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INZERCIA

Keď Jakub ochorel, všetko sa zmenilo
Rodiny, ktoré bojujú s chorobou, by nemali bojovať aj s chudobou
nedeľu mu chceli rodičia vymaľovať detskú izbu a o dva
týždne ísť na dovolenku do
Tatier. Lenže Jakub omdlel. Po
prevoze záchrankou a stanovení
diagnózy sa jeho domovom na dlho
stala nemocnica. Mama sa zrútila
a otec, inak statný muž, sa rozplakal.

Všetko sa v sekunde zmenilo

Mamka okamžite prestala chodiť do
práce. Ostala so synom v nemocnici.
Tak prišla rodina o jeden príjem,
zatiaľ čo náklady na liečbu stúpali.
Otec ostal doma s Jakubovým
bratom a vždy po práci, ak to bolo
len trochu možné, sa vybrali do
hlavného mesta na onkológiu pre
objatia.

Toto trvalo celé tri roky!

Viete si to predstaviť? Takto fungujú tisíce rodín. S chorobou sa
všetko zmení. Nielen plány. Príjem
klesá, náklady stúpajú. Benzín,
vitamíny, kvalitné maste na boľavé
ruky a kvapky na boľavú sliznicu.
A chcelo by to aj drobnú radosť po
bolestivom zákroku.

Nikto by v takýchto problémoch
nemal ostať sám

Ľudia by si mali pomáhať, a preto
je tu DOBRÝ ANJEL, ktorý pomáha
�inančne každý mesiac trom
tisícom rodín. Príspevky od darcov im preposiela do posledného
centu. Príjemcov pomoci odporúča 1550 spolupracujúcich leká-

rov a rodina je v systéme počas
celej liečby. Každý darca si
presne môže kontrolovať, komu
pomohol.

Staňte sa aj vy Dobrým anjelom

Pošlite SMS s textom anjel A na
číslo 840 a budete pravidelne
prispievať sumou 1 euro mesačne (predplatená karta) alebo
3,32 eur (paušál). Alebo sa zaregistrujte na www.dobryanjel.sk.
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Milí priatelia,
mnohí z vás majú ešte aj dnes pred očami zlaté olympijské okamihy. Vyčerpaná Nasťa Kuzminová so šťastím
v očiach a so slovenskou zástavou v rukách vyhráva biatlonové preteky v Pjongčangu.
Za jej úspechmi je veľa talentu, driny, ale aj odvahy. Ukázala ju tým, že neváhala opustiť rodnú krajinu, prijať novú
domovinu a naplno ju reprezentovať. Žiadny normálny
Slovák si nedovolí vykrikovať, že Nasťa nie je dostatočnou
slovenskou patriotkou. Práve naopak. Fandíme jej a tešíme sa z jej úspechov ako z našich. Prisťahovalkyňa z Ruska robí našu krajinu krajšou, lepšou a sebavedomejšou.
Aj v tomto vydaní Ružomberského magazínu si môžete prečítať niekoľko hrdinských príbehov. O obyčajných
chlapoch, ktorí majú svoje sny a usilujú sa zachrániť
kaštieľ svätej Žofie. O likavskom kňazovi, ktorý neváhal
nabrať opačný smer ako Nasťa, a šesť rokov pôsobil ako
misionár v Rusku. O blogerovi, ktorý píše o konšpirátoroch
a extrémistoch, a nebojí sa ani vyhrážok smrťou.
Čo príbeh, to príklad hodný nasledovania.
Buďme odvážni! Nie hustými rečami, búšením sa do hrude, ale svojimi skutkami.
Príjemné čítanie vám želá
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Výsledky výskumu:
s marihuanou majú skúsenosť
už šiestaci
Text: Anna Šenkeríková

Foto: photodune.net (PaulSchlemmer)

