko hľadať miesto, ktoré by
sa magickou atmosférou vyrovnalo vinárstvu rodiny Zvolenských
- TERRA PARNA. Budova vinárstva,
ktorá získala ocenenie od Spolku
slovenských architektov, dokonale
dotvára obraz zelených vinohradov Ružovej doliny, vysadených
na mieste, kde kedysi vinič pestovali už jezuiti. Tí uprostred vinice
postavili vežičku – rozhľadňu,
ktorá sa stala symbolom vinárstva.
Kvalite vína tu pridáva fakt,
že strapec hrozna do lisu „necestuje“ viac ako pár metrov.

MAGULA
rodinné vinárstvo

Vinárstvo s dlhoročnou rodinnou
tradíciou sa uberá ekologickou
cestou pestovania viniča a
výroby vína. Odrodová skladba
kombinuje odrody s dlhoročnou
tradíciou v Ružovej i Vlčej doline
a slovenské novošľachtence.
Spracovanie hrozna prebieha tradičným spôsobom v romantickej
kamennej pivnici na vŕšku
uprostred vinohradov,
na mieste bývalého kláštora.
Dnes ho pripomína obnovená
lurdská kaplnka.

ČARO HISTÓRIE
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Pamätná izba
rodákov

Ak sa chcete dozvedieť viac
o živote významných rodákov, zavítajte do Pamätnej izby rodákov
v priestoroch obecného úradu.
Nájdete tu súbor diel spisovateľa
Viliama Turčányho, bratov Hečkovcov i akademického maliara
Jozefa Ilavského i nových autorov.
Okrem nádherných suchovských
krojov a historických predmetov,
dokumentujúcich život v obci
tu „opatrujú“ aj osobné predmety
slávnych rodákov.

Krásne maľby

Maľbe, dekoratívnej tvorbe, úžitkovej grafike a ilustrácii sa venuje ďaľší
rodák, akademický maliar Jozef
Ilavský (*1940). Zhotovil grafický
návrh obecného znaku, ilustroval
básnické zbierky Viliama Turčányho.
Vitrážne okná v presbytériu Kostola
sv. Martina z Tours v obci nesú jeho
rukopis a tiež nástenné dielo vo
vestibule obecného úradu v kultúrnom dome, ktoré zachytáva
život a dianie v obci.Svoje krásne
a hodnotné diela už vystavoval v
Portugalsku, Nemecku i Bulharsku.
Do stálych expozícií sú jeho diela
zaradené aj v mnohých slovenských galériách. Je docentom
na Fakulte architektúry STU v
Bratislave.
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Kostol sv. Martina
z Tours

Kostol v centre obce je zasvätený
sv. Martinovi z Tours. Z pôvodnej
gotickej stavby sa dodnes
zachovala len masívna kostolná
veža. Dominantou interiéru
je oltárny obraz z dielne akademickej maliarky Edity Ambrušovej, žiačky Martina Benku.
Duchovno obce spoluvytvára
zrenovovaná Kaplnka Návštevy
Panny Márie nachádzajúca sa v
Ružovej doline priamo pod vinohradmi. Je prístupná verejnosti
len niekoľkokrát v roku.
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Necenzurované vydanie
románu „Červené víno“

Júlie a Petra Hečkovcov, bol
prvým kronikárom obce. Blahoslav Hečko, prekladateľ
a spisovateľ, bol prvým lektorom
slovenského jazyka v Neapole,
ovládal pätnásť jazykov a preložil
viac ako 220 divadelných hier
a 100 románov. Novú generáciu
literátov zastupujú v obci spisovateľky a poetky Gabriela Spustová
a Milada Krajáčová. V obci žije
autor monografie Suchá nad Parnou – Za zabudnutou minulosťou
- Viktor Mišuth, ktorý je pátrom
Rádu sv. Uršule v miestnom charitnom dome.
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Vinárstvo TERRA PARNA
obklopené vinohradmi

