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Otvorte okno pomoci
Pomáhajte rodinám v boji s ťažkou chorobou,
aby sa na svet nemuseli dívať len cez okno.
Staňte sa Dobrým anjelom na www.dobryanjel.sk
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My sme presvedčení, že aj v aktuálnom dvojčísle Ružomberského magazínu pre december a január si vyberiete
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Milé čitateľky, milí čitatelia, podnetné čítanie a požehnané Vianoce i nový rok vám praje
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Mesto zvyšuje obyvateľom dane
Text: Peter Kravčák

Foto: Mestský úrad v Ružomberku. Autor: Marek Hasák

Hoci mestu každoročne stúpajú príjmy, od občanov si vypýta ročne o 600-tisíc eur viac.
Od Nového roka budeme platiť vyššie dane z nehnuteľností. Najviac sa
zmena dotkne obyvateľov rodinných
domov v mestských častiach Ružomberka. Z 0,15 eura im sadzba dane
stúpne na 0,25 eura za m². Rovnako
budú platiť aj obyvatelia rodinných
domov a bytov v meste.

Dane za komunálny odpad

Napríklad pri byte alebo dome veľkosti 70 m² znamená zvýšená sadzba
nárast zo 14 na 17,50 eura.

Právnické osoby, ktoré platia za
množstevný zber, budú namiesto
0,022 eura platiť 0,028 eura za liter. Čo
je tiež nárast o viac ako 27 percent.

Dane však stúpnu aj podnikateľom
a rovnako za priestory, ktoré nie sú
zriadené na bývanie či podnikanie.
Zároveň radnica zrušila oslobodenie
od platenia dane pri priestoroch súkromných škôl, zdravotníckych a sociálnych zariadení, múzeí, galérií, osvetových zariadení a podobne.
Oslobodenie zostalo len pri pozemkoch
a budovách škôl, ktorých zriaďovateľom je štát, mesto alebo VÚC Žilina,
respektíve pri pozemkoch a stavbách
vo vlastníctve cirkví a náboženských
spoločností registrovaných štátom.
Túto časť dane mesto zrušiť nemohlo,
pretože vyplýva zo zákona.
Za prenosné garáže zaplatia Ružomberčania viac o 200 percent – 0,12 eura za
m². Sadzba dane za ubytovanie sa zvýši z 0,70 eura na 1 euro. V prípade, ak
ubytovateľ zaregistruje ubytovaného
v mestskom centrálnom registri ubytovaných, stúpne z 0,50 na 0,70 eura.
Daň za psa poslanci nezrušili. Mesto
od týchto opatrení očakáva nárast ročných príjmov rozpočtu o 350-tisíc eur.

Ružomberčania budú platiť viac aj za
odpad. Fyzické osoby budú platiť viac
o 27 percent. Namiesto doterajších
0,0605 eura za deň to bude po novom
0,077 eura za deň. V ročnom prepočte
to namiesto 22 eur bude viac ako 28
eur na osobu a rok.

Mesto minie na vývoz a likvidáciu odpadu ročne viac ako 1,4 milióna eur.
Týmto opatrením si pomôže v rozpočte zhruba o 250-tisíc eur.
Rozpočet mesta a investície
Mesto bude v nasledujúcom roku
hospodáriť s 28 950 000 eurami. Len
v posledných piatich rokoch narástli
príjmy mesta o takmer 10 miliónov

Druh stavby

eur, predovšetkým vďaka podielovým daniam. Rovnako však narástli
aj výdavky – predovšetkým bežné.
Napriek rastu rozpočtu mestu zostalo na investičný rozpočet len niečo
vyše dvoch miliónov eur. Drvivá väčšina bude použitá na dokončenie investícií z roku 2019 – približne za viac
ako 1,8 milióna.
Nové investície dosahujú takmer
700-tisíc eur. Väčšinou ide o projektové dokumentácie a časť z nich je
realizáciou naviazaná až na schválenie záverečného účtu mesta za rok
2019. Budú sa teda realizovať podľa
toho, koľko zvýši peňazí, preto v rozpočte zatiaľ nie sú zarátané všetky
finančné prostriedky.
V tabuľke: Porovnanie cien niektorých nových
daní. Ceny sú v eurách za meter štvorcový.
Zdroj – MsÚ

Rok 2019

Rok 2020

rodinné domy

0,2

0,25

poľnohospodárske stavby

0,3

0,35

chaty

0,6

0,8

garáže

0,8

1

priemyselné stavby

2,3

2,5

2,99

3

ostatné stavby

0,8

1,5

byty

0,2

0,25

3

3

0,8

1,5

podnikateľské objekty

nebytové priestory na podnikanie
ostatné nebytové priestory
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Projektové dokumentácie (PD) na nové investície
pre rok 2020
Zatienenie átria MsÚ, rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu a Materskej školy (MŠ) Biely Potok, ihrisko Biely Potok, rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu a MŠ Černová, IBV Hríby, rekonštrukcia schodov Malé Tatry, prepojenie
ulíc Klačno – Liptovská a chodník ZŠ Klačno – Liptovská, rekonštrukcia Hrabovskej cesty II, inžinierske siete Malinô
Brdo, Ružové schody, klimatizovanie Domu smútku, IBV Dielec, rekonštrukcia MŠ Riadok, odstránenie stavieb Plavisko, krytá plaváreň, chodník Plavisko, IBV Gejdák, rekonštrukcia MŠ Za dráhou, rekonštrukcia strechy telocvične
ZŠ Bystrická.

Realizácia nových investícií pre rok 2020
Rekonštrukcia schodov Malé Tatry, chodník a komunikácia ul. Liptovská – Milkov na Klačne, lávka pre peších Hrabovo, rekonštrukcia Hrabovskej cesty II, rekonštrukcia cesty Scota Viatora, parkovacie miesta Plavisko, rekonštrukcia
MŠ Riadok, odstránenie stavieb Plavisko, rekonštrukcia chodníka Za dráhou 6-18 – Bystrická.

Investície čakajúce na peniaze po záverečnom účte mesta
Vnútroblok Madačova, PD rekonštrukcia komunikácie Makovického, spevnené plochy Klačno, zatienenie átria MsÚ,
varovný systém pre pachové látky.

stručne
‣ Mesto Ružomberok venuje tragickým výbuchom postihnutému Prešovu a jeho obyvateľom 10-tisíc eur.
‣ Poslanecký návrh, aby sa v priestoroch KDAH nemohli stretávať politické strany, ktorých
členmi sú ľudia odsúdení za extrémizmus a strana sa od nich nedištancovala, neprešiel.
Pätnásť poslancov sa zdržalo hlasovania.
‣ V schránkach Ružomberčanov pribudnú nové noviny. Vydávať ich bude Mestský úrad
(MsÚ). Z rozpočtu na to vynaloží minimálne 12-tisíc eur ročne.
‣ Päť znaleckých posudkov, z toho tri cenovo rozdielne a vypracované na objednávku MsÚ,
bolo treba na určenie ceny, za ktorú bude mesto vykupovať pozemky pod budúce cesty pre
IBV Hríby v Černovej. Konečná cena je 15,90 eura za m2.
‣ Radnica sa zapojila do grantovej eurofondovej výzvy na získanie prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie pre cyklocestu Ružomberok – Bešeňová.
‣ Zelenú vlnu, ktorú aktuálne buduje prostredníctvom rekonštrukcie semaforov v meste Národná diaľničná spoločnosť, dokončia zrejme až na jar 2020. Pôvodný odhad bol koniec roka
2019. Zimné počasie a Vianoce však nateraz nedovolia pokračovať v prácach.
‣ Pohotovosť pre dospelých sídli od decembra v priestoroch ÚVN Ružomberok. Bývalú budovu polikliniky na Považskej ulici plánuje ÚVN rekonštruovať na byty pre doktorov. Zatiaľ
bez bližšieho termínovania.

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

6 - spravodajstvo

Do parlamentu kandiduje
primátor, štyria starostovia,
aj doterajší poslanec
Text: Imrich Gazda

O poslanecký mandát sa uchádza 19 obyvateľov okresu Ružomberok.
Šestnásť mužov a tri ženy z Ružomberka a okolitých obcí
sa nachádza na kandidátnych listinách 11 politických
strán pre februárové parlamentné voľby.
Deviati kandidáti sú z mesta, traja z Likavky, dvaja zo
Štiavničky a jedným kandidátom sú zastúpené aj obce
Bešeňová, Ivachnová, Liptovské Sliače, Liptovská Lúžna
a Lúčky.
Štyria obyvatelia dolného Liptova kandidujú za stranu
Za ľudí, po dvaja sa nachádzajú na kandidátkach strán
Dobrá voľba, Sme rodina, SNS, KDH a Smer a po jednom
na kandidátkach strán SaS, DS, Vlasť, ĽSNS a koalície
PS-Spolu.

Najvyššie postavenými kandidátmi sú primátor Igor Čombor (5. miesto mimoparlamentnej strany Vlasť) a primár
Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Miroslav Urban (6.
miesto parlamentnej strany Kotlebovci – Ľudová strana
Naše Slovensko). Naopak, z úplného konca kandidátky
strany Za ľudí kandiduje bloger Ján Benčík.
Okrem primátora Čombora sa o zvolenie uchádzajú aj štyria starostovia: Martin Baran z Bešeňovej (Dobrá voľba),
Branislav Hrbček z Lúčok (SNS), Marián Javorka z Likavky a Vladimír Guoth z Ivachnovej (obaja KDH).
O obhajobu mandátu sa pokúsi aj jediný poslanec NR SR
z okresu Milan Mojš (SMER-SD).

Zoznam kandidátov z okresu Ružomberok
2. Dobrá voľba

10. Demokratická strana

27. Martin Baran, Ing., 46 r., starosta obce Bešeňová, Bešeňová
44. Pavol Hyravý, 31 r., obchodník, predajca automobilov,
Ružomberok

85. Ľuboš Šimún, 43 r., živnostník, Likavka

3. Sloboda a Solidarita
42. Ľudovít Beťko, Ing., 39 r., projektant, Ružomberok

4. SME RODINA
106. Peter Sieklik, 49 r., konateľ, Ružomberok
128. Erika Revajová, PhDr., 39 r., riaditeľka, Ružomberok

6. ZA ĽUDÍ
77. Radovan Ondrejka, Mgr., 38 r., riaditeľ spoločnosti,
Liptovské Sliače
97. Jaroslav Rakučák, PhDr., Dis., PhD., 45 r., sociálny
pracovník, Liptovská Lúžna
107. Michal Kovačic, PaedDr., PhD., 57 r., vysokoškolský
pedagóg, Ružomberok
150. Ján Benčík, 71 r., dôchodca, Ružomberok

9. Slovenská národná strana
66. Branislav Hrbček, 47 r., starosta obce Lúčky, Lúčky
89. Janka Bagiová, Bc., 47 r., špeciálna pedagogička, Ružomberok

12. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU –
občianska demokracia
112. Mariana Murínová, 29 r., obchodníčka, Ružomberok

15. Kresťanskodemokratické hnutie
34. Marián Javorka, Ing., 49 r., starosta, Likavka
57. Vladimír Guoth, 58 r., starosta, Ivachnová

17. VLASŤ
5. Igor Čombor, MUDr., PhD., 75 r., primátor, Ružomberok

19. SMER – sociálna demokracia
68. Milan Mojš, Ing., 63 r., poslanec NR SR, Likavka
128. Miroslav Štefček, Ing., 57 r., predseda poľnohospodárskeho družstva, Štiavnička

24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
6. Miroslav Urban, MUDr., 46 r., primár Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok, Štiavnička
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Fabrika, ktorá
budovala mesto
Text: Peter Kravčák Foto: Pohľad na východnú časť Bavlnárskych závodov a štvrtť Malé Tatry v šesťdesiatych rokoch. Zdroj: Textilka - sto rokov textilnej
výroby v Ružomberku

V decembri 2019 uplynulo 125 rokov od vzniku Uhorského textilného priemyslu. Továreň, ktorú v Rybárpoli založil Izidor Mautner, ovplyvnila životy celých
generácií Ružomberčanov.
ružomberský magazín
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Po najväčšom textilnom závode v Rakúsko-Uhorsku, neskôr pýche ľahkého priemyslu v Československu
a pracovnom i hospodárskom pilieri
dolného Liptova, zostali začiatkom
21. storočia na pravom brehu Váhu
v Rybárpoli len rozkradnuté ruiny.
V pamätiach stovák Ružomberčanov
však ostávajú spomienky na továreň,
kde prežili významnú časť svojich
životov. Boli to navyše roky, ktoré sú
zaznamenané aj v ich srdciach.

„Nespomínam na prácu, ale na úžasný kolektív.
Taký som už nikdy nezažil.“
Stanislav Chytka, historik,
bývalý zamestnanec bavlnárskych závodov

Počiatky v úspešnej minulosti
Vo fabrike pracovali aj Stanislav Chytka a Jozef Hýroš. Z profesijného či súkromného záujmu sa dlhodobo venujú
aj výskumu a minulosti továrne. Základy úspešnej textilky, kde v časoch
najväčšej expanzie pracovalo zhruba
5,5 tisíca ľudí, siahajú až do roku 1894.
„Dôležité bolo, že krátko po vzniku fabriky vybudovali aj strojáreň. Hoci prvé
tkacie stroje boli americké či anglické,
súčasne s nimi kúpili aj licenciu na ich
výrobu. V Ružomberku začali vyrábať
súčiastky i samotné stroje pre textilnú
výrobu pre celé Rakúsko-Uhorsko,“ vraví Hýroš o jednom zo základných kameňov úspešného podniku. Prvú elektrickú energiu získal Ružomberok v roku
1907 práve z Mautnerovských textilných
závodov, ktoré si ju sami vyrábali.

anglické stroje Henri Livesey, doniesli
futbalovú loptu. A tak vznikol v Ružomberku organizovaný futbal. Spomína na to Jozef Hýroš aj autori publikácie
Storočnica futbalu v Ružomberku.
Prvú svetovú vojnu prežil závod
okrem iného aj výrobou papierovej
priadze a vojenského sortimentu,
vrátane textilného. „Nemecké textilky sa snažili po prvej svetovej vojne
urobiť kartel, aby Rybárpole eliminovali, ale nepodarilo sa im to,“ pripomína historik Chytka.
Ak chcela továreň prežiť, aj počas
druhej svetovej vojny sa musela
orientovať aj na vojnovú výrobu. „Súdržnosť kolektívu zamestnancov bola
tak silná, že keď si drevomodelári zo
zbrojnej výroby povedali, že ideme
do povstania, do hôr, tak išli všetci,“
hovorí o pohnutých vojnových časoch
Stanislav Chytka.
Imponuje mu, čo dnes v spoločnosti až
tak nevidí. Vízia, s ktorou ľudia pracovali. „Už počas vojny premýšľali vo fabrike
nad tým, že keď raz skončí, bude treba
pre zničenú Európu veľa textilu. Vybudovali novú zošľachťovňu, pradiareň
a tkáčovňu. V Čutkove vznikla priehrada na vodu a nakreslili i projekty obytných domov v Malých Tatrách, ktoré
zrealizovali po vojne,“ spomína Chytka
na rozvoj vo vojnových časoch.
Ľudia a vzťahy

Postupom času v strojárni nevyrábali
len textilné stroje, ale aj oceľové sudy,
regály, odliatky pre iné strojárske firmy či transportné zariadenia. „Napríklad aj súčasná pešia lávka cez Váh do
Rybárpola je vyrobená v bavlnárskej
strojárni,“ informuje Hýroš.

Koncom 50-tych a začiatkom 60-tych
rokov 20. storočia sa Bavlnárske závody
Vladimíra Iljiča Lenina (BZVIL) spamätávali z najťažšej prírodnej katastrofy,
ktorá ich za celú éru existencie postihla.
V noci z 29. na 30. júna 1958, po predchádzajúcich intenzívnych dažďoch, sa vylial Váh z koryta a zaplavil celé nádvorie
textilky. Voda vnikla do skladov i prevádzok. Boli miesta, kde v priamo v areáli
namerali dvojmetrovú výšku vodnej
hladiny. „Bola to živelná pohroma, na
akú si nepamätali ani najstarší pracovníci závodu,“ píšu v publikácii Textilka
– sto rokov textilnej výroby v Ružomberku autori Stanislav Chytka, Eduard
Stano, Marius Korčák a Jozef Hýroš.

Traduje sa, že technici, ktorí prišli z Anglicka montovať a zaúčať našich ľudí na

Z tragédie sa fabrika rýchlo spamätala a začiatkom 60-tych rokov začali
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jej zlaté časy. Popri pobočkách v Zlatovciach pri Trenčíne a v Kútoch prichádza rozhodnutie vybudovať ďalší
veľký závod v Leviciach. Bol to znak
konjunktúry textilného priemyslu
a ružomberskej fabriky.
„Keď som nastupoval v roku 1960, pýtali sa ma, či v závode niekoho poznám.
Nepoznal som, tak ma dali, hoci gymnazistu, do inštalačnej dielne, kde som
robil pomocného robotníka za 3,30 Kčs
na hodinu. Nosil som majstrovi ,ládu´,
debnu s náradím. Taký poskok, no bola
to úžasná škola,“ spomína na začiatky
vo fabrike Jozef Hýroš.
Počas viac ako štyroch desaťročí zažil toho v podniku veľa. Pracoval pri
údržbe parných rozvodov, neskôr ako
tkáč, pri mazaní strojov, opravách, robil
majstra, zmenového majstra i vedúceho zmeny. „Na Vysokej škole dopravnej
v Žilina som vyštudoval popri zamestnaní strojárinu. Potom som z robotníckych pozícií odišiel ,na hrad´. To bola
administratívna budova fabriky, ktorej
sa inak nepovedalo,“ hovorí Hýroš.
„Nespomínam na prácu, ale na úžasný kolektív. Taký som už nikdy nezažil,“ spomína zasa Stanislav Chytka,
ktorí popri práci vyštudoval históriu. Do Bavlnárskych závodov prišiel
a odišiel trikrát. Osem rokov pracoval
ako robotník v manipulácii, neskôr
ako majster „v kuchyni“, ako volali
miestni várňu farieb, a napokon ako
vedúci archívu.
„Výroba textilu patrí síce k ľahkému
priemyslu, no bola to tvrdá a mizerne platená práca. Veľa ľudí tam robilo
druhú či tretiu generáciu. Textilka bola
ich život. Ak by neboli spokojní, nedávali
by tam svoje deti. Príkladom je aj moja
žena, ktorá bola už tretím pokolením
v továrni,“ spomína historik Chytka.
Hovorí o drine a snahe splniť výrobný
plán aj za levickú pobočku, ktorá v 70tych rokoch vyhorela. Ťahať museli
Ružomberčania. „Keď rekonštruovali
jednu z budov, kolegovi zhorela vlastnou nepozornosťou maringotka, kde
sme boli dočasne umiestnení. Mal na
výber, buď ju zaplatí celú sám, alebo
mu kolegovia pomôžu. Robili sme nad-

časy, aj v soboty, aby sme sa vyskladali
na novú maringotku. Dnes také niečo
už nevidieť,“ uvažuje Chytka.
Artúr Mydlo
V roku 1969 bol do vedenia podniku
menovaný dlhoročný zamestnanec
Artúr Mydlo. Muž, ktorý sa pri kontakte s druhými vedel tváriť aj nahnevane, no nikto nevedel, či ho zlosť
aj naozaj ovláda. „Čo skutočne nemal
rád, bolo podliezanie,“ vybavuje si
Stanislav Chytka.
Oslovení pamätníci sa zhodujú, že
nikto nežil pre fabriku viac a nepriniesol taký rozmach, ako práve
Mydlo. „Mal o podnik úžasný záujem.
To bola dokonale srdečná záležitosť.
Všetci vedia, že sa zaujímam o Ružomberskú vzburu, vtedy to bola ešte
vec neznáma, no vedeli sme, že tam
účinkovali a tvorili ju ľudia z fabriky.
Chcel som sa o tom dozvedieť viac,
tak som išiel za ním. ,Čo potrebuješ?´
pýtal sa ma typicky namrzene. ,Tri
týždne voľno a vlastné auto,´ odvetil
som. ,A čo za tú dobu urobíš?´ opäť
sa spýtal. ,To sa dopredu nedá vedieť,
ale chcem získať informácie a napísať
o vzbure,´ argumentoval som. ,Daj to
sem,´ odvetil Mydlo a naozaj mi tú
výskumnú cestu podpísal. Ja som potom priniesol množstvo dôkazov a informácií k udalostiam Ružomberskej
vzbury,“ spomína na jednu z mnohých
príhod s riaditeľom továrne Stanislav
Chytka.
„Vedel tlmiť konflikty medzi ľuďmi
a dokázal sa svojich pracovníkov zastať. Keď v roku 1985 ničivý požiar
zničil bielidlo, zatvorili zvárača, ktorý to podľa všetkého neopatrnosťou
spôsobil. Napokon ho vďaka Mydlovi
pomerne rýchlo prepustili,“ približuje
povahu najznámejšieho riaditeľa textilky Jozef Hýroš.
„Každú stredu mal takzvané prijímacie
dni. Ľudia stáli na chodbe v rade a chodili sa mu vyžalovať, poprosiť o láskavosti či dávať návrhy na zlepšenia. On
to všetko riešil alebo zadával úlohy
podriadeným, aby to vyriešili. Často ľudia chodili s prosbami o byty, takto sa
cez neho snažili dostať k bývaniu, no
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Artúr Mydlo bol riaditeľom BZVIL v rokoch
1969 - 1988. Zdroj foto: Archív Wilibalda Liebschera
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prichádzali ráno, popoludní aj večer
autobusy, aby priviezli a potom zase
odviezli robotníkov na zmeny.
„Keď menili cestovný poriadok, medzi ľuďmi v továrni išiel obežník,
aby napísali, kedy potrebujú autobus.
Lebo človek, ktorý robil v zlievarni na
konci fabriky nestihol spoj o 14:15, ak
končil 14-tej. To všetko vtedy poctivo riešili, aby vyšli zamestnancom
v ústrety,“ vyťahuje ďalšiu zo zaujímavostí historik Stanislav Chytka.