V máji a júni minulého roka vyplnilo skoro dvetisíc žiakov ružomberských základných a stredných škôl dotazník týkajúci sa užívania návykových látok.
Na výskume sa podieľala Katedra
sociálnej práce Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity a Nízkoprahové
centrum RK prerod. Náklady na jeho
realizáciu uhradila Nadácia Supra.
Prostredníctvom anonymného dotazníka zostaveného z tristo otázok sa
výskumníci snažili zmapovať užívanie návykových látok žiakmi základných a stredných škôl v Ružomberku.
Zamerali sa nielen na fajčenie, pitie
alkoholu, energetických nápojov, ale
aj na požívanie nelegálnych drog,
hranie automatov a rizikové správanie na internete. Celkovo oslovili
takmer dvetisíc detí a mladých ľudí
zo sedemnástich škôl.
Pri energetických nápojoch, cigaretách, alkohole a marihuane zisťovali
aj frekvenciu ich užívania žiakmi
a študentami.
„Každá škola dostane záverečnú
správu, v ktorej je podrobne rozpísaný stav užívania návykových látok
žiakmi a študentmi. Údaje môžu využiť pri tvorbe preventívnej stratégie
a jednotlivých preventívnych aktivít.
Odbornej verejnosti budú informácie

podané na konferencii, ktorá bude
organizovaná na pedagogickej fakulte v máji,“ hovorí Angela Almašiová
z katedry sociálnej práce.
V rámci základných škôl vyplnilo dotazníky 992 respondentov vo
veku desať až pätnásť rokov. Pri
interpretácii výsledkov autorky
výskumu zistili, že skoro 13 percent respondentov pije energetické
nápoje každý týždeň, z toho tri percentá odpovedali, že ich konzumujú
každý deň. Chlapci ich pritom pijú
takmer dvakrát častejšie ako dievčatá. Celkovo konzumuje energetické nápoje minimálne raz za rok
viac ako polovica respondentov.

Skúsenosť s hernými automatmi má
26 percent žiakov piateho až deviateho ročníka.
V rámci stredných škôl bolo oslovených 850 respondentov, ktorých vek
sa pohyboval od pätnásť do 21 rokov,
takže ich skúsenosti s návykovými
látkami boli podstatne väčšie.
Najčastejšie konzumujú cigarety
– každý deň fajčí takmer štvrtina
opýtaných a skoro polovica fajčí
minimálne raz za polrok. Energetické nápoje pije 65 percent opýtaných a 75 percent požíva alkohol,
pričom najčastejšie uviedli polročnú (18,2 %), mesačnú (17,1 %) a týždennú periodicitu (14,2 %).

Fajčí asi dvanásť percent detí, z toho
tri percentá každý deň. Viac ako štvrtina pije alkohol a zhruba štyri percentá opýtaných majú skúsenosti aj
s marihuanou.

S liekmi bez predpisu experimentuje
viac ako pätnásť percent opýtaných,
s extázou zhruba šesť percent. S hernými automatmi má skúsenosť skoro
tretina študentov.

S alkoholom a cigaretami experimentujú už piataci, marihuanu začínajú
skúšať šiestaci. Z iných látok prevládajú lieky (10 %), napríklad analgetiká,
prchavé látky (2,9 %), z nelegálnych
drog extáza (0,8 %) či lysohlávky (0,7 %).

Zaujímavým údajom je aj priemerný
vek prvého kontaktu s cigaretami
a alkoholom. U žiakov základných
škôl to je zhruba 11 rokov, u stredoškolákov približne 13 rokov.
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Fotoklub nemá kde vystavovať
Text: Peter Kravčák