Socha sv. Urbana

Obraz viníc a vinohradníckych obcí
už od nepamäti dotvára Socha
sv. Urbana. Ochranca vína, vinárov,
krčmárov a debnárov, ktorý
sa podľa legendy počas prenasledovania kresťanov v 5. storočí
skrýval vo vinohradoch. Suchá
nad Parnou nie je výnimkou.
Neskorobaroková socha, ktorú dal
v roku 1808 postaviť trnavský mešťan Jozef Záborský, je príkladom
miestneho sochárskeho umenia.
Všimnete si ju už od hlavnej cesty,
Miestne ľudové kroje
stojí pred Kaplnkou Návštevy
v Pamätnej izbe
Panny Márie v Ružovej doline.
V obci sa nachádzajú viaceré
POSKLADAŤ DO MINISPRIEVODCU
pamiatky – sochy a kríže.
Turistický minisprievodca - Suchá nad Parnou - Región TIRNAVIA

www.regiontirnavia.sk

Pri príležitosti omše v kaplnke v Ružovej doline
sa obyvatelia obce obliekajú do miestnych krojov

Román Červené víno

Azda každý pozná slávny román
„Červené víno“, ktorého autorom
je rodák zo Suchej nad Parnou,
František Hečko. Málokto však vie,
že predlohou románu a osudov
hlavných postáv bol život rodičov autora. Rodná Vlčia dolina
zase predstavuje fiktívny Vlčindol.
Modrý Portugal sa akosi prirodzene stal ústredným motívom deja.
V obci sa pestuje od nepamäti.
Prezývku „štrúdlák“ získal vďaka
miestnym gazdinkám, ktoré
makom a sušenými bobuľami
hrozna plnili vychýrené štrúdle.

SUCHÁ NAD PARNOU
Turistický minisprievodca

OKOLITÁ PRÍRODA
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Náučný chodník
a biokoridor

Obci v oblasti ochrany životného
prostredia napomáha miestna
Základná škola orientovaná
na environmentálnu výchovu.
Deťom vyučovanie spríjemňuje
fontána poháňaná solárnou energiou v areáli školy. Okrem toho
majú žiaci k dispozícii ekolaboratórium i náučný chodník, ktorý
vedie biokoridorom v súbehu
Podhájskeho potoka. Prejsť sa
ním môže každý. Trasu od kostola
až po priehradu lemuje jedenásť
informačných panelov.

12

Dielo akademického maliara Jozefa Ilavského

Vyhotovil: Trnava Tourism - oblastná organizácia cestovného ruchu, Hospodárska 33, 917 01 Trnava
Zdroj foto: Trnava Tourism, Obec Suchá nad Parnou; s finančnou podporou MDVRR SR 2016

CESTOVATEĽSKÉ TIPY
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Veselé degustácie

Vo vinárstve TERRA PARNA vás
usadia do modernej degustačnej
miestnosti, z ktorej sa vám naskytne veľkorysý výhľad na nádhernú
vinicu. Samozrejmosťou je priateľská atmosféra a osobný kontakt
s vinárom. Zážitkové degustácie
v rodinnom vinárstve MAGULA
umocňuje tradičný duch kamennej pivnice na vŕšku uprostred
vinohradu ako aj tieň dvestoročných gaštanov s panorámou
Vlčej doliny. V oboch vinárstvach
sa o vás radi postarajú vo vopred
dohodnutom termíne.

Doliny sú od nepamäti spojené
s vinicami a vínom. Výnimočné
sú tiež zástavbou letných sídiel,
ktoré tu začali vznikať od polovice
18. storočia. Spočiatku ako menšie vinohradnícke domy – hajlochy, neskôr ako rekreačné sídla
trnavských mešťanov. Architektúrou boli podobné letným sídlam
v kúpeľných centrách vtedajšieho
Rakúsko - Uhorska. Za tancom, vínom a husacinou sa sem chodilo
často aj „inkognito“ až z Trnavy
a okolitých dedín.
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Malé vínne tour

TIRNAVIA – región svetových
vín. Tento slogan od roku 2013
zastrešuje ponuku cestovateľských zážitkov so zameraním na
víno v Trnave a v okolí. V sezóne
jar i jeseň sú v ponuke poldňové
zážitkové sobotné vínne tour
vždy po dvojici vinárstiev. ,,Región
svetových vín“ nie je náhodným
prívlastkom. Viaceré vinárstva
z Trnavy a okolia pravidelne
získavajú tie najvyššie medailové
ocenenia na vinárskych súťažiach
doma i v zahraničí.