Jozef Hýroš pracoval vo fabrike viac ako 40 rokov.

bytov bol nedostatok, a ani on nemohol
prideliť bývanie každému,“ rozpamätáva sa dlhoročný pracovník vo výrobe
a predovšetkým redaktor závodných
novín Textilák Marius Korčák.
„Fabrika mala každoročne plánovanú stratu. Mohol za to dovoz bavlny,
ale aj energeticky drahá, no kvalitná
výroba. V jednom roku sa pohyboval
plán straty na úrovni 200 miliónov
korún československých. Strata však
bola na konci nižšia o milión, čo bol
naozaj úspech a továreň dostala vyznamenanie – Rad republiky. Mydlo
sa smial a nazval to stratová rentabilita,“ vraví Marius Korčák a dopĺňa:
„Za neho bola fabrika na výslní. Vo
všetkom, vo vývoji, výrobe a obzvlášť
v sociálnom programe.“
Sociálny program
„Ktorá fabrika vybudovala toľko bytov pre zamestnancov, ako BZVIL? Už
za Mautnera počas Rakúsko-Uhorska
mala textilka svoj mlyn, pekáreň,
mäsiareň, zdravotné stredisko či pílu.
Rovnaké mesto v meste vybudovali aj
za Mydla,“ dokumentuje Jozef Hýroš.
V mieste dnešnej čerpacej stanice
a potravinového reťazca na Žilinskej
ceste bolo veľké autobusové nástupište. Zo všetkých svetových strán tu
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„Fabrika mala vybudované jasle
i materské škôlky. O textilné učilište a priemyslovku sa postaral štát,
ale prispievali aj bavlnári. To, po čom
dnes školstvo volá, duálne vzdelávanie, aby sme dokázali vychovať
odborníkov, už vtedy úspešne fungovalo,“ pridáva svoje postrehy ďalší
z bývalých zamestnancov textilky
Wilibald Liebscher. Práve on pred
piatimi rokmi, pri príležitosti 120. výročia založenia továrne, autorsky pripravil panelovú výstavu Od Mautnera
po 21. storočie.
BZVIL vybudovali počas 20. storočia
praktický celú štvrť Rybárpole, niektoré bytovky v Políku, na začiatku
Hrabova a v 80-tych rokoch začali
stavať aj sídlisko Klačno.
„Okrem bytov sa najmä Artúr Mydlo
pričinil o celý sociálnym program.
Vznikali obchody na prízemí panelových domov po Ružomberku či v Mladej generácii, mikro jasle a vybudoval
aj most do Rybárpola,“ rozpráva Wilibald Liebscher o minulosti vzdialenej
len niečo cez tridsať rokov.
Fungovalo večerné vzdelávanie dospelých zamestnancov, v blízkosti
závodu bola herňa, mäsiarstvo, pekáreň, potraviny, obuv, textil, zdravotné
stredisko s lôžkovou časťou – všetko
pre spokojnosť a väčšie pohodlie zamestnancov fabriky.
„Na čo najradšej spomínam, sú silvestrovské zábavy, to bolo niečo úžasné. Oproti hlavnému vstupu, tam, kde
sú dnes stavebniny, bol kultúrny dom.
Stretávali sa tam davy textilákov pri
rôznych kultúrnych podujatiach,“ dopĺňa informácie Stanislav Chytka.
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Privatizácia
Začiatkom deväťdesiatych rokov už
bolo mnoho strojov v BZVIL riadených
počítačmi. Vyrábali množstvo druhov
priadzí a tkanín rôznych veľkostí
a využitia. Takmer 30 percent produkcie upravených tkanín spracúvali na posteľné súpravy, prestieradlá,
pracovné oblečenie a obrusy. Podľa
autorov výstavy Od Mautnera po 21.
storočie predstavoval podiel exportu
do arabských krajín, USA, Kanady,
Európy, Sovietskeho zväzu a Afriky
približne 50 percent produkcie rybárpolskej textilky.
V marci 1994, keď bavlnári oslavovali
100 rokov, vyhlásil Fond národného
majetku verejnú súťaž na predaj štátneho podniku, v tom čase už Bavlnárskych závodov Texicom.
Viac ako miliardovú hodnotu v korunách získala bratislavská spoločnosť Technoconsulting za 180-miliónov slovenských korún.
Marius Korčák ukazuje privatizačný
list. Fabrika bola predaná priamym zadaním vopred vybranému záujemcovi
na základe rozhodnutia ministerstva.
„Nasľubovali hory-doly, veľké investície. Papier znesie všetko. V Textiláku
sme napísali článok proti nim. Označili sme to za divokú privatizáciu a tých
ľudí za neschopných riadiť fabriku.
Keď to vyšlo, zavolal si ma riaditeľ, že
mám odísť. Mal som tri deti, prehovárali ma aj kolegovia, tak som si nasypal popol na hlavu a nechali ma veľkodušne robiť ďalej,“ konštatuje.

bez logiky a koncepcie. Ba aj budovy
delili, predávali samostatné poschodia alebo len tak, polovicu budovy,“
vracia sa k najsmutnejšiemu obdobiu
Jozef Hýroš.

„Už za Mautnera počas Rakúsko-Uhorska mala
textilka svoj mlyn, pekáreň, mäsiareň, zdravotné
stredisko či pílu. Rovnaké mesto v meste
vybudovali aj za Artúra Mydla.“
Jozef Hýroš, bývalý zamestnanec bavlnárskych závodov

Dokonca prišiel príkaz vyrátať, koľko
by fabrika získala, ak rozoberú koľajiská, ktoré tu boli už od čias Mautnera. „V kalkulácii sme mali rátať
s tým, že jamy po podvaloch upravia
a zasypú. Po predaji to však nespravili,“ vysvetľuje Hýroš, prečo sme až
donedávna chodili v areáli po neskutočných výtlkoch.
„Tovar predávali do zahraničia a za
niektoré kamiónové dodávky sme ani
nedostali zaplatené. To celý koniec len
urýchlilo,“ vybavuje si Marius Korčák,

„Nebol záujem fabriku udržať. Drancovali sa sklady, náhradné diely. Fabrika fungovala vďaka vykorisťovaniu.
Stroje opravovali na úkor vybrakovania náhradných dielov z iných strojov.
Bavlnu aj odbyt preúčtovávali cez niekoľko fiktívnych firiem, aby z fabriky
vytiahli čo najviac peňazí,“ vybavuje si
nie tak dávnu minulosť Chytka.
Ako prvý predávali majetok, ktorý
nebolo vidieť. Rekreačné zariadenia
na Škutovkách, Oravskej priehrade,
Zemplínskej Šírave. Prišlo však aj na
pozemky vo vnútri fabriky. Rozparcelovali ich a chaoticky predávali,

Marius Korčák pracoval vo fabrike takmer 40 rokov. Najskôr vo výrobe neskôr dlhé roky ako redaktor závodných novín Textilák.
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v konkurencii lacného textilu z Ázie,“
myslí si Jozef Hýroš.
Definitívny koniec prišiel v roku 2006.
Ako isté pozostatky po fabrike zostali
menšie firmy Topchem a Áčko. Podnikajú však pod vlastnými značkami.
Múzeum
Už koncom 80-tych rokov sa zrodil
plán na vznik múzea bavlnárskej výroby. Spracovaný bol návrh pre viaceré lokality, vrátane Kaštieľa sv. Žofie.
„Boli sľúbené dva milióny korún. Žofia bola prvá voľba. Ale keď odvolali
Mydla, tak z toho zišlo. Viac už nebol
záujem,“ hovorí Stanislav Chytka,
ktorý bol chvíľu poverený prípravami
vzniku múzea.

Izidor Mautner s rodinou v roku 1888 - zľava syn Konrad, manželka Jenny, dcéry Maria a Katharina a syn Stephan. Zdroj: archív Wilibalda Liebschera

ktorý v závode odpracoval takmer
štyridsať rokov.
„Veľakrát sme v 90-tych rokoch začínali od nuly. Nebolo na nové nákupy, na
elektrinu, energiu a paru. Samozrejme,
ani na platy. Pamätám si na obdobia,
keď som dostával plat dva mesiace na
tri razy. To už dávno neexistovali časy
80-tych rokov a textilnej konjunktúry,
keď sa v BZVIL vyplácalo dvakrát v mesiaci. Výplata vždy siedmeho a záloha
dvadsiateho druhého v mesiaci,“ pridáva svoj postreh Marián Mydlo, ktorý bol
roky obchodným cestujúcim. Pre fabriku nakupoval bavlnu predovšetkým na
Blízkom a Strednom Východe.
„Jednoducho sa nedostali do vedenia ľudia, ktorí by mali chuť továreň
udržať. V menšej miere, povedzme
na nejakej špecializovanej výrobe, to
pritom mohlo vyjsť. Pozrite sa na Tatrasvit alebo Poľanu v Lučenci,“ myslí
si o novom riadení závodu Wilibald
Liebscher.
„Mali sme vypracované plány a návrhy
na zachovanie oveľa menšej továrne
v špecializovanej výrobe: ťažké tkaniny alebo cirkevný, vojenský či zdravotnícky textil. Malé množstvá, precízna
výroba, drahé materiály, úzka špecializácia. Takto mohla značka prežiť aj
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Ľudia ešte majú množstvo artefaktov, najmä tí žijúci. Kým sú pamätníci
a ich blízki, veľa by sa ešte dalo nájsť,
aj keď možno so strojným vybavením by bol problém. Čím neskôr, tým
viac budú ľudia zabúdať a vyhodia
z pôjdov všetko, k čomu nebudú mať
vzťah,“ myslí si Wilibald Liebscher,
ktorý robil vo fabrike na prelome 80tych a 90-tych rokov a je zakladajúcim členom Občianskeho združenia
Ružomberská Žofia.
Noviny, množstvo kníh či listinných
dokumentov majú doma aj piati pamätníci, s ktorými sme sa rozprávali. Debne nespracovaného materiálu
sú v archívoch v Bytči aj v českom
Zámrsku, kde sú archívne materiály
z čias centrálnej Mautnerovej textilnej fabriky v českom Náchode. Skôr,
ako raz možno vznikne múzeum, by
si Ružomberok mohol pripomenúť
textilku aj inak.
„Mautner žil ako továrnik predovšetkým vo Viedni. Vo vile, kde býval,
je v súčasnosti expozícia umelecko-priemyselného múzea. V blízkosti
je ulica Mautnerweg. U nás nie je po
Mautnerovi a ani po Artúrovi Mydlovi, ľuďoch, ktorí sa nemalou mierou pričinili o rozvoj fabriky, mesta
a regiónu, pomenovaný ani pätník,“
ponúka konkrétny podnet Wilibald
Liebscher.
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Zvažujem, že za primátora
budem kandidovať znova

Pred rokom kandidoval za primátora. Vraví, že mestu chce teraz pomáhať ako angažovaný občan, čoho príkladom mali byť Fullove dni. Zároveň avizuje, že za primátora plánuje kandidovať opäť. Vydavateľ Ružomberského magazínu Róbert Kolár
hovorí aj o príčinách spomalenia výstavby polikliniky a o svojom postoji k referendu za odvolanie súčasného primátora.
Text: Peter Kravčák, Imrich Gazda

Foto: Peter Kravčák

V jeseni ste spolu s Galériou Ľudovíta Fullu zorganizovali nultý ročník
Fullových dní. Naplnila akcia vaše
očakávania?
Inšpiráciou pre zorganizovanie festivalu mi bol predovšetkým akademický
maliar Ján Kudlička. V rozhovoroch
s ním som zistil, že túto myšlienku
v sebe nosí možno už tridsať rokov.
Spojili sme sa s tými najpovolanejšími,
teda s pani Zuzanou Gažíkovou a jej
tímom z Galérie Ľudovíta Fullu a spoločne sme vytvorili termín aj náplň
nultého ročníka festivalu.

Zmyslom festivalu je priblížiť osobu,
osobnosť a dielo majstra Ľudovíta Fullu bežným Ružomberčanom a dostať
Ružomberok na kultúrno-spoločenskú mapu Slovenska a možno aj Európy. Cieľom je vytvoriť tradíciu. Vytvoriť niečo, z čoho sa budeme všetci
tešiť. Aj my organizátori, aj účinkujúci
a hlavne hlavne návštevníci.
Spoluorganizátorom Fullových dní
bol novozaložený Inštitút RK. Čo to je?
Ide o občianske združenie, ktoré
vzniklo za účelom kultúrno-spoločenského rozvoja mesta.
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RK znamená Ružomberok alebo Robert Kolár?
Záleží od toho, kto si to ako preloží
(úsmev). Ale hlavným dôvodom je, že
RK je skratka Ružomberka, takto je
mesto označované.
Fullove dni boli prvá vec, na ktorej sa
inštitút podieľal. Budú nasledovať aj
ďalšie aktivity?
Určite budú. Ale treba to brať tak,
že toto je občianska aktivita, ktorú
všetci robíme popri práci, ktorá nás
živí a takto len chceme pomôcť mestu v rámci svojich možností. Fullo-
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ve dni ostanú nosnou akciou tohto
združenia.

nevedia dohodnúť a nájsť vzájomné
prieniky.

Hovoríte, že chcete byť občiansky aktívny, ale pred rokom, keď ste kandidovali za primátora, ste odmietli zároveň kandidovať aj za poslanca. Pritom
ak by ste dnes boli poslancom, mali by
ste podstatne širšie možnosti angažovať sa a pomôcť mestu, nemyslíte?

A hodnotovo ste skôr konzervatívec
alebo liberál?

Pozerám sa na to z iného uhla pohľadu – poslanec musí, občan môže.
Keď niekto niečo musí, jeho aktivita
je tým podmienená. Ak niekto môže,
tak je to len o jeho motivácii pomôcť
druhým alebo zabrániť niečomu zlému. A túto motiváciu ja mám.
Vašu verejnú angažovanosť možno čítať aj ako snahu nezísť z očí
s úmyslom kandidovať za primátora
v nasledujúcich voľbách.
Podpora takmer tritisíc Ružomberčanov v minuloročných komunálnych
voľbách ma zaväzuje. Vnímam ju ako
mandát angažovať sa aj naďalej.

Skôr konzervatívec.
Ak dianie vo veľkej politike premietneme na ružomberské pomery, tak
ani tu sa vyzývatelia primátora Igora
Čombora nevedeli pred poslednými
komunálnymi voľbami dohodnúť na
vzájomnej spolupráci. Zdá sa, že ani
vo veľkej ani v malej politike nie je
dobrou cestou, ak sa tí, čo chcú zmenu, nedokážu dohodnúť.
Súhlasím.
Takže sa budete snažiť nájsť širšiu
podporu pre svoju víziu rozvoja mesta?
Všetci sa musia posnažiť, aby ďalšie
komunálne voľby priniesli zmenu.
A na to je potrebná zhoda čo najširšej
skupiny podobne zmýšľajúcich ľudí.
Už ste v tomto smere iniciovali nejaké stretnutia a rokovania?

Teda zvažujete opätovnú kandidatúru?

Len veľmi neformálne.

Momentálne môžem povedať, že áno.
Ale voľby sú až o tri roky.

Napriek tomu, že už nie ste poslancom, určite sledujete povolebný vývoj. Čo vravíte napríklad na eliminovanie opozície v zastupiteľstve?

Na politickej scéne vznikajú rôzne
nové subjekty, plánujete byť súčasťou niektorého z nich?
Zatiaľ som sa v žiadnom nenašiel.
Niektoré politické osobnosti sú mi
sympatické, ale stranu, ktorá by mi
bola blízka, som stále nenašiel.
Ktorí politici sú vám sympatickí?
Očakávam, s čím príde strana Za ľudí
bývalého prezidenta Andreja Kisku.
Uvidíme, ako sa vykryštalizuje Dobrá voľba Tomáša Druckera, ktorý ako
manažér podľa mňa zvládol svoju
úlohu na ministerstve zdravotníctva.
Stredoľavá orientácia jeho strany mi
ale nie je veľmi po chuti.
V roku 2014 ste do mestského zastupiteľstva kandidovali za Občiansku
konzervatívnu stranu. Ste teda pravicovo založený?
Skôr stredopravo. Žijem takým spôsobom, preto mi je to najbližšie. Žiaľ,
na tejto strane politického spektra
je veľa subjektov, ktoré sa dlhodobo
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Farebnosť zastupiteľstva je dnes výrazne monotónnejšia ako v tom predchádzajúcom. Posun k lepšiemu určite nevidím.
Najväčším kritikom primátora Čombora je momentálne poslanec Ján Kuráň, ktorý dokonca rozbehol petíciu
za jeho odvolanie. Kuráň vás v primátorských voľbách verejne podporoval,
takže sa objavovali dohady, že petíciu
za Čomborovo odvolanie spustil po dohode s vami. Vy ste sa však v Slove vydavateľa v októbrovom čísle Ružomberského magazínu od jeho aktivity
dištancovali. Nemá teda jeho konanie
súvis s vašimi politickými ambíciami?
Referendum je mimoriadny nástroj
demokracie na riešenie mimoriadnych
situácií. Z minuloročných volieb vzišiel
legitímny víťaz zvolený občanmi nášho
mesta. Vnímam to ako prejav demokracie a tí, pre ktorých sme chceli pracovať, rozhodli. Ich rozhodnutie som
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prijal s pokorou a ako príležitosť ukázať
úprimnosť môjho snaženia. Ukázať,
že keď človek naozaj chce, vie pomôcť
svojmu mestu aj bez veľkých funkcií.
Tie nedostatky, ktoré Kuráň vyčíta
primátorovi, nie sú teda podľa vás dostatočným dôvodom na jeho odvolanie?
Odpovedal som z môjho pohľadu dostatočne pri predchádzajúcej otázke.
Chceme sa ešte opýtať na niektoré
vaše podnikateľské aktivity. Ste za
výstavbou polikliniky na Zarevúcej,
ktorá však v poslednom období viazne. Prečo?
Zastalo to predovšetkým preto, lebo
požiadavky jedného nájomcu, ktorý
mal vážny záujem o celý objekt, boli
náročné a bolo nutné sa s nimi vysporiadať po projekčnej stránke. Keď sa
to napokon podarilo zrealizovať, záujemca si to celé rozmyslel a vycúval
z toho. Museli sme sa teda vrátiť naspäť k pôvodnému projektu.

určite nie. Staviam ju preto, aby som
ju dokončil.

i keď žije v Bratislave, nie je mu jedno,
čo sa deje s jeho rodným mestom.

Pod objektom malo byť pôvodne podzemné parkovanie, napokon nebude.
Prečo?

Okrem iného ste aj vydavateľom Ružomberského magazínu. Mnohí si mysleli, že ide o krátkodobý projekt, ktorý
po komunálnych voľbách zanikne. Čo
vás motivuje vydávať ho aj naďalej?