Foto: Fotoklub RK 1924

Viac ako 90-ročný Fotoklub pri Liptovskom múzeu prešiel za posledné tri mesiace výraznými zmenami. V jeho názve už nie je „pri Liptovskom múzeu“. A v múzeu ho už ani nenájdete.
Fotoklub pri Liptovskom múzeu dostal počas uplynulého roka ultimátum. Liptovské múzeum, ktorého názov štyridsať rokov figuroval v mene
združenia, sa rozhodlo, že to takto
ďalej nemôže fungovať.
Zmeňte názov, inak ste tu skončili
„Po minuloročnom rozdelení dotácií
vznikli v kultúrnej komunite neopodstatnené reči, že peniaze, ktoré dostávame na organizovanie výstav, vlastne
‚prejedia‘ v Liptovskom múzeu. Riaditeľa
sa takéto ohováranie dotklo a povedal, že
meno múzea očierňovať nenechá. Vraj si
musíme zmeniť názov, inak nám nepredĺži zmluvu,“ popísal ešte v októbri pre
Ružomberský magazín začiatok problémov predseda fotoklubu Štefan Ižo.
„Požiadali sme ich o zmenu názvu
s tým, že my nezriaďujeme ani nijakým spôsobom nekontrolujeme činnosť tohto občianskeho združenia.
Nanajvýš korektné preto je oddeliť
názov Fotoklubu ako občianskeho
združenia od verejnej inštitúcie,“ vysvetlil postoj Liptovského múzea riaditeľ Martin Krupa.

Dodal, že múzeum má záujem o spoluprácu s každým, ak to bude výhodné pre obe strany. Fotoklub pri
Liptovskom múzeu sa napriek nevôli
značnej časti členskej základne podvolil. Koncom roka sa oficiálne premenovali na Fotoklub RK 1924.
„Ak ide o externé združenie, nevieme
a nemáme dosah na kvalitu poskytovaných služieb a pri problémoch nevieme
zasiahnuť. Nie je vhodné, aby združenie,
ktoré nie je organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti, vystupovalo pod jej
menom,“ súhlasí s rozhodnutím múzea
riaditeľ odboru informácií Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Lukáš Milan.
Na novej spolupráci sa nedohodli
Múzeum následne ponúklo Fotoklubu
novú zmluvu na rok 2018. Ten sa s ňou
však nestotožnil a odmietol ju podpísať. V podmienkach dodatočne pribudlo, že fotoklub si musí počas roka
zmeniť aj sídlo a nemať ho oficiálne
v priestoroch múzea.
„Chceli od nás termínový plán výstav
na celý rok dopredu, a že oni potom
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rozhodnú, ktoré budeme môcť urobiť
a ktoré nie. S tým nemôžeme súhlasiť. Kvôli plánu pripravíme výstavu,
dohodneme ľudí a potom ju budeme
musieť zrušiť, lebo nedostaneme
priestor v múzeu? To si nezoberieme
na zodpovednosť. Je to neseriózne,“
vysvetľuje výhrady fotoklubu Ižo.
Fotoklub tiež zaskočilo, že odrazu
bolo potrebné za priestory v Liptovskom múzeu platiť.
„Znášali sme réžiu okolo výstavných
priestorov, aj okolo organizácie fotografických výstav. Priestory zadarmo sme vnímali ako istú kompenzácia toho, že tam robíme celoročne
program, dotiahneme aspoň zopár
ľudí. Navyše, vstupné vo výške 1,5
eura, ktoré platili návštevníci výstav, zostávalo Liptovskému múzeu.
Zadarmo boli len vernisáže,“ hovorí
o doterajšej spolupráci Štefan Ižo.
„Našou snahou je zasadiť činnosť fotoklubu do zákonného rámca možnej
spolupráce. Ten je definovaný zásadami
hospodárenia, ktoré musíme dodržiavať. Páni z fotoklubu sa rozhodli neak-

6 - spravodajstvo

ceptovať návrh našej zmluvy. Teraz sa
stáva ich agenda témou predvolebného
boja v meste, čoho dôkazom je aj článok
vo vašich novinách,“ odpovedá riaditeľ
múzea Krupa na otázku, prečo podľa
neho nedošlo k dohode s fotografmi.