Jednou zo zastávok náučného
chodníka je Suchovská priehrada.
Svoje čaro má v každom ročnom
období. Pri návšteve Suchej ju určite nevynechajte a vychutnajte si
pokojné prostredie s výhľadom na
obec. Rybárčenie, cykloturistika a
v zime korčuľovanie sú príkladmi
aktivít, ktoré vodná nádrž ponúka.
Rybárske preteky detí o pohár starostky obce a preteky dospelých
o pohár primátora mesta Trnava
sú každoročnou adrenalínovou
tradíciou.

Letecký záber na obec a
Suchovskú priehradu

RÔZNE
Country bál (november)
už tradične organizuje Dobrovoľný hasičský zbor. Téma bálu je
každým rokom iná. Tešiť sa môžete na gastronomické špeciality
a skvelý program.

Mladé víno - Modrý Portugal
TERRA PARNA

Suchovská
priehrada

Ružová a Vlčia
dolina

TOP PODUJATIA

Jedlo a spanie

Ak máte chuť na domáce špeciality, navštívte miestnu reštauráciu
Šrámek. Ochutnajte napríklad
grilované koleno či rebrá, prípadne
vychýrenú pizzu a iné zaručene
domáce dobroty. Nájdete ju pri
vjazde do obce od Trnavy pri moste a Soche sv. Jána Nepomuckého.
Penzión Harmónia nachádzajúci sa pri Suchovskej priehrade
ponúka nielen ubytovanie, ale aj
možnosť zorganizovať rôzne oslavy, svadby, školenia, detské tábory.
Šéfkuchár okrem domácich špecialít pripravuje aj jedlá zdravej
výživy pre vegetariánov a
celiatikov.
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Suchovská pätnástka (február)
je prvým cestným behom po
zime. Trasa viacerých okruhov
obce tvoriacich súvislých 15 km
zaznamenáva aj medzinárodnú
účasť. Príďte a vyskúšajte si ju
aj vy!
Pernikiáda (december)
je synonymom adventu v obci.
Zažite nedeľu plnú aktivít spojených s prípravami na najkrajšie
sviatky v roku. Tešiť sa môžete na
maľovanie perníkov, výrobu rôznych vianočných ozdôb a rozličné
tvorivé dielne. Vyrobené vianočné
perníky budú už tradične ozdobou v Kostole sv. Martina z Tours.

KONTAKT
SUCHÁ NAD PARNOU
Obecný úrad
Suchá nad Parnou 68,
919 01 Suchá nad Parnou
Tel.č.: +421 33 55 80 121
E-mail: obecsucha@gmail.com
www.suchanadparnou.sk

KONTAKT
Turistické informačné centrum – Región TIRNAVIA
Trojičné námestie 1, Trnava,
tel.č.: +421 33 32 36 440,
e-mail: info@trnavatourism.sk
- je divíziou Trnava Tourism
(oblastnej organizácie cestovného ruchu).
Obec Suchá nad Parnou
je súčasťou turistickej destinácie TIRNAVIA - Trnavy a okolia.
V rámci regiónu TIRNAVIA
odporúčame navštíviť aj atrakcie a zaujímavosti v meste
Trnava a v obciach: Smolenice,
Ružindol, Jaslovské Bohunice
a Špačince.
Tešíme sa na vás! V TIRNAVII

Pernikiáda

- regióne svetových vín!
www.regiontirnavia.sk

Turistický minisprievodca - Suchá nad Parnou - Región TIRNAVIA