Kvôli tomu, že samotný pozemok je
hlavnou budovou zastavaný len zhruba
v jednej šestine, takže okolo je dostatok
parkovacích miest. Ale ak by sa mal projekt ďalej rozširovať, bez podzemného
parkovania by to už nešlo. No teraz by to
celý projekt len zbytočne predražilo.
Vaším
obchodným
partnerom
v spoločnosti Poliklinika Ružomberok s. r. o. bol pôvodne advokát
Martin Alušic, no teraz je tam už iný
partner. Čo sa stalo?
Martin sa rozhodol z projektu vycúvať
a ja som kúpil jeho podiel.
Tým druhým spoločníkom je spoločnosť JAMA Invest a. s., v ktorej pôsobia ľudia podnikajúci aj s osobami
blízkymi Eduardovi Matákovi z Penty.

Za viac ako dva roky si Ružomberský magazín vybudoval svoje meno a priestor,
a preto chcem, aby tu bol aj naďalej.
Ružomberský magazín si uchoval
svoju nezávislosť napriek tomu, že
jeho vydavateľ bol zároveň primátorským kandidátom. Kde majú čitatelia záruku, že nezávislým bude aj
naďalej?
Tou zárukou ste predsa vy, redakcia,
ktorá od začiatku má a chráni si svoju
nezávislosť a renomé.

Kedy bude stavba hotová?

Áno.

Vydávanie médií je dnes prevažne
stratovou záležitosťou. Aké kroky
podnikáte z pozície vydavateľa Ružomberského magazínu, aby boli noviny rentabilné?

Dlhšie sme čakali na dodávateľa, ktorý
mal urobiť elektrickú prípojku. Za tým
bude nasledovať voda, plyn, kanalizácia, potom nás čakajú ešte ďalšie
stavebné úpravy. Ale do konca roka
2020 by sme chceli mať budovu hotovú
a pripravenú na prevádzkovanie.

Penta nemá v očiach verejnosti najlepší imidž, nedávno opäť ožilo dianie okolo kauzy Gorila. Neobávate sa
z týchto dôvodov spolupráce s ľuďmi,
ktorí majú alebo môžu mať niečo spoločné s touto finančnou skupinou?

Áno, bolo fajn, ak by sa magazín dokázal uživiť sám, rád by som sa k tomu
ekonomicky priblížil. Na to ale potrebujeme ešte zvýšiť jeho poznateľnosť.
Aj preto sme pristúpili k jeho nepravidelnému schránkovaniu.

Edo Maták je Ružomberčan ako ja. Sme
priatelia dlhé roky, chodili sme tu spolu
do školy. V roku 1989 sme sa stretli pri
Nežnej revolúcii. Je mi sympatické, že

Róbert Kolár je vydavateľom Ružomberského magazínu.

Ľudia sa teda nemusia báť ďalšej zakliatej stavby, podobnej tej na Mostovej?
Keďže už teraz je v poliklinike preinvestovaných viac ako milión eur, tak
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Rybu spoznáte podľa správania
Text: Peter Kravčák

Foto: autor

Kapustnica, zemiakový šalát a kapor. Tradične tri pevné piliere štedro prestretého vianočného stola v takmer každej slovenskej domácnosti. Kapor však
dostáva silnú konkurenciu.

Keď voda v mraze nezamrzne

Chovu pstruhov venoval posledných
tridsať rokov profesionálneho života.
Najprv ako syn a žiak vlastného otca,
potom ako študent poľnohospodárskej univerzity v špecializácii rybárstvo a teraz už ako otec a zamestnávateľ v ojedinelej rybej farme. Otázky
ho neotravujú. Po každej zodpovedanej ozrejmí toľko nového, že prirodzená zvedavosť vytvorí ďalšie tri. To dokážu len zanietení profesionáli.

„Chováme predovšetkým pstruha dúhového a on potrebuje vodu na počiatočné rozkŕmenie okolo ôsmich stupňov. Ak by bol v riečnej vode, ktorá má
dva-tri stupne, tak neprijíma potravu
a uhynie,“ vysvetľuje vedúci prevádzky na chov pstruhov v Bielom Potoku
Jaroslav Janček.

Teda, prečo tie ryby v tom chlade neuhynú? „Naša stanica má výhodu, že
máme vlastný prameň – teplicu. Ryby
môžeme chovať celoročne. V zime
v pramenitej vode, v lete v riečnej,“
ozrejmí a okamžite musí odpovedať na
otázku z fyziky – prečo je jedna studená voda teplejšia ako iná studená voda.

Je veľmi chladno a prechádzka pomedzi obrovské nádrže plné vody
pocitovo všetko umocňuje. Prsty bez
rukavíc a s prázdnymi vreckami na
kabáte štípu. Ale čo, keď vedľa chlapi
v gumených rukaviciach prehadzujú
ryby z veľkej, vodou naplnenej kade
na vozíku do napĺňajúcej sa nádrže.
Aj tie sú plné vody. Bola by pri nich
hanba tváriť sa, že je zima.
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„Náš prameň má 12 stupňov. Voda je
najprv v liahni, v budove, tam si udrží
teplotu a potom ide von. Počas zimy
v nej chováme ryby v nádržiach. Nezamrzne, ani keď je mínus 25, udrží si
tých 6 stupňov, čo je pre chov mladých
pstruhov ešte znesiteľné,“ odpovedá.
Tento zázrak dokážu na Slovensku
len v štyroch farmách. Všade inde
sa spoliehajú na riečnu vodu. To znamená, že počas zimných mesiacov sa
chov pstruhov spomalí – či už inkubácia ikier alebo sa obmedzí príjem
potravy pstruhmi.
Umelé oplodnenie
Sme v liahni. V sklenených fľašiach
sú ružové, sem-tam biele guľôčky potopené v prúdiacej vode. Stále sa točia
a miešajú. „To sú ikry. Kým nemajú
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očká, nemôžeme s nimi manipulovať.
Zabili by sme ich,“ ukazuje na malé
čierne škvrny v ikrách veľkých ako
guľôčky z polystyrénu.
Rozmnožovanie pstruha dúhového prebieha ručným vytieraním.
„Pstruh dúhový sa sám nevytrie. Musíme vypučiť ikry z matky, semeno zo
samcov a oplodniť ich. Potom idú to
týchto inkubátorov a čakáme, kým sa
vytvorí to očko,“ opisuje proces umelého oplodnenia Jaroslav Janček.
Pri pohľade na 64 obrovských nádrží
s desiatkami tisíc rýb a pomyslení na
ručné hľadanie ikrami naplnených
samíc, samcov, ručné vytieranie ikier
a ručné oplodnenie ostávame v pomykove. „Ročne máme tak 1 600 ikernačiek. Priemerne majú osem kíl, teda
sú výrazne väčšie,“ aspoň z časti rozptýli kruté myšlienky vedúci rybného
chovu. Hovorí tiež, že najplodnejší je
pstruh medzi štvrtým a ôsmym rokom života. Potom ide pod nôž.
„To je najlepšie mäso. Vynosená ikernačka pstruha dúhového chutí ako
losos. A je čerstvá, necestovala tri dni
niekde zo severu,“ ponúka gurmánsku informáciu.
Od ikier sa posúvame o kúsok ďalej.
Stále sme v jednej veľkej hale, kde je
vlhko a teplo. Všade okolo tečie voda
do žľabov plných „žubrienok“. Tak ich
volajú malé deti, bez ohľadu na to,
či ide o malé žaby či ryby. Žľabov sú
desiatky, rybičiek stovky tisíc. V každom žľabe iná veľkosť.

„Každý žľab je prakticky jedna frakcia. Až do veľkosti päť centimetrov
ich držíme tu vnútri. Musia sa riadne
rozkŕmiť. Potom idú von do nádrží,
kde sú zase rozdelené podľa veľkostí.
A tam rastú zhruba do tých 300 gramov,“ vraví vedúci prevádzky.
Vďaka spomínanému prameňu dokážu vychovať pstruhy z ikry až na predajný pult za 17 mesiacov. Ak by ich

„Kedysi ľudia rybu nekúpili inak, len živú, ktorú
doma zabili a kompletne pripravili. Dnes chcú
všetci všetko bez starostí: zabité, chladené, čerstvé
a spracované do filetiek a podkovičiek. Dva-tri dni
pred Vianocami je tu potom šialenstvo.“
Jaroslav Janček, chovateľ rýb

chovali len v riečnej vode, trvalo by to
24 mesiacov. Samozrejme, ryby musia
neustále prikrmovať.
„Vozíme rybiu kŕmnu zmes z Dánska.
U nás to nie je možné vyrobiť, pretože
do nej idú rôzne pomleté morské živočíchy. Ale keďže moria sú už vylágrované, aj do krmiva musia primiešavať pšenicu a iné rastlinné náhrady.
O dvadsať rokov budú aj ryby vegáni,“
smeje sa Jaroslav Janček, no je zjavné, že tento stav ho trápi.
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po rybacine je ďaleko väčší. Ale kým
neinvestujeme do recirkulačných
fárm, kde budeme využívať nielen
pramenitú, ale aj riečnu vodu viackrát, nepohneme sa ďalej,“ vysvetľuje
Janček a opisuje veľké problémy s vodou, najmä nízke prietoky riek a vysychanie prameňov, na čo nie sme na
severe Slovenska zvyknutí.
Na ústupe je aj tradičná vianočná ryba
– kapor. V Bielom Potoku ho nechovajú,
len dovážajú a tri týždne nechajú bez
stravy v nádrži, aby sa vyčistil a stratil
charakteristický rybníkový zápach.
„Kapre chovajú v južnejších oblastiach
a na východe Slovenska, no hlavne
v Českej republike. Kým v minulosti si
ľudia iné ako kapra na Vianoce nekúpili, dnes idú aj pstruhy, sumce, šťuky,
zubáče a potom dovozové lososy. Odhadujem, že 30 percent predaných rýb
na domácom vianočnom trhu už nie je
kapor,“ ponúka zaujímavý údaj Jaroslav Janček a dodáva, že ruka v ruke
s týmto trendom ide aj pohodlnosť.

Ryby z firmy Slovryb v Bielom Potoku. Foto - autor

Nie je ryba ako ryba. Ani pstruh ako
pstruh
Niekto vie, že vo vode žijú ryby. Zorientovaný rozozná pstruha od kapra.
Znalec pstruha dúhového od pstruha
potočného. V Bielom Potoku chovajú
oboch. Kúpiť sa však dá len pstruh
dúhový v konzumnej veľkosti.
„Má také genetické nastavenie. Nepochádza z našich riek. Je introdukovaný z Ameriky. Pstruh potočný je naša
pôvodná ryba. Lenže ten kým narastie do jedlej veľkosti, trvá to až tri
roky. Náklady sú také veľké, že Slováci to nezaplatia a pstruha potočného
si nekúpia. Niekde ho vyhľadávajú
ako lahôdku. Má tuhšie a svalnatejšie
mäso,“ vysvetľuje náš sprievodca areálom v Bielom Potoku.
Kým pstruh dúhový stojí na pulte okolo 5-6 eur za kilo, pstruh potočný by sa
predával za 12 eur. Preto ho nechovajú
ani ako delikatesu. V Bielom Potoku
ich však živia, no len pre rybárov, ktorí ich nasádzajú do slovenských riek.
Rovnako je to i s lipňom. „Máme vlastné stádo lipňov. Chránime ho pletivom
aj elektrinou. Taktiež pre rybárov na

vysádzanie do riek, pretože kormorány ich pred ôsmimi rokmi na Liptove
a Orave prakticky všetky požrali.“
Náš rozhovor tak prechádza k otepľovaniu, rozšíreniu kormorána zo
severných oblastí na juh, a teda aj
k nám. Spôsobuje obrovské problémy
v riekach, predovšetkým na stavoch
lipňov a podustiev. „Pstruh sa schová pod kameň, pod strom, ale lipeň
je len pod hladinou. Nečaká nebezpečenstvo. A kormorán keď loví, tak
v rojnici. Kto sa neschová, nemá šancu. Zožerie ho celého – komplet,“ opisuje Janček rozdiel v inteligencii rýb
a spôsobe ich prežitia.
Mrzí ho, že ryby u nás nechránime. Medvede, vlky, vtáky, vydry áno, ale že ryby
nám idú vyhynúť, to nikoho netrápi.
Kapor je na ústupe
Paradoxne, tým ako rýb ubúda, záujem Slovákov o rybinu stúpa. Ešte
pred dvadsiatimi rokmi išla väčšina dochovaných rýb na export, lebo
u nás nebol o ne záujem.
„Dnes zostáva na Slovensku asi 35
percent našej produkcie. No dopyt
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„Kedysi ľudia rybu nekúpili inak, len živú,
ktorú doma zabili a kompletne pripravili.
Dnes chcú všetci všetko bez starostí: zabité, chladené, čerstvé a spracované do
filetiek a podkovičiek. Dva-tri dni pred
Vianocami je tu potom šialenstvo.“
Zákazníci sa báť nemusia, na ryby sa
neprenesie. Sú pod prísnou kontrolou
takmer 24 hodín denne. Dôležitý je
dostatok a kvalita vody.
„Za tridsať rokov praxe už viem pohľadom posúdiť, že niečo nie je s rybou
v poriadku. Rybu poznáte podľa správania,“ prekvapí tvrdením o sociálnom
správaní rýb Janček. „Ako pláva, kde
sa zdržuje v rámci stáda, či je čierna, či
biela, ako často dýcha, ako je sfarbená,
podobnými symptómami sa dá všetko
zistiť. Ak nie, pomôže mikroskop. Posledná inštancia je výskumný ústav.“
A prečo by ľudia vlastne mali jesť rybie
mäso? „Ľahká stráviteľnosť, množstvo
minerálnych látok, ktoré v inom mäse
nie sú. Výhodou je veľmi ľahká príprava. A potom tradície,“ vypočítava hneď
niekoľko dôvodov Jaroslav Janček.
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Tradičné liptovské
vianočné menu
Text: Peter Kravčák

Foto: autor

Pre vianočný stôl v každej rodine platí iná tradícia. My sme hľadali, varili a ochutnali
štedrú večeru, ako vyzerala na Liptove približne pred viac ako sto rokmi.
Vo veľkej kuchyni Spojenej školy v Ružomberku je čulý
ruch. Pod vedením a s výraznou pomocou majsteriek Danuše Mažgutovej a Gabriely Macekovej tu varia a pečú štyria študenti 1. ročníka odboru kuchár. Zadanie je aktuálne
– tradičné liptovské vianočné menu. Trojhodinová príprava kompletného chodu potvrdí, že mamy našich starkých
sa mali v kuchyniach čo obracať.
Polievkové menu
„Varíme jedlo, ktoré zvykli pripravovať na Liptove možno
koncom 19. a ešte aj začiatkom 20. storočia. Nedá sa to povedať úplne presne, pretože tradície boli od dediny k dedine, od chalupy ku chalupe iné,“ vysvetľuje majsterka v odbore kuchár Danuša Mažgutová.
V hrncoch už vrie voda, niekde kapusta, kapustnica, šošovica a v jednom s parou zahalených plecháčov vidieť
plávať rybu. „To bude vianočná polievka s údenou rybou.
Najčastejšie používali kapra, ale keď nebol, aj inú rybu. Ide
tam šťava z kapusty, sušené huby, zemiaky. Bez papriky.
Tú nemali všade. Dôležité je huby vopred namočiť a variť
ako prvé,“ posúva skúsenosti starých materí Danuša Mažgutová. Upozorňuje pritom jedného zo žiakov, že polievka
vrie príliš prudko a ryba sa môže rozvariť.

Hneď vedľa buble šošovica. Po nej nasledujú do hrnca sušené slivky, zápražka z masti, múky a mlieka, ocot, soľ,
cukor. Vyzerá to jednoducho, kým človek neskúsi odhadnúť čas varenia, vyrobiť zápražku a bez nehody ju zmiešať
s polievkou.
„Tu varíme slané mäso – najčastejšie používali baraninu.
K nej opäť huby, cibuľa, cesnak, klobása a kapusta. Opäť
používame sušené slivky, zápražku, tentokrát s červenou
paprikou, aby bola ako veľmi riedka omáčka. Polievka sa
vola kyseľ a musí byť do červena. Ide o tradičný recept,
v podstate jediné mäsité jedlo, ktoré dnes pripravujeme,“
vysvetľuje kuchárska majsterka.
S mäsom to bolo zložité. Katolícka tradícia hovorí nejesť
mäso na Štedrý deň. Lenže nie všade to platilo. „Rozhodovalo náboženstvo, ale aj sociálna či spoločenská situácia.
V mnohých rodinách jedli mäso aj na Štedrý deň,“ ubezpečuje Gabriela Maceková.
Opekance nebožiatka, ležia v maku jak prasiatka
Zatiaľ čo na plynových sporákoch vzniká pod rukami študentov ďalšia, už štvrtá polievka – vianočná hubová so
smotanou – majsterka Maceková sa na vedľajšom stole
„hrá“ s cestom. Miesi, vaľká, krája, pletie. Veľmi rýchlo
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vzniká pod jej rukami vianočka i malé guľôčky, ktoré ako
na povel študenti obalia v oleji a šupnú do konvektomatu,
kde sa zmenia na opekance.
„Pri príprave cesta nesmieme prehriať mlieko na droždie,
zabije to kvasinky. Musí byť len vlažné. Podľa mojich skúseností redšie cesto lepšie nakysne, a síce sa s ním horšie
pracuje, ale po upečení nevyschne koláč tak rýchlo a vydrží dlhšie mäkší a svieži,“ opisuje tajomstvá kysnutej výroby cukrárska majsterka.
Na vianočnom stole nesmel chýbať chlieb – údajne jeden
na každého člena rodiny, kysnuté koláče a vianočka. To
všetko piekli ešte pred svitaním. Len tak mohli počas
Štedrého dňa gazdiné stihnúť navariť a napiecť pre mnohopočetné rodiny, vysvetľuje Danuša Mažgutová a pridáva aj porekadlo: „Pán Boh daj dobrý deň, prv voda než
oheň.“ S týmto vinšom sa muži vracali domov, keď niesli
vodu zavčas ráno do kuchyne a išli rozkúriť v peci.
„Opekance nebožiatka, ležia v maku jak prasiatka,“ smeje
sa jej kolegyňa, cukrárska majsterka Maceková na ďalšej
veršovanke, zatiaľ čo mieša opekance s makom a pripravuje plnku na kysnuté koláče. „Robievali tvarohovníky,
makovníky, orechovníky, lekvárniky, ale aj slané bryndzovníky a kapustníky.“ Všade je to isté kysnuté cesto,
rozdielna je len plnka. Sladký základ sa mieša buď s cukrom, mliekom, maslom, medom či citrónovou kôrou. V závislosti od druhu plnky.
„Beda gazdinej, ktorá pre vinšovníkov nemala koláč. Bola
by na posmech celej dedine, ako sa dokáže postarať o statok a hydinu,“ číta z knihy plnej kuchárskych a etnologických zaujímavostí Danuša Mažgutová.
Pri všetkom pomáhajú žiaci. Zväčša čakajú na rozkazy.
Sami od seba akoby si netrúfali alebo sa im nechcelo.
Keď majsterka od nich preberá pomleté orechy, zmieni sa
o ich nekvalitnej čistote a vyhadzuje časti škrupín. „Moja
mama by mi dala, keby som jej takto orechy načistila.
Dnešná mládež, to je celkom iné ako kedysi,“ veľmi milo
a nekonkrétne vznesie výčitku majsterka.
„Až na mňa,“ ozve sa pohotová odpoveď prváka Patrika
Ondríka, ktorý srší humorom po celý čas. „Ale zase sú dobrí v technike a počítačoch,“ odpovie si sama učiteľka.
„Ale Danuška, len im daj urobiť kalkuláciu v exceli a uvidíš, že ani to nie je celkom pravda,“ zapája sa so smiechom
Gabriela Maceková.

Pri príprave vianočnému menu pomáhali študenti 1. ročníka odboru kuchár na Spojenej škole, zľava: Viktória, Sofia a Patrik. Na fotke chýba
Mário.