„Páni z fotoklubu sa rozhodli neakceptovať návrh
našej zmluvy. Teraz sa stáva ich agenda témou
predvolebného boja v meste, čoho dôkazom je aj
článok vo vašich novinách.“
Martin Krupa, riaditeľ Liptovského múzea

Priestor bude pre iných
To, že dohoda či zmluva o prenájme
musia byť spoplatnené, potvrdil aj
zriaďovateľ múzea, ktorým je ŽSK.
„Organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pri prenájmoch postupuje v zmysle zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom a zákonom
o majetku vyšších územných celkov.
V prípade výstav sa s každým vystavujúcim partnerom uzatvára dohoda
o spolupráci,“ vysvetľuje Milan.
Zásady kraja síce o tom naozaj hovoria, ale vo fotoklube tomuto kroku po rokoch nepeňažnej spolupráce celkom nerozumejú. Nemôžu sa
zbaviť pocitu, že v múzeu ich jednoducho nechcú. „Myslím, že tie
priestory chcú pre iné fotografické
združenia a my by sme tam prekážali,“ zamýšľa sa Ižo.
„Je pravdou, že o vystavovanie a podobný nadštandardný prenájom
priestorov majú záujem viaceré organizácie z mesta. Voči všetkým budeme postupovať rovnako ako voči
fotoklubu,“ reaguje riaditeľ Krupa.
V múzeu okrem fotoklubu pravidelne
vystavujú občianske združenia Strom
či Fotoforum a Zväz slovenských fotografov, ktoré sídlia v meste. Chceli
sme porovnať ich zmluvy s tými, aké
mal fotoklub. Na internetovej stránke
múzea však žiadna dohoda či zmluva
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o spolupráci s týmito subjektmi za posledné tri roky nie je.
„Nemožno porovnávať tieto organizácie. Fotoforum a Strom vystavujú
sporadicky raz v roku. Fotoklub užíval
verejný priestor celoročne, a nielen
chodbu s výstavnými panelmi, ale tiež
zasadaciu miestnosť múzea aj mimo
otváracích hodín. Podľa zásad hospodárenia s majetkom ŽSK to môže len
na základe vyhláseného prenájmu,
a to sa v tomto prípade neuskutočnilo,“
vysvetľuje rozdielny postup pri týchto
združeniach Krupa a dodáva: „Dohody
o spolupráci pri organizovaní výstav,
samozrejme, existujú a sú evidované.“
Ako dohody znejú a prečo nie sú
zverejnené, sme sa ale nedozvedeli.
V zásadách sa píše, že im podlieha
každý prenájom priestorov nad 10
dní alebo nad 3500 eur.
Žiadny problém v chýbajúcom zverejnení dohôd nevidí ani zriaďovateľ.
„Liptovské múzeum postupuje vždy
v zmysle platných zásad a každý vzájomný vzťah musí byť zmluvne ošetrený,“ dodáva riaditeľ komunikačné
odboru ŽSK Lukáš Milan.
Bez priestorov
Nič to však nemení na skutočnosti, že
Fotoklub RK 1924 zostal bez priestorov.
Verejnosť tým prišla zhruba o osem výstav ročne.
„Ďalšie dve budeme musieť urobiť.
Dostali sme na nich dotácie od mesta,
hoci výrazne nižšie, ako pred rokom.
Pravdepodobne ich zrealizujeme v synagóge alebo na Katolíckej univerzite,“ hľadá alternatívu Štefan Ižo.
O priestorových problémoch Fotoklubu
vedia už aj v okolí. Dostali ponuky z Dolného Kubína aj z Liptovského Mikuláša.
Odchod z mesta zatiaľ nepripúšťajú, aj
keď ho nevylučujú. „Sme Ružomberčania, bolo by zvláštne pôsobiť v inom
meste, ale ak nebude iná možnosť...“ Ižo
už vetu radšej nedokončil.
O probléme v krátkosti diskutovali už
aj poslanci mestského zastupiteľstva.
Uznesenie hovorí, že fotoklubu by mesto
malo pomôcť nájsť priestory do roka.
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Výstavbu autoumyvárne na
Klačne prešetrí prokuratúra
Text: Peter Kravčák