„A sme doma,“ zaklincuje nevinnú komunikáciu pritákajúci Patrik.
Šalát a ryba až po koncile
Štyri druhy polievky, kompót z vyvareného sušeného ovocia s klinčekom a cukrom, kysnuté koláče, vianočka, opekance, oplátky, jablká, orechy. Vianočné menu je takmer
hotové. Kde je ryba a šalát?
„Šalát k nám prišiel až v dvadsiatych či tridsiatych rokoch,
aj to len zemiakový s cibuľou, octom, soľou a korením.
Taký ten dnešný, majonézový, ešte neskôr. Nuž a vysmážaná či pečená ryba sa, pokiaľ viem, v kresťanskej tradícií oficiálne povolila až po druhom vatikánskom koncile
v šesťdesiatych rokoch,“ ozrejmuje majsterka Mažgutová.
Vysvetľuje, že ľudia jedli na Vianoce v podstate to isté, čo
po celý bežný rok. Akurát na sviatky mali všetko koncentrované na jednom štedrovečernom stole.
Na záver majsterky vyrábajú ešte hriatô. Cukor upražený
na karamel, citrónová šťava, voda a pálenka, niekde aj
čistý lieh. Na liptovskom vianočnom stole nechýbal ani
alkohol.
Článok vznikol vďaka pomoci Spojenej školy v Ružomberku.

Pozrite si všetky vianočné recepty
z tohto článku.
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V novom roku príde do mesta
len minimum investícií zo župy
Text: Peter Kravčák

Foto: Rokovanie krajského zastupiteľstva v Žiline. Zdroj: Filip Lehotský, Žilinský samosprávny kraj

Poslanci Žilinského samosprávneho kraja schvaľovali rozpočet na rok 2020. Koľko peňazí skončí v okrese Ružomberok?
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) bude v roku 2020 hospodáriť 255 miliónmi eur. Väčšinu peňazí zhltnú prevádzkové náklady na udržiavanie chodu všetkých zdravotníckych, sociálnych, dopravných či kultúrnych organizácií,
ktoré má kraj vo svojej kompetencii.
Podľa predsedníčky Eriky Jurinovej (OĽaNO, SaS, KDH,
OKS, NOVA) vynaloží kraj až 56 percent podielových daní
(117 miliónov eur), ktoré tvoria najväčšiu časť príjmov rozpočtu, len na úpravy miezd a benefitov, ktoré vyplývajú
z celoštátnej legislatívy.
Menej investícií
Čo prirodzene zaujíma poslancov a obyvateľov jednotlivých
miest a obcí, sú investície do ich regiónu. V stavebnej oblasti prídu do okresu Ružomberok v roku 2020 tri investície:
stabilizácia cesty III/2211 v Novej Hrboltovej, kde kraj preinvestuje 300-tisíc eur. Plánovaných 120-tisíc eur chce župa
preinvestovať pri rekonštrukcii mosta 2222-001 cez potok

Medokýš v časti Korytnica. No a v Ludrovej na ceste III/222I
predpokladá župa sanáciu oporného múru za 35-tisíc eur.
„Musím konštatovať, že len jedna z týchto troch plánovaných akcií pre okres Ružomberok je v rozpočte nová. A síce
sanácia oporného múru v Ludrovej,“ začal svoje vystúpenie k návrhu rozpočtu župný poslanec za okres Ružomberok Ľubomír Kubáň. Spomenul most do Korytnice, ktorý
župa mala pôvodne opravovať už tento rok, ale podpredseda kraja Igor Janckulík pre ušetrenie prostriedkov na
realizáciu bezpečnostných ostrovčekov na cestách mimo
okresu Ružomberok túto rekonštrukciu navrhol zrušiť, čo
zastupiteľstvom prešlo. Do rozpočtu sa teraz vrátila opäť.
„Chcem opakovane spomenúť nevyhovujúci stav rôznych
mostných objektov v okrese Ružomberok, na ktorý obyvateľmi a starostami upozorňovaní, a ja som taktiež viackrát interpeloval tento stav. Som prekvapený, že žiadna z požiadaviek
nebola navrhnutá do investičných akcií na rok 2020,“ pokra-
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čoval vo vystúpení Kubáň. Ako príklad spomenul tri cestné
mosty v katastri obce Bešeňová, ktoré sú v zlom stave.
„Nevyberali sme akcie z brucha, hovorili sme s riaditeľmi
jednotlivých závodov správy ciest. Podľa toho sme určovali priority, čo treba urobiť a to aj podľa toho, či to vieme
v roku 2020 stihnúť. Náročné práce mostov sme nedávali
do tohto rozpočtu, pretože robíme diagnostiky na viacerých mostoch, a to potom bude zaradené do roku 2021,“
vysvetľoval podpredseda zodpovedný najmä za dopravu
v Žilinskej župe Igor Janckulík.
Župa napríklad už dlhšie sľubuje výmenu asfaltu a úpravu
ostrovčeka na moste do Rybárpola, no zatiaľ k nej nepristúpila.
Gymnázium predsa len až v roku 2020
Pred rokom schvaľovali župní poslanci plán strategický
plán investícií na tri roky dopredu. Okrem iného schvaľovali aj dva milióny eur na zateplenie a výmenu okien
ružomberského gymnázia. Na návrh ružomberských
poslancov župa preložila túto investíciu z roku 2020 do
roku 2019. Doteraz sa však nezačala.
„Už vyše desať mesiacov sa rieši príprava a proces verejného obstarávania, pravidelne sa s kolegami za okres
Ružomberok pýtame, kedy sa bude investičná akcia realizovať. Viete nám odpovedať, v akom stave je proces
verejného obstarávania v súčasnosti, a keď tu alokujete
100-tisíc, začnú sa práce ešte v tomto roku?“ pýtal sa za
ružomberských poslancov opäť Ľubomír Kubáň.
„Podľa mňa už boli otvorené obálky a verejné obstarávanie je v realizácii. Boli tam nejaké chyby v projektovej
dokumentácii, preto sa celá rekonštrukcia naťahovala,“
odpovedal Peter Mrvečka z Odboru správy investícií a majetku ŽSK.
Hoci na otázku, či rekonštrukcia začne ešte tento rok, neodpovedal, je zrejmé, že župa napriek schváleniu investície pre rok 2019 investíciu včas nezrealizuje.

plánovanej rekonštrukcie: stavebné úpravy telocvične
v budove školy, vybudované boli nové šatne so sprchami, umyváreň so samostatnými toaletami a vymenili sa
okenné výplne. V II. etape mal kraj zrealizovať kompletné
zateplenie obvodového plášťa telocvične spolu s výmenou
bleskozvodu za 50-tisíc eur.
Aj k tejto téme sa ozval len poslanec Kubáň. „Zostal som
zaskočený, že uvedená investícia sa nebude realizovať
v roku 2019, o to viac ma mrzí, že uvedená akcia sa nenachádza ani v investičných akciách na rok 2020. Nie je
tu teda žiadna záruka, že v budúcnosti sa bude II. etapa
realizovať. Považujem to za nesystémové,“ argumentoval.
„Ukončili sme v tomto prípade verejné obstarávanie, ale
projektant zistil, že projektová dokumentácia je stará tri
roky, teda je neaktuálna. Z toho dôvodu musel zapracovať
nejaké zmeny, lebo by to neprešlo na stavebnom úrade,“
opäť stručne, bez konkrétnej časovej informácie reagoval
Peter Mrvečka.
Viac ako 230-tisíc pre Liptovské múzeum
Kraj pred rokom sľúbil Liptovskému múzeu 500-tisíc na
Hrad Likava, 130-tisíc pre Havránok a 120-tisíc pre depozitár na Kalvárskej ulici v Ružomberku. Najväčšia investícia
pre hrad Likava taktiež mešká a kraj ešte len pripravuje
verejné obstarávanie.
Na budúci rok však múzeu prisľúbil ďalšie peniaze. Konkrétne 222 500 eur v rámci projektu Otvorené múzeá, čo je
eurofondami financovaná investícia. „Ide o vybudovanie
náučného chodníka v dĺžke jeden kilometer v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline, a tiež vybudovanie vyhliadkovej
veže,“ priblížil vedúci Odboru kultúry ŽSK Martin Hromada.
Múzeum dostane aj 10-tisíc eur na stavebné úpravy klesajúceho schodiska pred sídelnou budovou v Ružomberku.
Súčasťou tejto investície je aj vybudovanie bezbariérového
vstupu do múzea.

II. etapu rekonštrukcie Obchodnej akadémie odložili
Podobný problém vznikol aj pri rekonštrukcii Obchodnej
akadémie v Ružomberku. Kraj tu už zrealizoval I. etapu

Prečítajte si o výsledkoch verejného
obstarávania na prevádzku
prímestskej autobusovej dopravy
v Liptove.
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Jozef Holly: od výťahovej
hudby k veľkolepej šou
Text: Nikola Marhefková

Foto: Klavírny virtuóz Jozef Holly počas svojej Piano Show v Bratislave. Zdroj: Archív Jozefa Holleho

Kde sa môže stretnúť Ed Sheeran s Mozartom? Na koncerte Jozefa Holleho. Ružomberský virtuóz však máva aj chvíľky, kedy by klavír vyhodil von oknom.
Vzhľadom elegán, náturou živel. Napokon, tento kontrast
odzrkadľuje aj jeho tvorba. Vtesnať ju do nejakej žánrovej
škatuľky nemožno, presahuje pomyselné hranice. Konvenčnému hraniu dal výpoveď a naplno zamestnal fantáziu. A tej sa medze nekladú.
Jeho sebevlastnou klasikou je, že klasiku samotnú nehrá.
Vo svojej Piano Show ju kombinuje s džezom či popom, experimentálne načiera do hudobného spektra a spája rôzne žánre. Aj zdanlivo nesúrodé. Za krídlo spokojne posadí
Eda Sheerana a Mozarta, po novom sa o pódium delia AC/
DC s Beethovenom.
Jozef Holly v súčasnosti vypredáva koncerty, v Bratislave
ich dopĺňal. No superlatívmi ovenčeného virtuóza museli
ku klavíru spočiatku hnať.
Nie veľmi spratný chlapec
Ulica Baničné bola v tom čase pokojnejšou štvrťou. Decká hrali dnes už archaickú vybíjanú, preskakovali gumu,

striedmejšia premávka chlapcom umožňovala hrať na
ceste hokej či futbal. Búchanie lopty o dom Hollych bolo pozvánkou aj pre Jozefa. Ten by sa k rovesníkom v tu ranu pridal, no ešte sa musel povenovať klávesovému spoločníkovi.
„Bol som rebelské dieťa, za klavír som nešiel sám, museli
ma nútiť. Ako veľmi hravý chlapec som chcel chodiť von,“
spomína na detstvo Jozef Holly, ktorý sa ku keyboardu
dostal ako predškolák vďaka otcovi-muzikantovi. Mama
nástojila, aby ho prihlásili do ľudovej školy umenia.
Výnimočne sa stalo, že ho kamaráti solidárne počkali
u neho doma, kým docvičí. Ústretoví boli aj rodičia. Vedeli
vyvážiť zušľachťovanie synovho nadania a jeho túžbu realizovať sa vonku. „Rodičia to dobre dávkovali, dali mi aj
jedno aj druhé,“ sumarizuje 42-ročný virtuóz.
Umelcovu živosť dokumentuje aj epizódka s motorovou kosačkou. Ak by skončila inak, tento text by ste zrejme nečítali. Od
sľubnej kariéry by sa bol odsekol v 14-tich rokoch. Doslova.
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Klasika bokom
Živelnosť mu ostala. „Ten chlapec je vo mne stále. Aj to
ma trochu reprezentuje na pódiu. Inak by moje koncerty
boli možno pokojnejšie,“ zamýšľa sa hudobník, ktorý má
na konte už ôsmy album a niekoľko turné.
Prsty mu po klávesoch šprintujú, počas hrania ho čochvíľa aj dvíha zo stoličky. Pri štýle jeho hry vyvstáva otázka,
koľko krídel už hudobne nevzlietne. „Keď hrám rýchlu
skladbu, energickú, doslovne si ju užívam,“ hovorí umelec,
ktorý však svoje vystúpenie účelovo nehrotí. „Publikum
by to skôr či neskôr vycítilo.“ Temperament sa mu vraj prediera von prirodzene.
Rezké tempo striedajú pomalšie skladby. Presne podľa
plánu. V každej Piano Show ružomberský rodák strategicky načasuje pasáže, ktoré majú publikum odpáliť, upokojiť
aj vhnať zimomriavky. Výsledkom je dvojhodinová zážitkovo-emocionálna jazda. A na jeho „pasažierov“ zrejme
zaberá. „Ľudia odchádzajú oddýchnutí, načerpajú energiu,
niektorí si poplačú,“ zhŕňa účinky. O tie sa stará v súhre so
sláčikovým kvartetom či komorným orchestrom. Niekedy
zapája aj svoje hlasivky.
V repertoári sú popri formátoch ako Beethoven, Bach či
Vivaldi i upravené verzie filmových soundtrackov. Často
z dielne Hansa Zimmera. Poslucháči sa tak prenesú k Pirátom z Karibiku, Pearl Harbor, Gladiátorovi či Počiatku.
Pomyselne navštívia Rokfort, z novšej nádielky aj Game
of Thrones a Lady Gagu z Oscarového nominanta Shallow.
Ako multižánrový hráč sa profiloval už na konzervatóriu.
Učebné osnovy ho zväzovali, hodiny cvičenia mu neboli po
chuti. Už vtedy paktoval s jazzom, s Bigbandom hrával po
baroch. Vediac, že pri klasike zakotviť nechce.
Po rokoch vystúpení nestráca zápal pre vec, ale pripúšťa
momenty, kedy by vyhodil klavír aj s počítačom von oknom. „Dané je to tým, že moja hudba je špecifická a väčšinu si musím odsedieť a naaranžovať sám. Je to namáhavý
proces, kým prídem s novým albumom, som zatvorený
v štúdiu aj pol roka,“ vysvetľuje a zároveň aj menuje možnú príčinu. Prácou sa vie nechať pohltiť.
Energiu vkladá do všetkých koncertov rovnakým dielom. „Pre mňa je každý koncert najdôležitejší. Všetky
odohráme v plnom nasadení, na sto percent,“ vraví muzikant, ktorého vklad počas vystúpenia miestami môže
pripomínať športový výkon. Pomaly to začína cítiť krčná
chrbtica a kĺby na rukách, po zdravotnej stránke sa už
Holly musí o seba viac starať. Snaží sa behávať, v zime
rád brázdi zjazdovky.
Bez práce nie sú vypredané Piano Show
Ak by sme hľadali prapočiatky Piano Show, museli by sme
sa posunúť na časovej osi o niekoľko rokov dozadu. Aj
prstom na mape.
Ako čerstvý maturant si balil kufre, namiesto VŠMU smer
Nemecko. Ako klavirista účinkoval roky v kúpeľnom or-

Klavírny virtuóz Jozef Holly. Zdroj: Archív Jozefa Holleho.

chestri, na výletných lodiach, v známych hoteloch. Medzičasom sa osamostatnil a pokračoval ako sólista.
Dospel do bodu, kedy ho hudba už veľmi nenapĺňala.
„V podstate som trpel. Nestačilo mi to. Vyslovene som
neznášal stíšiť sa a hrať takú typickú výťahovú hudbu
– Nemci na to mali výraz Fahrstuhlmusik – ktorá hrá
a nikoho nezaujíma,“ hovorí Holly, ktorý v istom období
pripustil myšlienku, aké by to bolo prevádzkovať obchod
s počítačmi.
Niekde na pomedzí existenčnej krízy a inšpirujúceho momentu sa zrodila Piano Show. Novú perspektívu má na
svedomí nemecký klavirista s vlastnou šou. Spomedzi
šiestich klaviristov na lodi si vybral práve Jozefa, či by
s ním večer nevystúpil.
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Bola to tvrdá práca, z roka na rok. Dostať sa z menších
klubov do väčších sál a postupne do povedomia verejnosti.
Od návratu na lode ho držala spätná väzba publika. „Vždy,
keď som vystúpil na firemnej akcii alebo plese, odozva
ľudí bola krásna, fantastická. Povedal som si, že skôr či
neskôr to musí zabrať.“ Teraz už vypredáva koncerty do
dvoch týždňov, v Bratislave pridával tento rok štvrtý.
Na správny moment sa podľa neho nedá nečinne čakať.
„Stojím si za tým, že šťastie praje pripraveným. Vôbec to
nefunguje tak, že najskôr príde príležitosť a až potom si
niečo pripravím. Treba zdvihnúť zadok a makať.“
Klavírny virtuóz Jozef Holly počas svojej Piano Show v Bratislave.
Zdroj: Archív Jozefa Holleho.

„Vtedy som si prvýkrát uvedomil, že aj klavirista dokáže spraviť šou,“ spomína na zlomový moment. Klavírna
hudba v tejto podobe už viac nebola iba kulisou, ale ústredným prvkom. Správnym smerom ho postrčili aj kolegovia,
ktorí sa spytovali, prečo sa neživí týmto, keď mu to tak
išlo. Do roka pripravil a nacvičil vlastnú šou.

„Vždy, keď som vystúpil na firemnej
akcii alebo plese, odozva ľudí bola
krásna, fantastická. Povedal som si,
že skôr či neskôr to musí zabrať.“
Jozef Holly, klavirista

Hudobníka po rokoch v zahraničí postupne začalo ťahať domov. „Som nešťastný, keď nevidím progres. Keď nevidím,
kde by som sa ešte mohol posunúť. Vtedy som ako lev v klietke a musím zmeniť miesto,“ hovorí umelec, ktorý si povedal,
že jeho Piano Show by mohla fungovať aj na Slovensku.
Predpoklad bol správny, ale výsledok sa nedostavil hneď.
„Začiatky boli naozaj veľmi ťažké. Nikoho som nepoznal.
Nefungovalo to spôsobom, že tu som aj s mojím projektom
a teraz mi všetci začnite telefonovať. Bol som už na pokraji toho, že sa znova vrátim na lode,“ objasňuje trojročné
zatínanie zubov, kedy citeľne chýbal zárobok. „Ostal som
visieť. V mojej mysli aj v mojich pocitoch.“

Bavíme sa aj o tom, že trh je presýtený, často aj rýchlokvasnými zjavmi. „Kedysi bolo menej umelcov, dnes sa
dá hudba robiť aj z postele. Produkujeme aj skrz súťaže
strašne veľa umelcov, ktorí nemajú uplatnenie. Pre určitú
skupinu sa stávajú produktom.“
#mamnajlepsichfanusikov
Prítomným na jednom z talianskych letísk spestril čakanie
na odlet improvizovaným koncertom. Išlo o ojedinelý počin.
Klavíry na letiskách sú väčšinou v zlom stave, sotva na nich
zahráte ľúbivé tóny. Umelec ako priznaný perfekcionista
navyše preferuje dôkladne pripravené prostredie.
„V Ríme som za ten klavír musel ísť. Stiahlo ma to, úplne
spontánne. Novučké krídlo Yamaha, normálne som pozeral,
že to snáď ani nie je možné,“ opisuje situáciu tak, že iskrenie medzi ním a hudobným telesom bolo priam hmatateľné.
Virtuóza spoznala slovenská fanúšička, ktorej videozáznam
poputoval na známy slovenský internetový portál.
Jeho tvorba oslovuje ľudí naprieč generáciami. „Je fantastické, keď prídu rodiny s deťmi, deti sa vytešujú, rovnako
rodičia, zároveň prídu aj starší ľudia. Aj preto mám pocit,
že mám najlepších fanúšikov,“ vysvetľuje hudobník, ktorý svoje publikum zvykne označiť na sociálnych sieťach
hashtagom „mamnajlepsichfanusikov“.
Spomína, že prvý „fanklub“ sa mu zoskupil v ružomberskej Galérii Ľ. Fullu. Ako 14-ročný mal recitál, v čase, keď
prišli do galérie žiaci základných škôl v rámci výletu. Dievčenské osadenstvo neskôr presmerovalo pozornosť z Fullových obrazov na klavírnu hru. Posadali si, počúvali. Keď
skončil, vyžiadali si podpisy, ba aj adresu. „Bol som hotový. Aj učiteľka mi prišla pogratulovať k prvému úspechu
s fanúšičkami. Vtedy som ešte netušil, ako pôjdem ďalej.
Možno to bola predzvesť, čím sa raz budem živiť.“

Inzerujte v Ružomberskom magazíne!
Píšte na: inzercia@rmagazin.sk
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Slovenský folklór šíria
vďaka hashtagu do celého sveta
Text: Anna Zábojníková

Foto: Pevnú zložku rodinnej značky dnes tvorí päť dievčat. Zdroj: Archív Slovakfolklore

Tri dievčatá z dolného Liptova pred troma rokmi založili nevšedný projekt Slovakfolklore. Napriek tomu, že každá z nich dnes žije v inej krajine, povedomie
o slovenskej ľudovej tvorbe rozširujú cez sociálne siete do všetkých kútov sveta.
Ľudový odev bol v minulosti pevnou
súčasťou života v každom slovenskom regióne. Kroj sa nenosil len
počas výnimočných udalostí, ale aj
vo všedné dní. Bohatší na farby či výšivku si ľudia obliekali do kostola a na
oslavy, tmavší počas smútku, a celkom jednoduchým sa odievali, keď
museli pracovať.

oslavy menili na folklórne podujatia,“
vysvetľuje ako sa folklór preniesol na
ďalšie generácie Eva Lukáčová.

Zdá sa, že jeho krásu a význam nanovo objavujú aj mladí 21. storočia.

Dievčatá chodili najprv na Základnú
umeleckú školu ľudového tanca a hudby
a neskôr do Folklórneho súboru Liptov.
Po strednej škole sa všetky tri vybrali do
sveta. Eva odišla do Anglicka, Annu zlákalo Švajčiarsko a Zuzanu Praha.

Folklór ostal v rodine
Sestry Eva a Anna Lukáčové sa spolu so
sesternicou Zuzanou Gálikovou narodili do folklórnej rodiny. Ešte nevedeli ani
rozprávať a už ich stará mama z Liptovských Sliačov obliekala do kroja.
„Ku folklóru nás viedla celá rodina.
Prastará mama šila svadobné kroje,
ktoré starká uschovávala v truhlici
a my sme ich potajomky chodili obdivovať. Starý otec a strýko sú muzikanti. Odmalička nám hrávali na rôzne hudobné nástroje, čím sa rodinné

Zuzana bola z dievčat najstaršia a keďže ako prvá chodila do folklórneho
súboru, mladšie sesternice učila tancovať. Počas osláv či svadieb si pripravili program a pre celú rodinu niečo
zaspievali a zatancovali.

Časom však dievčatá prišli na to, že
im folklór začal v zahraničí chýbať.
Eva si našla slovenský súbor v Londýne, Anna v Zürichu a sesternica Zuzana začala navštevovať súbor v Prahe.
„Aničku bavia sociálne siete. So
Zuzkou dlho rozmýšľali nad založením
instagramového účtu. Jedného dňa ich
napadlo, že nič oficiálne, čo by bolo za-
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merané na folklór neexistuje. Preto sa
rozhodli, že založia Slovakfolklore,“ hovorí o dôvodoch vzniku rodinnej značky
Liptovčanka Eva, ktorá sa tiež pridala.
Tím Slovakfolklore v súčasnosti tvoria
aj ďalšie dve príbuzné Dorotka a Eliška.
Cieľom značky je spropagovať slovenský folklór aj vo svete, preto sa dievčatá rozhodli pre anglický názov. Chcú,
aby názvu rozumeli aj cudzinci. Logo
značky je inšpirované hashtagom.
„Podobá sa na slovenskú výšivku, je zložené z rôznych vzorov a prvkov, čím ukazuje, aký je slovenský folklór rôznorodý.
Keďže sa snažíme folklór priniesť mladým ľuďom cez sociálne siete, má v sebe
ukrytú myšlienku toho, ako nás dokáže
spájať,“ poukazuje na význam projektu
s folklórnou tematikou folkloristka a študentka žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku Eva Lukáčová.
Projekt nie je len o fotkách
Počas takmer troch rokov sa zo Slovakfolklore stala značka, ktorá uka-
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zuje všetko, čo folklór ponúka. Jej
podstatou nie sú len fotky na sociálnej sieti, šikovné dievčatá tému rozvíjajú mnohosmerne.

tra dolného Liptova prilákali viaceré
súbory z dolného Liptova. Na chlapcovu
liečbu sa vďaka benefičnému koncertu
vyzbieralo približne dvetisíc eur.

Na svojej webovej stránke napríklad
podporujú tvorbu folklórnych výrobcov
z celého Slovenska, propagujú vystúpenia či akcie mnohých folklórnych súborov, pričom niektoré samy organizujú.

Záujem o kroje sa zvýšil

„Robievame aj školy tanca pre verej-

Milovníčka folklóru smutne konštatuje, že aj
dnes sú ľudia, ktorí propagujú folklór len kvôli
biznisu. Veľké firmy natlačia milióny diárov
či pier s poľským vzorom, cez ktoré kričí nápis
Slovensko 2020.
nosť, pri ktorých spolupracujeme aj
s etnológmi alebo pedagógmi, aby bola
vzdelávanie erudovanejšie. Pomáha
nám aj vyštudovaný etnológ a vedúci
súboru Liptov Igor Littva, ktorý nám
radí aj v téme krojov,“ približuje činnosť
Slovakfolklore Eva Lukáčová, ktorá
účinkuje v speváckej zložke najväčšieho folklórneho súboru na Liptove.
Sympatické Liptovčanky dokonca
spolupracovali aj so súťažou krásy
Miss Slovensko. Finálnu dvanástku
najkrajších slovenských žien učili
tancovať ľudové tance. Pred rokom
zorganizovali v Ružomberku aj benefičný Koncert pre Denisa.
„Zuzka a Anička sa zoznámili na
festivale Jánošíkove dni v Terchovej s mladým folkloristom Denisom.
O pár mesiacov sme sa dozvedeli, že
spadol zo skaly a zostal v bdelej kóme.
Pre rodinu bola liečba finančne náročná, keďže okrem Denisa majú ešte
dvoch mladších synov,“ hovorí Eva
o nápade pomôcť kamarátovi.
Vďaka už rozbehnutému rodinnému
projektu spolu so sestrou s sesternicou
vytvorili kampaň s výrobcami, ktorí
boli ochotní vzdať sa zárobku za výrobky a celý zisk z predaja poslať rodine
mladého folkloristu. Následne do cen-
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Počas uplynulých rokov otriasol Slovenskom folklórny boom. Ľudia začali
kupovať kroje a malí aj veľkí sa húfom
hrnuli do folklórnych súborov. „Je to
práve tým, že naši rodičia vyrastali
za železnou oponou. Nemali možnosť
cestovať a folklór bol vďačný nástroj,
ako ukázať ľudu našu hrdosť,“ uvažuje
jedna zo zakladateliek Slovakfolklore.
Keď sa hranice otvorili, Slováci uvideli, že na Západe je všetko lepšie,
a preto vymieňali staré veci za nové.
Na kroje za zabudlo. Dnes mladí cestujú ešte viac ako predtým a radi sa
cudzincom pochvália nielen krásnou
prírodou, ale aj krojom.
„Prebudili sa aj ľudoví umelci a zistili, že to, čo kedysi robievali ich staré
mamy, chcú robiť aj oni, akurát v modernejšej verzii. Preto je aj dnes populárne oblečenie s folklórnym vzorom,“
hovorí o najnovších trendoch s ľudovou tematikou Eva Lukáčová.
Mladá Ružomberčanka si spomína,
že keď jej rodičia kupovali dom v Liptovských Sliačoch , pôvodní majitelia
v ňom mali aj kroje. Rodičom však povedali, že buď ich kúpia alebo ich spália. „Kroje ponúkli za predražené ceny,
čo naši odmietli, takže všetky kroje
skončili v ohni. Bolo to v období, keď
boli kroje všade a niektorí to brali ako
znak nižšej inteligencie, takže sa ich
chceli zbaviť.“
Milovníčka folklóru smutne konštatuje, že aj dnes sú ľudia, ktorí propagujú folklór len kvôli biznisu. Veľké
firmy natlačia milióny diárov či pier
s poľským vzorom, cez ktoré kričí nápis Slovensko 2020.
Nešťastný spôsob zvolila pre svoju
kampaň aj Slovenská národná strana. Keď dievčatá uvideli veľké pútače
s folklórnym vzorom, hneď vedeli, že
ide o moravský vzor. „Schvaľujem hrdosť, ale na druhej strane si treba zistiť, na čo sme vlastne hrdí. Slovensko
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ma milión vzorov, nemusíme si brať
iné,“ zdôrazňuje Eva.
Zimná kolekcia aj video o Slovensku
Milovníčky ľudovej hudby a tanca
sa venujú aj vlastnej tvorbe. Cez svoj
E-shop ponúkajú tričká s vlastným
špecifickým dizajnom. Najnovšie sa pochválili vianočnou kolekciou. Tričká vo
vianočných farbách sú špecifické tým,
že sú vyšívané a nie tlačené. Motív vymyslela 28-ročná Zuzana.
Okrem folklóru majú všetky tri radi
aj cestovanie. Pri prezentovaní našej
krajiny cudzincom im však dlho chýbalo video, ktoré by v pár minútach
zhrnulo slovenské folklórne poklady.
A tak sa rozhodli, že ho vytvoria.
„Začali sme na ňom pracovať už v januári a jeho myšlienkou bude ukázať jedenásť regiónov Slovenska. Vo videu sa
ukážu mladí folkloristi a prevedú nás
Slovenskom. Hudbu skladal cimbalista
zo SĽUK-u Vladimír Homola,“ opisuje
video, ktoré sa objaví v online priestore
na jar budúceho roka Eva Lukáčová.

Dievčatá spolupracovali aj so súťažou krásy Miss Slovensko. Tancovať učili finálnu dvanástku.
(Zdroj: Archív Slovakfolklore)

Dievčatá by svoj projekt radi povýšili na plnohodnotné zamestnanie, no
na druhej strane sa nechcú dostať
do štádia, keď sa z folklóru stane
iba zárobková činnosť. Zo začiatku
sa báli, či práca nenaruší ich rodin-

né vzťahy, no časom zistili, že obavy
boli zbytočné.
Aj napriek diaľke spolu neustále komunikujú cez sociálne siete a spolupracujú na rozvíjaní čoraz známejšej
rodinnej značky.
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Peter Marcin:
V Ružomberku som prežil
šťastné detstvo
Text: Peter Kravčák, Imrich Gazda

Foto: Herec, moderátor a zabávač Peter Marcin. Zdroj: Archív P. M.

V rozhovore pre Ružomberský magazín herec, moderátor a zabávač Peter Marcin
spomína na svoje detské roky, ktoré prežil najmä na Supre.
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Narodili ste sa v Ružomberku. Odtiaľ
pochádzajú aj vaši rodičia alebo sa
prisťahovali odinakiaľ?
Mama je Ružomberčanka, otec sa narodil v Demjate pri Prešove. Do Ružomberka prišiel študovať na strojnícku priemyslovku, potom nastúpil do papierní,
zoznámil sa s mamou a už tu ostal.
V ktorej časti mesta ste vyrastali
a ktoré školy ste navštevovali?
Vyrastal som na Supre v takzvaných
supravilách pri hlavnej ceste. To tam
ešte nechodilo toľko áut. Potom sme sa
presťahovali do mesta. Do školy som
chodil na 1. ZDŠ na dnešnej Dončovej
ulici a potom na gymnázium. Chodil
som aj na klavír na Ľudovú školu umenia a takisto som sa hlásil do všetkých
recitačných súťaží. No a na gymnáziu
sme mali ochotnícky divadelný súbor.
Vraj ste mali aj vlastnú kapelu...
To bola bežná aktivita. Internet vtedy
nebol, tak sme športovali a zakladali
hudobné skupiny. Prvú sme mali ešte
v pionierskom dome za Váhom. Tam
bolo dakedy aj kúpalisko. Neskôr, keď
sme boli starší, hrávali sme na svadbách a zábavách. Alebo v Kultúre na
pántiku. Tak sme vtedy volali kaviareň na poschodí. Každú sobotu bola
v nejakej dedine v okolí zábava so živou hudbou. Diskotéky boli za mojich
čias poskromne, skoro vôbec.
Ako si spomínate na detstvo v Ružomberku?
Úplne super, hlavne na prázdniny. Bol
som furt u babky na Supre, mala veľkú záhradu a jej jahody boli fantastické. Hneď za domom bolo pole, kde sa
striedalo obilie, kukurica, zemiaky,
každý rok niečo iné. A podľa toho sme
sa ako deti aj zariadili. V kukurici sme
mali tajné chodby, zemiaky sme piekli
v pahrebe z balíka slamy.
Aj ste športovali?
Jasne, hokej a futbal boli takmer každodennou činnosťou. Pamätám si aj na
kúpanie vo Váhu. Nad celulózkou, samozrejme. Alebo na guláš a kúpanie sa
v potoku v Čutkovskej doline. Cestovať
sa vtedy veľmi nedalo, tak sme robili
túry do Tatier či po Liptove, so starým

otcom a otcom sme pravidelne zbierali
huby, čučoriedky... V zime to bolo najmä o lyžovaní na Malinôm. Na ihrisku na Supre sme postavili mantinely,
vystriekali vodou a mali sme klzisko.
Keď si tak teraz na to spomínam, mal
som veľmi radostné a šťastné detstvo.

„Keď sme boli starší, hrávali sme na svadbách
a zábavách. Alebo v Kultúre na pántiku.
Tak sme vtedy volali kaviareň na poschodí.“
Peter Marcin

Kedy ste natrvalo odišli z Ružomberka?
Po gymnáziu som odišiel študovať
herectvo na Vysokú školu múzických
umení a kvôli práci, keďže v Ružomberku nie je divadlo ani televízia, som
potom v Bratislave aj zostal.
Chodievate ešte do Ružomberka?
Samozrejme, mám tu rodičov, brata
s rodinou a svokru.
Ako dnes vnímate svoje rodné mesto?
Sledujete zmeny, ktorými prešlo
v porovnaní s rokmi, keď ste tu žili?
Bohužiaľ, najväčšou zmenou je šialená dopravná situácia. Diaľnica
z Bratislavy do Košíc sa začala stavať
v roku 1972 a tých 512 kilometrov staviame 48 rokov. To je svetový rekord.
Na čo podľa vás môžu byť Ružomberčania hrdí a na čom by, naopak, mali
popracovať, čo by mali zmeniť?
Ružomberčania boli vždy srdeční a milí
ľudia, ale keďže už 35 rokov žijem
v Bratislave, nemôžem a ani neviem
poradiť, na čom by mali zapracovať.
Keďže sú tu vianočné sviatky a koniec kalendárneho roka, čo by ste ľuďom z dolného Liptova zaželali?
V prvom rade zdravie. Nech majú radosť zo života a nech si spríjemnia
sobotné večery pozeraním relácie Neskoro večer. :-)
Rozhovor vznikol formou emailovej komunikácie.
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Kto je
Peter Marcin
Narodil sa v roku 1966 v Ružomberku. Na VŠMU v Bratislave vyštudoval odbor
herectvo, profesionálnu kariéru začal v dabingu. Jeho
televízne začiatky sa spájajú s reláciami Televíkend
a Koleso šťastia, pôsobil aj
v Rádiu Twist. Bol jedným
z protagonistov úspešných
kabaretných relácií Twister,
Uragán a Hurikán. V roku
2006 vytvoril úspešný televízny sitkom Susedia, v ktorom účinkuje aj v súčasnosti. V RTVS od roku 2014
moderuje vlastnú tak show
Neskoro večer. Je držiteľom
viacerých diváckych ocenení. Popri televízii účinkoval
aj v niekoľkých divadelných
predstaveniach. Je ženatý,
má syna Petra.
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Aké príbehy píše Dorka
Text: Nikola Marhefková

Foto: Juraj Malý, duchovný správca Centra Dorka. Zdroj: autorka

Navštívili sme mladých, ktorí sviatky nestrávia v kruhu svojej pokrvnej rodiny.
Napriek tomu ale bez rodiny neostali.
Sedím na návšteve u Dorky. Sídli na
ulici Pod skalami v nedávno zrekonštruovanom domčeku. Je si čo povedať, popoludnie strávené v jej spoločnosti už vytiahlo z mojej šálky teplo
a čaj dopíjam vlažný.
Z vedľajšej miestnosti ku mne dolieha
spev, v dome je celkom živo. Bodaj by
nie, keď v ňom pulzuje život desiatich
ľudí. Nespája ich však pokrvné príbuzenstvo, ale zložitá situácia, kedy sa
ocitli bez bývania.
Centrum Dorka funguje už približne
rok a pol. Slúži ako dom na pol ceste a útulok pre tých, ktorí sa nemajú
kam vrátiť. Patrí do siete sociálnych
centier na Slovensku, ďalšie „sestry“
má v Košiciach, Prešove či Zvolene.
V nich nachádzajú pomoc celé rodiny
i matky s deťmi. Ružomberská Dorka

je špecializovaná. Do záchrannej siete chce zachytiť mladých dospelých,
teda núdznych vo veku 18 – 30 rokov.
Vykorenení
„Myšlienka domu na polceste alebo
útulku pre mladých dospelých vznikala v mojej hlave jedenásť rokov,“
spomína salezián Juraj Malý, duchovný správca zariadenia, ktorý pracuje
aj vo väznici pre mladých v Sučanoch.
Domček získali aj vďaka nadácii
Úsmev ako dar, zriaďovateľovi všetkých „Doriek“. Rok ho rekonštruovali
a vybavovali potrebné povolenia.
Na ulici je podľa Malého veľmi veľa
mladých, ktorí sa nepriznávajú
k tomu, že sú bezdomovci. „Nechcú sa
hlásiť k žiadnej charite, nechcú priznať, že potrebujú pomoc. A to je ich
najväčší problém,“ odkrýva starostli-
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vo zahaľovanú realitu kňaz, ktorý im
chce pomôcť naštartovať sa.
V ružomberskej Dorke majú 12 miest
pre mladých dospelých, momentálne
tu prebýva 10 chlapcov. Ide o mladých, ktorí vyrastali v detských domovoch, i takých, čo sa rozhodli odísť
z pestúnskych rodín. Prespávali u kamarátoch, známych. Pretĺkali sa, prežívali. Až do určitého momentu.
Bývajú tu aj mladí priamo z ulice či
deti, ktoré nesú bremená svojich príbuzných. Útočisko tu našiel chlapec,
cez ktorého si mama nabrala pôžičky.
Musel prerušiť štúdium na vysokej
škole, pracuje denno-denne, aj v soboty, aby dlhy posplácal. Bývať nemá
kde, strýko ho vyhodil na ulicu.
„Ja ich nazývam vykorenení. Sú vytrhnutí zo svojich rodín, bez koreňov,
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nemajú z čoho rásť. Nemajú sa kde
prichytiť,“ metaforicky približuje salezián Malý a dodáva, že týmto mladým tak chýbajú vzory.
Nenavarím ti, ale naučím ťa to
Dorka nie je konečná stanica. Má pomôcť vstať, pokračovať v ceste. Mladí
by sa mali osamostatniť do troch rokov. Je to realizácia starej múdrosti:
„Hladnému nedaj rybu, ale udicu
a nauč ho loviť.“
Mladí majú kde bývať, variť si, prať
a žehliť. Stravu si však kupujú a pripravujú sami, rovnako zodpovedajú za
udržiavanie poriadku. K dispozícii však
majú aj ruky pripravené pomôcť. Stačí
sa za nimi načiahnuť. „Naším cieľom
je, aby sa stravu naučili pripravovať.
Pomôžeme im, naučíme ich variť. Ak
o to požiadajú,“ potvrdzuje Malý.
Aby sa cítili naozaj ako doma, majú
vlastné kľúče od domu. Na rozdiel od
obdobných zariadení, kde sú vrátnice a klientov dovnútra vpúšťa poverená osoba.

To je azda záležitosť viacerých mladých, ale opäť sme aj pri chýbajúcich vzoroch. „Naši rodičia pracovali,
často si odtŕhali od úst, aby sme mali
my. Ale oni toto nikdy nevideli,“ vraví
Malý, podľa ktorého sa chlapcov snažia učiť rozumnému hospodáreniu.
Učia ich aj sociálnym návykom, ktoré si nemali kde osvojiť. Napríklad
pri odchode povedať, kam idú. Aj keď
teoreticky nemajú povinnosť to oznamovať. „Čo budú učiť oni svoju rodinu?“ vyslovuje kňaz rečnícku otázku.

„Ja ich nazývam vykorenení. Sú vytrhnutí
zo svojich rodín, bez koreňov, nemajú z čoho rásť.
Nemajú sa kde prichytiť.“
Juraj Malý, salezián

Záujemcovia o pomoc musia prejaviť
aj ochotu svoj život zmeniť. „Každého sem prijímame s myšlienkou,
kde ho môžeme posunúť,“ objasňuje
salezián postup. A to sprostredkovaním práce alebo návratom do školy.
Viacerí mladí pokračujú vo vzdelávaní, jeden chlapec študuje na vysokej
sociálnu prácu.