Foto: Autor

Poslanci mestského zastupiteľstva vzali na vedomie správu, že stavba autoumyvárky na Klačne je v rozpore s územným plánom. Podpísali podnet, v ktorom žiadajú
prokuratúru, aby preverila, či povolenia na stavbu boli vydané legálne.
Februárové mestské zastupiteľstvo sa
zaoberalo aj prebiehajúcou výstavbou
autoumyvárky na Klačne. Poslanci
požiadali hlavného architekta Jozefa Jurča a vedúcu stavebného úradu
Zuzanu Benčovú, aby sa vyjadrili, aká
stavba je na Klačne vlastne povolená
a či je v súlade s územným plánom.
Zuzana Benčová tvrdí, že celá stavba
je povolená, a teda legálna. Vrátane
autoumyvárne. Benčová však v liste píše, že „záväzným stanoviskom
pre stavebné povolenie bezdotykovej
samoobslužnej autoumyvárne nebol
overovaný súlad s územným plánom
mesta, ktoré vydáva Útvar hlavného
architekta“.
Stavebné povolenie na umyvárku
vydal špecializovaný stavebný úrad,
ktorým bol Odbor životného prostredia Okresného úradu v Ružomberku.
Stavebný úrad však dával k povoleniu

záväzné stanovisko. Architekta sa ale
nepýtal, či tam autoumyváreň z hľadiska územného plánu môže byť.
Práve túto skutočnosť vo svojom stanovisku zdôrazňuje hlavný architekt
Jozef Jurčo. Stavba budovy obchodu
a služieb, ktorá bola ústne deklarovaná ako fitness centrum, je v súlade
s územným plánom. Rovnako tak jej
nadstavba, ktorou má byť súkromný
byt.
„Avšak v prípade, ak by bol Útvar
hlavného architekta kontaktovaný aj
v prípade povolenia pre autoumyváreň, namietal by, že na základe územného plánu tu ide o plochy pre šport.
Postavenie autoumyvárne v tesnej blízkosti obytných miestností
a v športovom areáli v priamom susedstve tenisových kurtov preto nie
je v súlade s územným plánom,“ od-
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povedal hlavný architekt mesta Jozef
Jurčo.
Mestské zastupiteľstvo nemôže preskúmať, ani vziať na zodpovednosť
rozhodnutie staveného úradu. Preto
sa poslanci rozhodli postupovať inou
cestou. „Podávame podnet, kde sa
budeme dožadovať, aby prokuratúra
prešetrila jednotlivé kroky a zákonnosť povoľovania stavby,“ povedal
poslanec Miroslav Zuberec.
„Celý ten proces nebol šťastný, neviem či úmyselne alebo neúmyselne,
ale je to choré, aby bola umyváreň 2,5
metra od tenisových kurtov,“ konštatuje iniciátor poslaneckého listu Ľubomír Kubáň.
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stručne
‣ Súťaž architektonických návrhov na novú plaváreň poslanci vo februári napokon nevyhlásili. Mesto nemalo včas pripravené všetky podklady. Schvaľovať by ju mali na konci marca.
‣ Základná škola Bystrická spojená s Dončovou sa zatiaľ rozdeľovať nebudú. Nateraz stiahli
svoju žiadosť. Ekonomicky by to podľa mestského úradu školy neutiahli.
‣ Na výjazde z Ružomberka v smere na Liptovský Mikuláš, v katastri obce Štiavnička, začnú
na jar prevádzkovať kasíno.
‣ Bratislavská spoločnosť MartinDevelopment ohlásila zámer výstavby štyroch bytoviek na
Poľnej ulici. Spolu v nich má do dvoch rokov pribudnúť 30 bytov.
‣ Spoločnosť ARD system začala vo februári s budovaním informačného systému mesta
a cintorína. Pôvodne mal byť hotový v lete 2017.
‣ Poslanci odsúhlasili návrh rozdelenia dotácií na podporu športu, kultúry, školstva, cestovného ruchu či sociálnych služieb pre rok 2018. Spolu rozdelili viac ako 140-tisíc eur.
‣ Najviac dopravných nehôd v okrese sa stane na medzinárodnej ceste 1/18. V roku 2017
ich polícia zaznamenala 160. O 25 percent viac ako rok predtým.

Pridaj sa k tímu
Ružomberského magazínu!
Hľadáme predajcu inzertného priestoru v mesačníku Ružomberský magazín a na portáli rmagazin.sk.
Náplň práce: akvizícia nových a starostlivosť o existujúcich
klientov; predaj komplexných služieb v oblasti reklamy; progresívne odmeňovanie, pri plnení plánov a kvót možnosť vysokých
provízií; odborný rast v oblasti marketingu, reklamy a PR.
Na adresu redakcia@rmagazin.sk nám pošlite motivačný list
a životopis...
...a my sa vám určite ozveme!

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk
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Smutný príbeh
ružomberského kaštieľa
Text: Peter Kravčák

Foto: Autor

Z najstaršieho zachovaného objektu v meste sa najprv stala ruina a potom hypermarket. Nádej na záchranu zvyškov
kaštieľa svätej Žofie však stále žije. Teda, skôr bliká.
Zachrániť kaštieľ sv. Žofie. To bola
jedna z deklarovaných priorít každého ponovembrového primátora.

spoločnosti MM servis – invest, ktorá ho získala za 1,7 milióna slovenských korún.

Posledná finančná injekcia vo výške päť miliónov československých
korún však do kaštieľa smerovala ešte začiatkom 90. rokov, keď
mesto získalo tento historický objekt od bavlnárskych závodov, ktoré tam predtým mali svoje sklady.
Odvtedy sa do kaštieľa neinvestovalo nič a chátral.

„Po mnohoročnom úsilí mesto našlo spôsob čiastočnej rekonštrukcie
kaštieľa, ktorý spočíva v jeho využití na obchodno-podnikateľskú
činnosť. Je schválené územné rozhodnutie projektu, ktorým by sa dosiahli dva ciele – záchrana zdevastovaného kaštieľa v primeranej miere
a vybudovanie obchodného centra,“
písal v júni 2001 vtedajší primátor
Juraj Čech v mimoriadnom vydaní
Ružomberského hlasu.

Z historickej dominanty hypermarket
Dianie okolo kaštieľa ožilo až v roku
2000, keď aj do Ružomberka začali prenikať potravinové obchodné
reťazce. V novembri mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo zmluvu
o budúcej zmluve na predaj kaštieľa

Dôvodom predaja bola skutočnosť, že
rekonštrukcia v réžii mesta bola nereálna. Podľa Čecha by si vyžadovala
približne 300 miliónov korún.

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

Možno aj preborenie veľkej časti strechy v apríli 2001 presvedčilo
kompetentné organizácie, vrátane
pamiatkarov, že jedinou možnosťou
je predaj objektu do súkromných
rúk. S nádejou, že nový vlastník sa
o kaštieľ postará.
Archeologický výskum, ktorý musel byť zo zákona realizovaný pred
začiatkom stavebných prác, sa síce
uskutočnil, ale podľa historika Petra Dvorského bol urobený narýchlo
a nedôsledne. Nový vlastník chcel
začať s výstavbou čo najskôr.
Medzitým sa verejnosť dozvedela,
že kupec MM servis – invest bol len
sprostredkovateľom. Nový vlastník,
talianska spoločnosť Unicredit Real
Estate, prenajal priestory spoločnos-
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ti Ahold, ktorá v časti kaštieľa zriadila prevádzku Hypernovy.

znovu slúžiť verejnosti“. K tomu však
nikdy nedošlo.

Spoločnosť síce objekt navonok opravila, preinvestovala približne 150
miliónov korún, ale vnútri sa nič
nezmenilo. Po úspešnom rozbehnutí hypermarketu, ktorý otvoril svoje
brány v decembri 2002, sa o kaštieľ
viac nestarala. Napriek tomu, že budovy v Ústrednom zozname pamiatok Slovenska by takúto starostlivosť
mali od vlastníka mať zo zákona.