Uskutočňovanie dobre mienených rád
však od chlapcov nemôžu vynucovať.
„Nemôžeme im nariadiť nič, nie sú
vo väznici. Sú už dospelí. S centrom
majú podpísanú zmluvu, správca
môže zaznamenať akurát porušenie
domového poriadku. My môžeme intervenovať, prehovárať,“ vraví Malý
a dodáva, že vždy je to o vzťahoch.
A nie vždy je to ľahké.

Každému z desiatich chlapcov, čo sem
nastúpili, vybavili trvalý pracovný
pomer. Zamestnali sa ako skladníci,
murári či kuchári. Ukázalo sa však
„ovocie“ vykorenenia a chýbajúcich
vzorov. Po mesiaci dostali výpoveď.
„Nemajú žiadne pracovné návyky.
V tomto dome je to najväčší problém,
dostať ich k návykom a nejakému režimu dňa,“ hovorí kňaz o najväčších
úskaliach.

Kňaz prechádzal fázou, keď sa zamýšľal, či ešte mladým rozumie. Nechceli
veľmi dať na jeho usmernenia, ťažko
sa mu s nimi pracovalo. Svoje pochybnosti preberal aj s biskupom. „Vieš, Jurko, tí chlapci sú vychovávaní bez lásky. A Boh je láska,“ reagoval. „Dobre,
poučku poznám. Ale čo robiť?“ dožadoval sa salezián konkrétnejšej rady.
„Nič. Len trpezlivo a s láskou k nim
pristupuj,“ dodal biskup.

Trpezlivosť

„A to mi pomohlo. Mám byť trpezlivý,“ vraví kňaz, ktorý pripúšťa, že si
to niekedy vyžaduje veľké vypätie síl
a aj oni sú len ľudia. So svojimi víziami, predstavami.

Už zarobené peniaze je im často zaťažko udržať v peňaženke. „Majú
problém vydržať od výplaty k výplate.
Vôbec nerátajú s budúcnosťou. Žijú
len pre prítomnosť,“ spomína kňaz
ďalšiu vec, s ktorou sa boria.

Dorka už napísala aj šťastné príbehy.
Jeden chlapec sa postavil na nohy, Ju-

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

34 - príbeh

raj Malý ho sobášil v Bratislave, kde
pracuje, našiel si bývanie, povyplácal
dlhy a s manželkou stavajú domček
na Záhorí.
Dorka spojila najlepších priateľov
Dorka prichýlila aj 19-ročného Damiána (mená sú pre zachovanie anonymity zmenené). Na ulici ako takej nebol
nikdy, nocľah nachádzal u kamarátov, známych. Raz však už nemal
u koho. Cez Úsmev ako dar, s ktorými
sa pozná odmalička, sa dostal k ružomberskej Dorke a podal si žiadosť.
Ozval sa mu salezián. „Nezabudnem,
čo mi povedal do telefónu. Zdvihol som:

,Prosím?´ On mi odpovedal: ,Aké prosím? Hádam sa najprv predstavím´,“
pobavene spomína na prvé zoznámenie
s duchovným správcom Dorky.

vá hoľa,“ opravuje ho Marek. „No tak
na nejakej hore,“ smeje sa ten, ktorý
turistiku neznáša, ale pre priateľa,
ktorý ju obľubuje, sa premohol.

Prijali ho expresne, do 24 hodín. Don
Juraj, ako ho chlapci volajú, ho nasledovný deň vyzdvihol na stanici a ako
vyučenému kuchárovi-čašníkovi mu
vybavil prácu. Kňaz sa mu sprvu zdal
rázny, ale dodáva, že im vždy pomáhal, aj keď sa ocitli bez roboty.

Podotknem, že musia mať vypestované naozaj hlboké priateľstvo. Uznávajú. „Dá sa povedať, že sme najlepší
kamaráti. Aj keď, skôr je ako brat. Bez
reptania spravíš pre takého človeka
všetko,“ dosviedča Damián.

„Je to tu dobré. Ako v detskom domove, len samostatnejšie. A nie na stálo,
skôr prechodné, aby sme sa odrazili,“
hodnotí pobyt po pol roku chlapec,
ktorý od dvoch rokov vyrastal v detskom domove a starali sa o neho vychovávateľky striedajúce sa na dvanástkach.

Či budú mať vianočný stromček, ešte
nevedia. Ani ich to veľmi netrápi
„Vieš, keď si na Vianoce zvyknutá, že
toho až tak nemáš, je ti úplne jedno,
či bude stromček. Stačí ti byť naozaj
s tými ľuďmi. A nech je vonka sneh,“
prezrádza Damián, ktorý plánuje ísť
s kolegom aj Marekom na sviatky na
chatu. Tento rok chcú kúpiť živých
kaprov, keďže v detskom domove
nemohli. Tradičnú rybu ešte nejedli,
prinajhoršom sa spoliehajú na rezne.

Práve Damián dal kňazovi Malému
podnet na svojho kamaráta z detstva, nevidiaceho Mareka. Sprvu sa
ho zdráhal prijať, s obavami, ako to
bude s hendikepom zvládať. Napokon
pristal. Chlapec žil v nevyhovujúcich
podmienkach. V preklade: v lese pri
matke, bez vody, elektriny.
Býva tu ani nie mesiac, podľa vlastných slov si už zvykol, vo februári
nastúpi na masérsky kurz do Levoče.
Marek s Damiánom zdieľali spoločnú
izbu ešte ako deti. Nejaký čas neboli
v kontakte, opäť sa stretli v Ružomberku. Po rokoch má Marek v priateľa dôveru. Chodí s ním po meste bez
toho, aby si vzal palicu.

Vianoce o ľuďoch

Jedna vec je mať dom, v ktorom bývam. Dá sa však Dorka nazvať domovom? „Za mňa vravím áno. Aj keď
idem z práce domov, fakt sa tu teším.
Aj na kamarátov,“ pritaká Damián.
Marek najskôr neodpovedá, až po povzbudení priateľa. „Určite to pre mňa
znamená viac, ako čo som mal predtým, keď som býval pri matke. Mám
všetko to, čo som predtým nemal.“

„Aj na Chopku bol so mnou,“ dopĺňa
Damián. „To nebol Chopok, ale Kráľo-

Na tomto mieste môže byť Vaša reklama
Píšte na: inzercia@rmagazin.sk
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AJ V ROKU 2020
SA MÔŽETE TEŠIŤ
NA MESTSKÝ FESTIVAL,
KTORÉHO INICIÁTOROM
A SPOLUORGANIZÁTOROM
JE INŠTITÚT RK.
Poslaním festivalu je pripomínať
Fullov príbeh, zviditeľňovať to
najlepšie z domácej scény,
meniť tvár mesta a skvalitňovať život
v ňom tak, aby sa Ružomberok zapísal
na kultúrno-spoločenskú mapu
Slovenska i Európy.
VIAC INFO:
WWW.INSTITUTRK.SK
WWW.FULLOVEDNI.SK

Chceme Vám dať
do povedomia,
že sme sa presťahovali
(Kaderníctvo IMAGE)
do Obchodného domu
ADRIA pod novým
menom Original.
V prípade informácií
a objednávok
nás môžete kontaktovať
na telefónnych číslach.
Ďakujeme
a Tešíme sa na Vás.
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Halogén komerčných
Vianoc môže zatieniť Svetlo,
ktoré prišlo na svet
Text: Dušan Škrabek

Foto: ilustračné. Zdroj: pixabay.com

Vianočné zamyslenie katolíckeho farára-dekana Dušana Škrabeka.
Vianoce – téma, ktorá je každý rok pre mnohých z nás veľmi aktuálna. Otvárajú ju médiá, obchodné reťazce, firmy,
mestá a obce, rôzne inštitúcie a v neposlednej miere aj rodiny a jednotlivci.
Všetci sa na Vianoce pripravujeme, avšak každý iným spôsobom. Médiá veľmi starostlivo vyberajú vianočné programy, aby sa diváci nedokázali „odlepiť“ od televíznych obrazoviek. Obchodné reťazce pripravujú množstvo letákov
a bohatý „stôl“ tovaru v regáloch, aby zákazníci utrácali
veľké peniaze v obchodoch. Mestá a obce lákajú svojich obyvateľov do ulíc na vianočné trhy už niekoľko týždňov pred
Vianocami. Firmy a právnické subjekty organizujú vianočné kapustnice a prepočítajú finančné rezervy, aby urobili
radosť svojim zamestnancom vianočnými odmenami.
A my, pod týmto stále silnejúcim svetským predvianočným
tlakom, zamestnaní dlhým zoznamom toho, čo všetko ešte
musíme stihnúť nakúpiť, sme vystavení riziku, že nám komerčné Vianoce postupne môžu zatieniť veľkú pravdu našej viery – tajomstvo narodenia Ježiša v Betleheme.
Obávam sa, že vianočná idylka pozlátená falošnou pozlátkou s vnútornou prázdnotou nás zasahuje čoraz viac
a sťažuje nám pohliadnuť k nebesiam, aby sme počuli radostný spev anjela: „Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá
bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom
meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. ... Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 2, 10-14).
V koľkých rodinách bude centrom vianočných sviatkov
pomyselný Betlehem, aby sme si ako tí pastieri povedali:

„,Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako
nám oznámil Pán.´ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa
i dieťa uložené v jasliach“ (Lk 2, 15-16). Koľkí z nás otvoríme svoje srdcia pre novonarodeného Ježiša v modlitbe,
v adorácii pred jasličkami, v účasti na svätých omšiach?
Ježiš tak ako pred dvetisíc rokmi ani dnes neoznamuje svoj
príchod na svet marketingovým spôsobom, nevnucuje sa,
neprichádza v sprievode silných decibelov hudby z reproduktorov. Prichádza vo svätej noci, v tichu, nenápadne do
sŕdc tých, ktorí mu otvoria dvere. „Hľa, stojím pri dverách
a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou“ (Zjv 3, 20).
Je na nás, akým Vianociam dáme prednosť. Nik nás
k tomu nedokáže prinútiť, my sami o tom rozhodujeme.
Na konci Vianoc si však položme otázku: „Čo v nás tieto
Vianoce zanechali?“
Veľmi si prajem a v modlitbách o to prosím, aby v našich
rodinách a domácnostiach boli aj tieto Vianoce prežité so
skutočnou vierou a záujmom o novonarodeného Ježiša,
prepletené našimi kresťanskými tradíciami, ktoré naplnia
naše vnútro pravým pokojom a radosťou.
Vo svojich modlitbách a pri svätých omšiach chcem aj počas týchto sviatkov zvlášť myslieť na všetkých chorých,
starých a opustených žijúcich v našom meste.
Úprimne želám milostiplné a láskou naplnené vianočné
sviatky všetkým veriacim a občanom mesta Ružomberok!
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Letokruhy nášho života
Text: David Bázlik

Foto: ilustračné. Zdroj: pixabay.com

Koncoročné zamyslenie evanjelického farára Davida Bázlika.
Je niekoľko aktivít, ktoré majú u mňa na prelome rokov vysokú prioritu. Dojedanie vianočných koláčikov a silvestrovskej kapustnice, ale aj návšteva kostola, priateľov a rodiny.
Jednou veľmi obľúbenou aktivitou je aj návšteva lesa. Pobyt v tomto špeciálnom spoločenstve živých organizmov
má na mňa a našu rodinu vždy veľmi pozitívny efekt. Toto
spoločenstvo stromov mi v mnohom pripomína aj to naše
ľudské spoločenstvo.
V lese prechádzame okolo mladých rýchlo rastúcich stromov. Sú tam tiež silné a zdravé kusy, nájdeme tam i starnúce stromy a dokonca aj ležiacich pacientov. Napokon, sú
tam aj pníky po stromoch, ktoré tam kedysi rástli a už ich
niet. A práve tieto pníky v sebe skrývajú zaujímavú lekciu
o našom živote. Myslím, že Stvoriteľ do prírody vložil informácie, ktoré nám môžu pomôcť lepšie pochopiť aj náš život.
Ako deti sme letokruhy na pníkoch s radosťou rátali a určovali tak vek stromu. Avšak každý letokruh v sebe skrýva
podrobnejšiu informáciu – príbeh jedného roka. Na strome by sme nenašli dva rovnaké letokruhy. Navyše, každý
z nich sa skladá z dvoch častí. Tmavšej a svetlejšej. Tá svetlejšia vrstva je hrubšia. Je to časť, ktorá na strome pribudla
počas jari a leta. Tú tmavšiu časť strom vytvoril počas jesene a zimy. Je zvyčajne tenšia, ale zato pevnejšia a tvrdšia.
Tie svetlejšie časti dodávajú stromu hrúbku a zároveň
ohybnosť. Tie tmavšie mu dodávajú pevnosť a odolnosť.
Vznikli totiž v náročnom období zimy, kedy strom musel
odolávať nehostinným podmienkam. Strom v zimnom
čase stratí veľkú časť vody. Stratí svoje listy a jeho stav sa
podobá smrti. Ak však strom skúšku zimy vydrží, na jar
opäť vyrastú nové listy a bude opäť o niečo silnejší.

Aj v našom živote sa striedajú obdobia leta s obdobiami zimy.
Obdobia, kedy sa nám žije ľahšie, s obdobiami problémov. Sú
obdobia, kedy všetko ide hladko a my sa môžeme zo života
tešiť. To však nikdy nie je trvalým stavom. Je len otázkou
času, kedy ho vystrieda „obdobie zimy“. Môžu to byť ťažkosti
so zdravím, narušené vzťahy v rodine alebo problémy v práci.
Ak by sme si mohli vybrať my, zvolili by sme si iste nepretržité obdobie leta. Nášmu životu by však chýbala
odolnosť, vytrvalosť a pravdepodobne aj pevný charakter.
Totiž práve v ťažkých obdobiach sa stávame pevnejšími
a silnie aj náš charakter.
Je za nami ďalší letokruh života. Každý ho vnímame inak.
Vidíme ho cez optiku našej subjektívnej skúsenosti. Bol
odlišný od všetkých tých predchádzajúcich. Ale rovnako
ako všetky predchádzajúce roky bol zložený z dvoch častí. Zo svetlej, ktorá nám napovedá, že sme rástli na tele
i duchu, a z tmavšej – tá nám pripomína všetky problémy,
ktorými sme v tomto roku prešli. Neboli príjemné, ale aj
vďaka nim sme dnes o niečo odolnejší.
Dnes pozeráme do budúcnosti. Začne sa nám letokruh
s veľmi sympatickým číslom 2020. Isté však je, že aj tento
bude zložený z tých spomínaných dvoch častí. Tak to učil
náš Tvorca a tak je to napokon dobré.
A ja verím, že práve On nám raz dopraje vidieť náš život
z inej perspektívy, vidieť ho ako celok. Tak, ako sa teraz
pozeráme na pníky v lese. Až vtedy naplno pochopíme, že
každé z tých období malo v našom živote zmysel.
V tomto kontexte mi dodávajú odvahu slová apoštola Pavla, že milujúcim Boha všetky veci poslúžia na dobré.
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Foto: ilustračné. Zdroj: pixabay.com

Môj priateľ Belko
Úryvok z pripravovanej detskej knihy Môj priateľ Belko ružomberskej spisovateľky
Lýdie Kráľovičovej.
Monika, staršia sestra Paulínky, je vyvolená, aby
zachránila ľudstvo pred zlým Netvorom. Najskôr
však musí prejsť krajinou očistenia. Spoločne so
svojimi priateľmi zo školy zdoláva veľké prekážky.
Moniku po celú dobu sprevádza jej priateľ koník
Belo. Kniha Môj priateľ Belko je plná fantázie, dobrodružstva, napätie, ale aj poučných príhod.
Zatiaľ splašené stádo koní bežalo ako o preteky.
Oheň ich veľmi vyplašil. Nevedeli sa samé zastaviť. Prebehli cez otvorenú ohradu až na lúky. Nezastavili sa ani tu. Obišli jazero a namierili rovno
k pastviskám. Dážď slabol. Prestávalo pršať. Z premočenej zemi sa začala odparovať voda. Ochladený vzduch ju zrážal a menil na hustú hmlu. Belo
začal cítiť zodpovednosť za stádo a ujal sa vedenia.
Bežal na čele čriedy.

Nezabudol na miesto, kde sa narodil, kde prežil
svoju mladosť. Spomenul si na jazero, na pastviská aj na zráz, ktorý bol za pastvinami. Na zrak
sa nemohol spoľahnúť. Viditeľnosť bola nulová.
Musel veriť len svojmu inštinktu. Pridal do prudkého cvalu, aby mal náskok pred ostatnými koňmi. Iba tak ich mohol v prípade nebezpečenstva
včas varovať. Jeho správny úsudok sa mu potvrdil. Prudko sa zastavil na samom okraji skaliska.
Ďalej pokračovala len hlboká priepasť. Obrátil sa
bokom ku stádu. Najskôr sa vzpriamil na zadné
nohy. Potom hlasno zaerdžal. Vzápätí ostal nepohnute stáť. Všetky kone to zbadali. Rešpektovať
rozhodnutie svojho vodcu sa vždy vyplatí. Keby
sa nezastavili, popadali by po jednom dole. Tam
by sa ich život skončil.
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Belo bol na seba hrdý. Opäť sa cítil silný. Dosiahol to, po čom túžil celý svoj život. Stať sa vodcom stáda. Kone ešte chvíľu nervózne obchádzali pri tesnom okraj priepasti. Pokoj ich vodcu
sa preniesol aj na nich. Hmla sa začala dvíhať až
sa úplne rozplynula. Keď videli, že im už nič nehrozí, neodolali šťavnatej tráve a začali sa pásť.
Belovou mysľou prebehol dávny pocit voľnosti.
Zdvihol hlavu. Nozdrami naberal voňavý vzduch. Volanie divokej krvi v ňom prebudilo túžbu
po slobode. Pastviská, kde sa narodil a strávil
svoj mladý život, neboli tak ďaleko. Rozhodol sa
ísť za hlasom svojho srdca. Kone netušili, kde
ich vodca vedie. A Belo toho využil. Už bol pevne
rozhodnutý. Nechcel zmeniť svoj plán. Sústredil
sa, len na dávne spomienky.
Zato Iskrička myslela len na Bela. Hrabala prednou nohou a nervózne odfrkovala. Nemala veľa
času. Najradšej by sa hneď rozbehla. Ak nedohoní Bela včas, pripojí sa k divokému stádu. A ona
ho navždy stratí. Nikdy viac ho neuvidí. Keď sa
Monika k nej vrátila s dekou, jasne jej dala najavo, aby si na ňu vysadla.
„Otec, pozri sa na Iskričku, aká je nepokojná.
Svojim chovaním mi niečo naznačuje. Určite je
to dôležité. Môžem ju poslúchnuť?“
„Kone vedia, čo majú robiť. Choď! Buď opatrná!
Necválaj príliš rýchlo!“
„Nemaj obavy. Nie som začiatočník.“
Monika vysadla na Iskričku. Pomalým krokom sa
vzďaľovala od domu. Po pár metroch začali mierne klusať. Cítila, ako sa Iskričke začínajú na celom

tele napínať svaly. Prikrčila sa tesne ku hrive. Iskrička to považovala za znamenie. Každý kúsok
tela sa jej začal napínať tak, až sa jej beh zmenil na
prudký cval. Teraz už uháňali ako s vetrom o preteky. Prebehli okolo jazera až na rozľahlú lúku. Až
tu Iskrička spomalila. Zacítila známy pach stáda.
Zastavila sa.
Pozerala sa na Bela, ktorý ju nielenže cítil, ale
aj videl. Ani jeden nevedel, čo má urobiť. Len
stáli a pozerali jeden na druhého. Belovi začala
prúdiť v žilách krv rýchlejšie. Túžba po slobode
sa striedala s láskou k Iskričke. Už sa chcel aj
pohnúť, ale nejaká nadprirodzená sila ho vrátila
späť ku stádu. Splnil sa mu sen. Je vodca stáda.
Môže sa vrátiť, alebo ísť ďalej. Je len na ňom ako
sa rozhodne. Neprestával zvažovať možnosti.
Porovnával dávny život s terajším. Ak sa vráti,
ostane navždy s milovanou Iskričkou. Ak odíde,
zavedie všetky kone k bývalému stádu. Všetkým
daruje krásny pocit voľnosti, ale aj pocit neistoty
a napätia.
Čím bol bližšie k vytúženej slobode, tým viac sa
mu do jeho mysle vkrádali spomienky na Moniku. Istota k návratu do voľnej prírody začala
slabnúť. Už netúžil po dávnej minulosti. Svalstvo
na tele sa mu uvoľnilo a naplnilo príjemným teplom. Priateľstvo zvíťazilo. Čakal až Iskrička príde
k nemu. Svoje rozhodnutie neoľutoval. Zrazu sa
cítil najšťastnejší na celom svete. Belo sa zvítal
s Monikou aj so svojou kamarátkou. V momente
zabudol na svoje úmysly. Oddane nasledoval Moniku. Tá sa samozrejme otočila. Šťastná odvádzala stádo domov.

Viac o spisovateľke Lýdii Kráľovičovej si môžete prečítať v článku
Maľuje štetcom aj slovami.
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Michal Hvorecký, Simona Čechová – Maliar a chlapec. Prázdniny
u Fullu (Monokel 2019)
Mestský festival, módna kolekcia, najnovšie aj detská knižka. Na počesť majstra Ľudovíta Fullu
vznikajú mnohoraké diela, čerstvý je rozprávkový titul od Michala Hvoreckého. Malý hrdina sa počas
prázdnin stratí v čarovnom dome, kde ožívajú obrazy. Spoznajte, ako si poradí v Jánošíkovej družine,
v balóne či medzi partizánmi. Do vekového rozmedzia by ste sa mali vmestiť, podľa autorov je knižka
vhodná pre deti od nula do sto rokov.

FILM

Stars Wars: Vzostup skywalkera (Kino Kultúra, premiéra 18. decembra)
Baby Yoda zo spin-off série Hviezdnych vojen už týždne zaplavuje sociálne siete, možnože podobne
zaplavia diváci aj kinosály pri premietaní Vzostupu skywalkera. Tvorcovia filmu (alebo skôr distribučný text) sľubujú epickú výpravu do ďalekej galaxie. V závere kľúčovej ságy sa zrodia nové legendy
a odohrá sa záverečný boj za slobodu galaxie.

DIVADLO

Ochotnícky súbor Máj Černová – Puknutý zvon
(KD Černová, premiéra 26. decembra)
OZ RosArt a divadlo RosaThea – Solitarita
(Divadelné štúdio, Mostová 18, premiéra 28. decembra)
Povianočný a novoročný čas je v meste dlho očakávaným aj pre nadšencov divadla. Ani tento rok
nebudú sklamaní, pretože černovskí ochotníci aj ružomberská RosaThea pripravili premiéry svojich
aktuálnych hier. V Černovej pôjde o veselohru z pera miestneho rodáka Antona Laučeka, kde bude
určite dôvod zdvíhať kútiky úst. RosaThea pre zmenu ponúkne necenzurovaný pohľad na ťaživú
prítomnosť fenoménov súčasnej doby, ktoré si nedokážeme alebo nechceme uvedomiť.

ŠPORT

Ružomberská bežecká liga – Liptovský Štefanský beh (Pred hotelom
Kultúra, 26. december)
V posledný z vianočných sviatkov vyvrcholí 2. ročník Ružomberskej bežeckej ligy. Zhodiť vianočné
kilá môžete prísť na 10-, ale aj 5-kilometrovej trati. Prispejete tým nielen k svojej športovej zdatnosti, ale aj na organizáciu ďalšieho ročníka mestského bežeckého seriálu. No ak prídete v netradičnej
maske či preoblečení, nebude vás beh a občerstvenie stáť nič, naopak, budete sa podieľať na snáď
príjemnej a veselej atmosfére štefanského podujatia.

ZÁBAVA

Plesová sezóna (11. január – 25. február)
Ľudia dnes vraj nechcú robiť, len sa zabávať. A čo tak zábava na úrovni? S bontónom, spoločenským
tancom, slušným oblečením, distingvovaným správaním, s kravatou a motýlikom na krku a črievičkami na nohách až do skorého rána. Ples je ideálna príležitosť ukázať i dokázať, že to ešte v dobe
konzumu a bezbrehej zábavy dokážeme. Okrem mestského plesu sú na výber aj ďalšie – černovský,
hrbôtský, univerzitný, folklórny, ľudový či dokonca pivný.
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Vianočné želanie introverta
Náhľad do introvertných duchabôľov a ducharadostí. Aj s tipom, čím by ste nás
mohli obdarovať na Vianoce.
Text: Nikola Marhefková

Skrútiť vnútornosti nám vedia small talky. Rozhovoru chtivý jedinec vo výťahu, v taxíku alebo hromadnom dopravnom
prostriedku, ktorý by s nami zvrtol konverzačné evergreeny. Také počasie či „čo nové?“. Pravdepodobnosť, že budeme
mierne neohrabaní, je asi taká vysoká, ako že predseda parlamentu v najbližšom prejave opäť zabije syntax. Čo sa týka
zdvorilostnej komunikácie, na krk by nám niekedy mohli umiestniť ceduľku s upozornením „pred použitím potriasť“.
Ak zaregistrujeme hrozbu v podobe nečakanej sociálnej interakcie, v mysli už spriadame taktický ústup. Sme rovnako
kvalifikovaní majstri v miznutí zo spoločenský akcií. Telefonáty obvykle dvíhame s nevôľou, trpezlivo hľadíme na displej, kým prestane zvoniť, aby sme vám vzápätí napísali, čo chcete. Vedzte, písomný kontakt je cesta.
To neznamená, že nemáme radi spoločnosť. Naopak! Ale v primeraných dávkach. Kvalitný čas vieme stráviť aj v „jednoici“
– zabarikádovaní pri knihách či iných činnostiach, pri ktorých si dobíjame baterky. Zamknutí vo svojom svete a pokoji.
A tak sme niekedy vnímaní ako spoločenská mutácia. Bizarný druh, na ktorý sa hľadí s otáznikmi, skepsou či až vedeckým záujmom. Dokonca o nás klepú osvetové návody „Ako žiť s introvertom“. Už ste videli články v opačnom garde? Ja
by som uvítala príručku, ako fungovať s jedincami, ktorí na môj vkus priveľmi plytvajú dychom.
Vietor z už beztak natrhnutých plachiet nám navyše vie vziať slovný štuchanec: „Prečo si tak ticho?“ Mám slinu občas
zakontrovať: „A ty prečo toľko rozprávaš?“ No namiesto toho, aby sme svoje dojmy verbalizovali, sa dotyčnej osôbke
budeme s precíznosťou vyhýbať.
Nuž, sme ako také chyby v Matrixe a vie to byť s nami ťažké. Na Vianoce by sme si tak želali iba trošku pochopenia.
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Kultúrneho programu je dosť,
no ľudia v meste chýbajú
Text: Peter Kravčák

Foto: Ružomberskí dôchodcovia z Jednoty dôchodcov. Zdroj: autor

Štyroch ružomberských
dôchodcov sme oslovili
s otázkou, ako sa im žije
v Ružomberku.

spokojný. So svojimi skúsenosťami
zarobí rovnako, ako začínajúca opatrovateľka. Jej mzda je veľmi malá
a mesto im chce teraz ešte aj zobrať.
Nemyslím si, že je to správne. Ak by
bolo viac miest v domovoch sociálnych služieb alebo fungoval v meste
hospic, možno by bola situácia jednoduchšia.

Anton Péteri
Ako nejeden z ružomberských dôchodcov potrebujem opatrovateľku.
Dlhoročne spolupracujem s jednou
pani, ktorá má 20-ročnú prax, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore a sedem rokov do dôchodku. Je
schopná, skromná a som s jej prácou
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Na Rovni, kde žijem, nie je dostatočne dobrá situácia s chodníkmi a priechodmi pre chodcov. Vezmite si napríklad zastávku Roveň-Poľná. Ak odtiaľ
idem smerom na sídlisko, vystúpim
na ceste a popri ceste bez chodníka
musím kráčať až domov. Nehovoriac
o samotnej Poľnej ulici, kde má aj
zdravý človek problém udržať sa na
nohách na krivej ceste a chodníkoch.
A, napokon, nikto nemyslí na to, ako
sa zdravotne znevýhodnení ľudia majú
dostať do Veľkej dvorany, do múzea, do
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fam, že sa naplnia sľuby o obchodnom
centre či novej plavárni, aby bolo aj
viac pracovných príležitostí a vyžitia
pre Ružomberčanov. Pre mňa sú populárne túry do Ľubochnianskej doliny a po Cyklokorytničke. Používam
elektrobicykel a zdravotne mi podobné výlety veľmi pomáhajú. Ešte keby
vyasfaltovali aj zvyšok Cyklokorytničky, aspoň po Podsuchú.

Fullovej galérie a mohol by som pokračovať. Chýba výťah alebo zábradlie.
Kultúra, ktorej je v meste vskutku
dostatok, je tak nedostupná nielen
finančne, pretože 30 eur za divadlo je
naozaj pre dôchodcov príliš veľa, ale
ešte treba mať aj šťastie, aby sa dala
absolvovať v zdraví – bez úrazu.

Blažena Drapáčová

Bernard Hatala
V meste sa mi žije celkom dobre. No
nedá mi nespomenúť, že nie všetci si
dokážu vážiť bohatstvo, ktoré tu vôkol máme. Prírodu, prostredie, krajinu. Trochu som aj cestoval a my sa
naozaj nemôžeme sťažovať na to, kde
žijeme. Dôchodky síce nie sú veľké,
ale ak človek neplytvá, dá sa vyžiť.
Mám dve dcéry a s manželkou im ešte
aj pomáhame a tešíme sa z vnúčeniec.
Myslím si, že v meste je aj dostatok
príležitostí na kultúrne vyžitie a každý si môže vybrať. Škoda len, že nejestvuje staré ružomberské korzo.
Mesto bývalo plné ľudí, predovšetkým
v nedeľu. Všetci vyšli do ulíc, stretávali sa, rozprávali, hrala muzika, dalo
sa zatancovať. Pamätám si na živé
kapely pri dnešnom futbalovom štadióne, vo Veľkej dvorane, kde bývali
mládežnícke podujatia. Spoločensky
mesto žilo oveľa viac.
Problémy vidím najmä pred mladšou generáciou. Nestavajú sa byty
a rodinné domy, nie je kde stavať. Sú
plány, ale všetko sa veľmi naťahuje.
Aj v Černovej sa ako dlho mesto rozhoduje, za koľko bude pozemky vykupovať. Ľudia kvôli tomu odchádzajú
z mesta. Mladým je potom ťažko. Dú-

jazdy, divadlá, dovolenky. Kto je organizovaný, nemá problém s kultúrnym
a spoločenským životom.

Eliška Szunyogová
Ružomberok je krásne mesto – polohou a okolím. Predovšetkým treba
vyzdvihnúť prírodu všade naokolo.
Ale spoločenský život v samotnom
meste je dosť mĺkvy. Neskôr popoludní nestretnete v uliciach živú dušu –
dokonca ani v lete. A to už nehovorím
o zime. Pamätám si na letnú záhradu
oproti Kultúre, kde sa tancovalo, hrala živá hudba a v meste bol spoločenský ruch. Teraz je v centre po 17. hodine doslova mŕtvo.
A myslím si, že hoci je naše mesto
krásne, nikto sa oň nestará. Pozrite
sa na nábrežie Váhu. Chodíme tam
so psíčkami: zábradlie padá, zarastá
náletovými drevinami, lístie je nepozametané, chýbajú lavičky. Pritom
nábrežie Váhu by mohlo byť ozdobou
mesta spolu s Váhom. Chýba mi tu
tiež park a viac zelene priamo v Ružomberku, kde by sa dôchodcovia poprechádzali a posedeli si.
Ale dôchodcovia organizovaní v Jednote alebo Klube dôchodcov Ružomberok majú pestrý život. Predovšetkým sme rozbehli aktivity, ktoré
vypĺňajú náš voľný čas: zábavy, zá-
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Ako rodenej Ružomberčanka mi chýba viac kvetov v uliciach. Bola som
zvyknutá, že Ružomberok je mesto
ruží. Kedysi to tak fungovalo. Dnes je
mesto bez kvetov studené.
My starší už toho veľa nepotrebujeme, no mladí ľudia nemajú kde bývať.
Všeobecne sa mi ako dôchodkyni
žije v Ružomberku dobre. Vidieť, že
v meste je množstvo akcií, kultúrnych podujatí a my napriek tomu stále počúvame, že v meste je nuda a nie
je čo robiť. Dá sa vybrať zo všetkého,
čo sa u nás deje.
Problém vyľudneného centra mesta
je v tom, že v súkromných domoch
v pešej zóne nebývajú ľudia. Všade
sú firmy, obchody, prevádzky, ale ak
tam nebudú žiť ľudia, naďalej budeme
po 17. hodine večer mesto duchov. Ak
je mesto vyľudnené, tak tam nemôže
byť život.
Výraznejšie problémy v živote Ružomberka neregistrujem.
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Jozef Houdek, slávny
ružomberský (ne)rodák
Text: Rastislav Molda

Foto: Rodinná fotografia Houdekovcov z roku 1912. Zdroj: Dejiny rodu Makovickovcov

Ružomberok v druhej polovici 19. storočia možno dnešným slangovým jazykom nazvať aj prosperujúcim a vydareným startupom. Mesto rástlo, pribúdali ulice, v nich
sa usádzali noví obyvatelia. Ružomberok sa stal domovom aj pre viacerých cudzincov. Z mnohých z nich sa stali významné osobnosti, ktoré mali nielen dostatok financií, ale aj bohatý sociálny kapitál. Jedným z nich bol aj český rodák Jozef Houdek.
Keď do Ružomberka Jozef Houdek prvýkrát zavítal, bol to
23-ročný mladík pochádzajúci z východných Čiech, z malej dedinky Dobřikov situovanej medzi Hradcom Králové
a Litomyšlom.
Aj napriek pomerne mladému veku mal za sebou už niekoľko zaujímavých životných skúsenosti. Vo Vysokom Mýte,
mestečku blízko jeho rodiska, sa vyučil za obchodníka
s metrovým textilom. Následne získaval praktické zručnosti obchodníka v západočeskom meste Stříbro i vo Viedni.
Práve tieto skúsenosti mu dopomohli k tomu, že začiatkom
70. rokov 19. storočia získava miesto v stále výraznejšie prosperujúcom obchode Petra a Daniela Makovickovcov. Bratia,
keďže mal Jozef Houdek už dostatok skúsenosti s vedením
obchodu, mu zverili filiálku, obchod s metrovým textilom.
Ďalšia kariéra, profesijné, obchodné či podnikateľské aktivity Jozefa Houdeka nám ilustrujú, že stúpal v spoločenskom

rebríčku a zaradil sa medzi elity mesta. Už štyri roky po
príchode do Ružomberka mu jeho zamestnávatelia odpredali obchod, ktorý viedol. Či mu ho skutočne odpredali pre
jeho schopnosti, alebo v tom bol aj iný motív, je otázne. Jozef
Houdek sa krátko po usadení v Ružomberku oženil s dcérou
jedného zo svojich šéfov. V roku 1875 si zobral Danielovu najstaršiu dcéru, dvadsaťročnú Ruženu Annu. A tak sa na prvý
pohľad môže zdať, že aj týmto predajom mu chcel jeho svokor
pomôcť. Jozefovi sa však ekonomicky darilo aj naďalej.
V roku 1879 patril k spoluzakladateľom Ružomberského
účastinárskeho spolku, ktorý sa postupne pretransformoval na funkčnú banku. Takmer štyridsať rokov bol členom
výboru a istý čas aj predsedom dozorného výboru banky.
Profesijné skúsenosti z bankového biznisu ho predurčili aj
do funkcie správcu najznámejšej slovenskej banky z prelomu 19. a 20. storočia, Tatra Banky.
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Výhodné investície aj do národného hnutia
Nadobudnutý majetok mu umožnil aj viacero investícií do
nových podnikov, ktoré sa vyplatili, a tým rodinný majetok
Houdekovcov zhodnotil. Na konci 19. storočia sa Ružomberok, podobne ako iné mestá vtedajšieho Uhorska, výrazne
industrializoval a tento trend umožnil mnohým zbohatnúť.
Využil to aj Jozef Houdek, v roku 1883 išiel do pomerne riskantného projektu a patril k spoluzakladateľom Ružomberského
účastinárskeho spolku továrne na papierovú drevolátku.
V tom istom roku sa podieľal aj na výstavbe fabriky v blízkom
Bielom Potoku. Ako spoluzakladateľ bol aj pri zrode Uhorskej
papierne v Ružomberku. Houdek investoval, kupoval účastiny viacerých rozbiehajúcich sa podnikov vtedajšieho Horného Uhorska, čím ich na jednej strane podporil, na druhej
strane tým zväčšoval vlastné finančné zabezpečenie.
Príbeh Jozefa Houdeka je inšpiratívny a ukazuje, ako sa
z jednoduchého zamestnanca obchodu za približne štvrťstoročie stal bohatý veľkopodnikateľ. No inšpiráciou v investovaní mu mohol byť aj jeho svokor, keďže ten už na konci 60.
rokoch 19. storočia spoločne s celou rodinou investoval napríklad do Turčianskosvätomartinskej sporiteľne. Pre každého
člena rodiny kúpil jednu účastinu v hodnote 60 zlatých.
Jozef Houdek peniaze precízne vkladal nielen do podnikov, ktoré umožňovali rýchly zisk, ale aj do takých, ktoré
mali výsostne národný podtext. Išlo napríklad o Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok v Turčianskom Sv. Martine.

Portrét Jozefa Houdeka v uniforme dobrovoľného hasiča a jeho manželky Ruženy. Zdroj: Dejiny rodu Makovickovcov

Keď Jozef Hoduek v roku 1918 umrel, v slovenských novinách sa objavilo viacero nekrológov pripomínajúcich jeho
úspešný život, vykresľovali ho ako úspešného národohospodára. Tieto správy sa ale objavovali aj v slovenských novinách vychádzajúcich v zahraničí, napríklad v Spojených
štátoch amerických alebo v Rusku.

Rodičia úspešných detí
V rodine Jozefa a Ruženy Anny sa narodilo celkovo desať detí,
z toho šesť synov a štyri dcéry. Takáto mnohopočetná rodina nebola v druhej polovici 19. storočia nijakou zvláštnosťou.
Ako dieťa zomrel jeden zo synov, čo pri vysokej miere detskej
úmrtnosti v predminulom storočí možno považovať na jednej
strane za netypické, na druhej strane to svedčí o dostatočnom
zdravotnom zabezpečení rodiny. Istotne vyplývalo aj zo sociálneho zabezpečenia tejto meštianskej a obchodníckej rodiny.
Prvorodeným synom bol Fedor, narodil sa v roku 1877, dva roky
po sobáši rodičov. Následne už o rok prišiel na svet ďalší syn
Žiga Daniel, ktorý jediný zomrel v detskom veku ako dvojročný. Ďalší syn Otomar sa narodil až v roku 1883. Postupne prišli
na svet dcéry Viera, Marieta, Anna a Ružena i synovia Ivan,
Viliam a Zdenko. Rozdiel medzi prvorodeným synom Fedorom
a najmladšou dcérou Ruženou bol takmer štvrťstoročie.
Deti vyštudovali popredné školy, chlapci predovšetkým gymnáziá, následne išli v stopách svojho otca. Väčšina z nich navštevovala obchodné školy, prevažne v českých krajinách.
Dievčatá zase po ukončení meštianskej školy navštevovali
popredné dievčenské školy vtedajšieho dualistického štátu.
Synovia sa zaradili medzi popredné osobnosti slovenskej politiky, vedeckého a kultúrneho života. Podarilo sa im v živote
výrazne sa uplatniť a pôsobili na popredných pozíciách dobových podnikov i v štátnej správe novej republiky. Dievčatá, keďže pochádzali z rodiny bohatého obchodníka, sa dobre vydali.

Príbeh Jozefa Houdeka je
inšpiratívny a ukazuje, ako sa
z jednoduchého zamestnanca
obchodu za približne štvrťstoročie
stal bohatý veľkopodnikateľ.

A práve v ruskom Jekaterinburgu vychádzali Slovenské
hlasy redigované Jozefom Gregorom Tajovským, ktoré v novembri 1918 priniesli tento zaujímavý smútočný
oznam: „Vo veku 70 liet zomrel (v lete 1918) v Ružomberku
Jozef Houdek, vynikajúci slovenský vlastenec a národohospodár. Bol to jeden z tých poslovenčených Čechov, ktorý, usadiac sa na Slovensku, úprimne a cele priľnuli k dobrému ľudu slovenskému a stali sa jeho vlastnými členmi.
Na Slovensko odsťahoval sa v mladosti svojej, oženil sa so
Slovenkou Ruženou Makovickou, vykonal za 50 rokov na
Slovensku veľký kus práce národnej a hospodárskej.“
Autor je historik, pracuje v Liptovskom múzeu v Ružomberku.
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Byť kresťanskou kapelou
je neraz hendikep
Text: Anna Zábojníková

Foto: Kapela Kéfas. Zdroj: archív kapely

Ružomberská kapela Kéfas oslavuje 25 rokov na hudobnej scéne. Na konte má sedem albumov a množstvo koncertov. Jediným členom, ktorý pôsobí v kapele od jej
založenia, je spevák a gitarista Ľuboš Kútnik.
Vonku vládne predvianočný nákupný zhon. Z prichádzajúceho autobusu vystupuje húf ľudí, aby zaplnil obchodné reťazce na Rovni. Neďaleko nich sa o skúšobňu delí
s dychovou hudbou Supranka gospelová kapela Kéfas.
V miestnosti, kde nacvičujú muzikanti a speváci odlišného repertoáru, nás víta jej zakladateľ Ľuboš Kútnik.
Okrem stoličiek a stojanov s notami nás prekvapil aj chlad.
Muzikanti sa počas nacvičovania na vianočný koncert
musia rozohriať nielen svojou hudbou, ale aj niekoľkými
ohrievačmi.
Pomohol im dekan Kostelanský

Hudobné zoskupenie ako prvý prichýlil vtedajší ružomberský dekan Alojz Kostelanský na svojej fare. Neskôr
podala nádejným muzikantom pomocnú ruku dychová
hudba Supranka.
Prvý album Poklady vyšiel na magnetofónových kazetách
po štyroch rokoch od vzniku kapely, ktorej začali pribúdať
pozvania na vystúpenia. Začiatky boli finančne náročné,
ale túžba hrať bola silnejšia. Z peňazí horko-ťažko vykryli
cestovné náklady, neraz ich doplácali aj z vlastného vrecka.
Z kapely rodina

Hudobníci najskôr hrávali ako sprievodná kapela ružomberského spevokolu Juventus, ktorý vznikol v roku 1991.
O tri roky neskôr si povedali, že majú dostatok vlastných
piesní, a tak sa vydali na sólovú dráhu.

Koncerty Kéfasu nie sú len o potlesku či rytmickom húpaní sa zo strany na stranu. „Hráme aj piesne, počas ktorých
ľudia tancujú. Naše koncerty by mali byť o radosti, energii
a zábave. Výnimkou sú, samozrejme, vianočné koncerty,“
opisuje atmosféru z koncertovania Ľuboš Kútnik.

„Prvýkrát sme koncertovali už ako gospelová kapela Kéfas na
ružomberskom festivale Spievajme Pánovi. Názov vymyslela
moja sestra Andrea. V kapele sme boli vždy iba muži, no zo
začiatku s nami spievali vokály dve dievčatá, “ hovorí o prvom
rozozvučení nástrojov pod značkou Kéfas Ľuboš Kútnik.

Jednu z vianočných kolied s kapelou naspievala aj interpretka ľudových piesní Hana Hulejová. No na pódiu už
vystupovali aj s ďalšími gospelovými kapelami ako Kapucíni, Heaven´s Shore či Credo. Krstným otcom vianočného
albumu Jasná hviezda bol dokonca niekdajší frontman
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rockovej skupiny Metalinda Pavol Drapák, ktorý si s kapelou niekoľkokrát aj zahral.
Kútnik priznáva, že živé vystúpenia boli kedysi častejšie.
Muzikanti nasadli do auta a niekoľko hodín cestovali na
východné Slovensko, aby odspievali hodinový koncert.
Nasledovalo balenie aparatúry, nočný príchod domov
a skoré ranné vstávanie do práce. „Vnímame sa ako rodina. Dnes sa už stretávame viac osobne, než ako kapela.
Naše priateľstvo prerástlo do spoločných plesov, rodinných stretnutí či svadieb,“ hodnotí Ľuboš Kútnik.
Viera aj politika
Hoci ide o gospelovú, teda kresťanskú skupinu, na jej koncerty
chodievajú aj neveriaci. Kapela ich svojou hudbou a textami
nechce vystrašiť, ani im znechutiť vieru hneď v začiatkoch.
Naopak, pomedzi pesničky sa krátkymi myšlienkami prihovárajú publiku tak, aby si každý odniesol to, čo sa mu páči.
Na občasnú prezývku „tí kresťania“ si už zvykli a vnímajú
ju ako kompliment. Počas vystúpení ich nikdy nikto nevypískal. Provokácie však zažili počas koncertov pre KDH.
Keď sa postavili na námestie, negatívne emócie lomcovali
ľuďmi nie kvôli kapele, ale kvôli politike.
„Politicky sa angažujeme, nie však v rámci kapely, ale pomimo nej. Máme svoje názory a presvedčenia. Ružomberčania mohli vnímať aj mňa, že som bol v kampani pri neúspešnom kandidátovi na primátora Karolovi Javorkovi.
Vnímal som to ako spôsob obmeny v meste, no nevyšlo to,“
ľutuje ružomberský spevák.
Obmena členov
Kapela Kéfas počas dlhoročnej kariéry vymenila takmer všetkých členov a dnes má česko-slovensko-anglické zázemie.
Ján Janovic, ktorý hrá na klávesy, býva v Prahe a pracuje ako
IT špecialista. Basgitarista Martin Šafek je Ružomberčan, no
pracuje v Írsku, taktiež ako IT odborník. Bubeník Jozef Foltín
býva v Dolnom Kubíne a gitarista Vladimír Klimek v Ružomberku. Zároveň je učiteľom Gymnázia svätého Andreja, do kapely prišiel po dvoch od jej vzniku.
„To, že sa kapela obmieňala, spôsobilo, že stále sme mali motiváciu ísť ďalej. Každý do kapely niečo priniesol, je v nej kus
jeho života a jeho tvorby,“ uvažuje Ľuboš Kútnik, ktorý ako
jediný v kapele vydržal celé štvrťstoročie. Pracuje ako učiteľ
v Spojenej škole v Malých Tatrách a popri hre v kapele často
robí dídžeja na svadbách, oslavách či firemných večierkoch.

„Potom sme zistili, že videoklipy si dokážeme vyskladať
aj sami. Výroba dobrého klipu je však finančne náročná.
Preto sme zvolili možnosť menšieho odporu, že robievame
aj textové videá, ktoré vyrába moja dcéra Laura,“ opisuje
spôsob prezentácie v televíznom a internetovom prostredí.

„Úspech je len niečo čiastkové, nie je
pre nás tým podstatným. Dôležité je
to, že naši poslucháči nepočúvajú len
ušami, ale aj srdcom.“
Ľuboš Kútnik, spevák a gitarista kapely Kéfas

Kto sa chce uživiť, nemôže zostať pri gospele
Poslucháči môžu piesne od kapely Kéfas zachytiť nielen
v katolíckych, ale aj v regionálnych rádiách ako Rebeca,
Liptov či Frontinus. „O pesničke Káva nám z komerčného
rádia povedali, že by mohla byť pokojne hraná, no máme
nálepku gospelová kapela. V tomto smere je to hendikep,“
priznáva Kútnik.
Paradoxom je, že slovenská pesničkárka Sima Martausová prerazila aj vďaka výhre v súťaži Gospel talent. „Uspela
i vďaka tomu, že sa jej chytil schopný manažér Jozef Šebo.
Okrem nej je manažérom Jany Kirchnerovej či Petra Cmoríka. Jednoducho, vie vycítiť talent. Simona je výnimočný
útvar. Je úprimná a uveriteľná a to, čo spieva, aj žije. Jej
tvorba zafungovala na ľudí a preto si ju vybrali aj komerčné rádiá, “ analyzuje Kútnik úspech Simy Martausovej.
Na Slovensku však nie je jediná. V kresťanských kapelách
kedysi spievali a hrali viacerí známi speváci a muzikanti. Mária Čírová začínala v gospelovej kapele Trinity group,
Mária Podhradská v Atlante, kapela Zuzany Smatanovej
zase v Créde. Aj kapela Komajota vzišla z gospelu, a rovnako
v ňom pôsobil aj basgitarista slovenskej skupiny No Name.
„Problém je v tom, že kto sa chce živiť muzikou a robiť
hudbu profesionálne, nemôže zostať len pri gospele,“ konštatuje Ľuboš Kútnik, podľa ktorého by si gospelová tvorba
zaslúžila väčšiu podporu.

Texty piesní väčšinou píše bývalá vokalistka Marcela Šimková, no občas prispeje aj Ľuboš Kútnik či Vladimír Klimek.
„Marcela vie povedať metaforicky to, čo my priamou rečou,“
pochvaľuje textárku Ľuboš Kútnik.

Nedávno kapela Kéfas vydala k 25. výročiu album Vianočný príbeh. Tvorí ho 26 kolied, pričom rovnaký názov ako
album má aj nový videoklip, na ktorom sa okrem kapely
podieľal aj detský spevácky zbor Amabile z Ružomberka.

Keď kapela získavala svojich prvých fanúšikov, internet
bol ešte v plienkach. Do širšieho povedomia sa dostávala
najmä vďaka katolíckemu Rádiu Lumen, no potrebná bola
aj vizuálna prezentácia. Vďaka produkčnej spoločnosti
Lux Communication natočili prvý klip k piesni Poklady
a neskôr aj k piesni Blázon.

„Počas 25 rokov sme sa naučili viac sa spoliehať na Božiu
prozreteľnosť. Márne by boli naše namáhania bez nej. Vidíme, že úspech je len niečo čiastkové, nie je pre nás tým
podstatným. Dôležité je to, že naši poslucháči nepočúvajú
len ušami, ale aj srdcom,“ bilancuje roky pôsobenia kapely
Kéfas na gospelovej scéne jej líder.
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Ružomberský šport 2019:
V znamení basketbalového titulu
Text: Peter Kravčák

Foto: Tomáš Mlynárik

Asi nič tak výrazne nepotešilo verných športových priaznivcov ako zisk titulu
majsteriek Slovenska v basketbale. Lenže dobré a lepšie športové výkony, výsledky a správy prichádzali aj z bazénov, od stolnotenisového stola či z bicykla.
Po roku 2003 sa ružomberský basketbal konečne dočkal.
V apríli 2019 zdvihli hráčky MBK Ružomberok nad hlavu
majstrovský pohár.
Dvadsiate výročie európskeho titulu oslávili titulom slovenským
Smelo môžeme tento úspech označiť za najvýraznejší
v ružomberskom športe za uplynulý rok. Aj s ohľadom
na zníženú úroveň slovenskej ligy v posledných rokoch,
dobrovoľný ústup Košíc zo svojej neotrasiteľnej pozície či
s ohľadom na ostatné úspechy športovcov z mesta.
Juraj Suja našiel v šiestom roku svojho účinkovania na lavičke MBK ideálnu zostavu a skvelý tím. Americké líderky
Ellenbergová a Jefferyová zastrešené litovskou pivotkou
Šiksniutéovou kvalitatívne potiahli celý káder. Popri nich
vyrástla na top hráčku slovenská líderka družstva Miroslava Mištinová i Ukrajinka Oľga Yatskovetsová.

Vo výbornej tímovej atmosfére potiahli dievčatá až do
šestnásťfinále Európskeho pohára FIBA, za víťazstvom
v Slovenskom pohári i spomínaným titulom slovenského
šampióna. V semifinále ani finále s Piešťanmi nenašli
premožiteľa a pred vlastnými divákmi strihali majstrovskú sieťku z koša.
Staršie mini žiačky pod vedením Zuzany Jarinovej dosiahli na bronzové medaily v ligovej súťaži. Ešte o stupienok
lepšie boli mladšie žiačky Antona Panisa.
V aktuálnej sezóne našiel klub na poslednú chvíľu peniaze
na účinkovanie v Európskom pohári FIBA. To síce výsledkovo ani raz nevyšlo, no v lige tím nenašiel až do decembra
premožiteľa, a to ani v dvoch stretnutiach s najväčším súperom v boji o obhajobu titulu – s Piešťanmi. Okrem dobrého pocitu a sebavedomia to zatiaľ nič neznamená. Pre
sezónu bude dôležité najmä jarné play-off.
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V apríli ružomberský basketbal skromnou spomienkou oslávil 20 rokov od prvého európskeho titulu z Brna 1999. Klub
zároveň začiatkom roka predstavil publikáciu 80 rokov basketbalu v Ružomberku, ktoré si pripomenul ešte vlani.
Návrat do Európy
Zimu 2018 začali futbalisti smutnou ságou okolo konca kariéry Mareka Saparu, a rok 2019 to zopakoval, prakticky
identicky, akurát hlavný aktér sa volal Erik Daniel. Najlepší hráč oranžových za posledné tri roky odmietol predĺžiť
zmluvu na Liptove a upísal sa Slovanu Bratislava. Keďže
až do leta mal platný kontrakt pod Čebraťom, klub ho za to
trucovito nechal sedieť v B-mužstve a fanúšikovia sa báli,
ako bude vyzerať jarná časť ligy.
Hoci to nikto nečakal, futbalisti vedení dvojicou David
Holoubek a Jíři Jarošík to dotiahli na celkové 3. miesto.
Najmä v nadstavbovej časti dokázali doma zdolať Slovan
aj Dunajskú Stredu a až na Žilinu mali so všetkými tímami
lepšiu alebo vyrovnanú bilanciu.
Kvalifikovanie sa do pohárovej Európy bolo veľkou odmenou
i úspechom pre mladý káder i stále viac začínajúcich než
ostrieľaných seniorských trénerov. Lenže od klubu požadovali posily a vedenie sa rozhodlo pre celkom inú filozofiu.
Rozlúčili sa s nimi, takisto aj so športovým riaditeľom Dušanom Tittelom i niektorými hráčmi. Príležitosť dostali odchovanci: hráči, ale aj Ján Haspra mladší, ktorí dosiaľ trénoval mládež a pri seniorskom áčku bol len ako asistent. Za
svojho pomocníka si vzal trénera-nováčika Mareka Saparu.
Úvod bol rozpačitý, vrátane bezproblémového vypadnutia
s Levski Sofia v Európskej lige. Zásluhou deväťzápasovej
série bez prehry v domácej lige však drží po jeseni MFK
nečakané 3. miesto, čo dáva nádej na zaujímavú jarnú časť
sezóny, kde bude v hre stále aj v Slovenskom pohári.
Mladší dorastenci (U16) získali 3. miesto, čo bol najväčší
úspech mládežníckeho futbalu. Klub tiež investoval 1,75 milióna eur, zväčša od futbalového zväzu a ministerstva školstva, do futbalovej akadémie. Vybudovali ubytovanie a umelé ihrisko na ZŠ Klačno, zrekonštruovali ihrisko v Černovej
a postavili tribúnu pri umelej ploche v areáli MFK.
Úspechy v šachu, plávaní a stolnom tenise
Šachový klub Ružomberok oslavoval tento rok storočnicu ďalším veľkým festivalom. Stovky šachistov prišli na
Majstrovstvá Európy Smart Kids, Majstrovstvá Slovenska
v rapid šachu mládeže, Majstrovstvá sveta telesne postihnutých i Majstrovstvá Slovenska mužov a žien v klasickom šachu. Ružomberčanka Simona Koreňová sa stala
slovenskou šampiónkou v rapid šachu dievčat do 16 rokov.
Na Majstrovstvách Slovenska juniorov v plávaní získal Tibor
Tišťan bronzovú medailu v kategórii do 16 rokov. V Slovenskom pohári v diaľkovom plávaní vyhral kategóriu mladších
juniorov Adrián Beluš, Sára Šefranková bola v rovnakej kategórii žien tretia. Beluš je navyše bronzový z Majstrovstiev
SR v diaľkovom plávaní vonku na 10 kilometrov.

Matej Ulík je čerstvý Majster Slovenska v cyklokrose. Foto: Autor

Stolné tenistky Ružomberka obhájili tretí rok po sebe
3. miesto v extralige žien. V mládežníckych kategóriách
si juniori odniesli 3. miesto z republikového šampionátu
družstiev. Tobiáš Pindura je majster SR vo štvorhre. Mladšia žiačka Lea Dziewicová sa stala majsterkou SR vo štvorhre a tretia bola v dvojhre. Dziewicová s T. Kľuchovou sú
majsterkami SR družstiev v mladší žiačkach.
Cyklistika, beh, vzpieranie a ďalší
Úspechy nenápadne zbiera aj vzpieranie. Z republikových
šampionátov si Slávia Ružomberok odniesla 4x striebro
a 2x bronz. Najväčšia nádej, juniorský reprezentant Patrik
Víťaz, získal ako junior 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska mužov do 96 kg.
Druhým zorganizovaným ročníkom Ružomberskej bežeckej ligy potešili bežci. Projekt je životaschopný a má už aj
svoju popularitu. Jeden z najlepších ružomberských bežcov Matúš Vlčko absolvoval Berlínsky maratón za 2:38 na
407. mieste, čo je na amatéra výborný výsledok. Dvanásťčlenné družstvo Ružomberok v pohybe zabehlo štafetový
beh Od Tatier k Dunaju za niečo vyše 24 hodín a skončilo
na 3. mieste.
Tenistky TK Ružomberok udržali najvyššiu súťaž, hoci
prevažne s neružomberskými hráčkami. Matej Ulík z Liptovskej Osady vyhral Majstrovstvá SR v cyklokrose. Mesto
sa stalo opäť etapovým v cyklistických pretekoch Okolo
Slovenska. No a po rokoch sa vrátil aj organizovaný volejbal v novozaloženom klube VK One Ružomberok. Turisti
vydali pri príležitosti storočnice organizovanej turistiky
pamätnú knižnú publikáciu.
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Robo Kolár

Vianoce
Milí Ružomberčania, želám nám všetkým pokojné Vianoce. Oddýchnime si
od práce, od každodenných starostí
a stresu, buďme s našimi blízkymi.
Máme dvoch synov, ktorí vekom už
nie sú deťmi. Musím to takto napísať,
lebo aj oni Slovo vydavateľa pravidelne čítajú A. V našich spomienkach sa
často vraciam k spoločne prežitým
chvíľam. Ako sa na začiatku tešili zo
samotného stromčeka, keď z darčeka pod stromčekom ich zaujal najmä
polystyrénový obal, z ktorého ostalo
po dvoch hodinách len torzo. Ako písali listy Ježiškovi. Ako sa dnes tešia
najmä na oddych od školy.

sa nevedeli dočkať, kým ocino doje už
druhú porciu vianočného kapra, aby
sme sa konečne dostali k darčekom.
Mám to šťastie, že sú to všetko krásne spomienky.
Nezabudnime, prosím, v tomto období na tých, ktorí nemajú v živote toľko
šťastia. Na tých, ktorí nemôžu tráviť
spoločné chvíle so svojimi blízkymi,
na tých, ktorí si nevedia alebo nemôžu dopriať v tomto sviatočnom období
to, čo by si priali. Pomôcť sa dá rôznymi spôsobmi.
Prajem krásne a požehnané vianočné
sviatky a všetko dobré v novom roku
2020!

Spomeniem si pritom aj na moje detstvo, na Vianoce s rodičmi, ako sme

Na tomto mieste môže byť Vaša reklama
Píšte na: inzercia@rmagazin.sk
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DO MÚZEA SO ZĽAVOU!
Deti, študenti,
seniori, viacdetné rodiny...
Jednotné výšky zliav
do krajských múzeí ŽSK
Špeciálne výhody
pre mnohopočetné rodiny

KATEGÓRIA

ZĽAVA

KATEGÓRIA

do 6 rokov

100%

Dôchodcovia

7 - 15 rokov

50%

ZŤP

Študenti

16 - 26 rokov

50%

Viacdetné rodiny

dospelí a deti
do 15 rokov

pri viacdetných
rodinách sa platí
za 2 doslepých
a 2 deti, ostatné deti
majú vstup zadarmo

Deti

ODHAĽTE TAJOMSTVÁ
MÚZEÍ ŽILINSKÉHO KRAJA

VIAC INFORMÁCIÍ

Skupiny

Regionálne zľavy

ZĽAVA
nad 60 rokov

50%

ZŤP, ZŤP-S

50%

ZŤP-S - sprievod

100%

školské zájazdy MŠ, ZŠ,
SŠ a letné tábory

50%

1x dozor (10-20 ľudí)

100%

2x dozor (nad 20 ľudí)

100%

napr. Liptov card,
Oravapass a pod.

určí múzeum

Ešte viac

skvelého čítania na

rmagazin.sk
Sme aj na facebooku:
facebook.com/ruzombersky.magazin
Aj na instagrame:
instagram.com/ruzomberskymagazin/
Ďalšie číslo Ružomberského magazínu
vyjde 20. 02. 2020.