„Začali tam chodiť bezdomovci či skupinky mladých ľudí, ktorí tieto priestory
využívali na pochybné aktivity. Postupne vylámali okenice aj dvere. Ale na to,
že o budovu sa toľké roky prakticky
nikto nestará, je stále v dobrom stave,“
myslí si Vilibald Liebscher z OZ Žofia.

„Stavba Hypernovy bola podmienená aj reštaurovaním zvyškov roky
chátrajúceho objektu kaštieľa a jeho
využitím pre kultúrne a spoločenské
podujatia obyvateľov a návštevníkov.
Okrem diletantských opráv k obnove
a oživeniu zostávajúcich častí napriek
sľubom nedošlo,“ píše na svojej internetovej stránke občianske združenie
(OZ) Žofia, ktoré vzniklo, aby prispelo
k záchrane najstaršej budovy v meste.

„Viac ako polovica kaštieľa bola výstavbou obchodu zničená, vrátane
nádvoria a záhrady. Stále však zostalo
asi dvetisíc štvorcov, ktoré je možné
využiť. Nachádzajú sa tam napríklad
tri priestranné miestnosti s klenbami,“ hovorí Liebscherov kolega z občianskeho združenia Vladimír Tauber.
Obaja tvrdia, že kaštieľ sa dá postaviť znova, keďže existuje presná dokumentácia jeho pôvodného vzhľadu. Musí to však niekto zaplatiť.
Plán záchrany

„Kaštieľ bude, aj keď čiastočne v inej podobe,
znovu slúžiť verejnosti.“
Juraj Čech, bývalý primátor, 2002

Kaštieľ pre verejnosť?
„Význam celého projektu spočíva
nielen v záchrane väčšej časti historického objektu, ale aj v tom, že Ružomberok získa dominantu, na ktorú, verím, raz budeme všetci hrdí,“
vravel ešte v júni 2002 v ďalšom mimoriadnom vydaní Ružomberského
hlasu primátor Čech.
Aké informácie a očakávania mala
v tom čase ružomberská verejnosť?
Odpoveď ponúkajú niektoré dobové
novinové články. „Časť kaštieľa bude
určená na kultúrne a spoločenské účely, ostávajúca bude slúžiť na maloobchodný predaj,“ písal v máji 2002 v Ružomberskom hlase novinár Ján Szabó.
Samotný primátor Čech v tom istom
článku prezentoval názor, že „kaštieľ
bude, aj keď čiastočne v inej podobe,

Tkáčovi a Jakabovičovi, majiteľom J&T.
Nikdy sme nedostali žiadnu odpoveď,“
hovorí Liebscher o pokusoch diskutovať so súčasnými majiteľmi kaštieľa.
„Chceli sme tam aspoň osadiť pamätnú tabuľu a potrebovali sme povolenie od vlastníka, ale nepochodili
sme,“ spomína Tauber.
Ružomberský magazín so žiadosťou
o rozhovor o okolnostiach predaja
kaštieľa oslovil aj bývalého primátora Juraja Čecha, ktorý prisľúbil, že
v budúcnosti sa k tejto téme vyjadrí.
„Kaštieľ je na predaj. Môžem túto informáciu potvrdiť. Sme ochotní rokovať
prioritne s mestom Ružomberok. Zatiaľ sa však nikto v tejto veci neozval,"
odpovedá pre Ružomberský magazín
Vladimír Salkovič, predseda predstavenstva spoločnosti Forespo NR.
Kúpi kaštieľ mesto?
Najnovšie prišiel s nápadom kúpi
kaštieľa primátor Igor Čombor. Vyhlásil, že do troch mesiacov by mohol byť návrh na kúpu v mestskom
zastupiteľstve. Nie však z rozpočtu
mesta, ale za symbolickú sumu od
nateraz neznámeho „darcu“.
Podľa informácií Ružomberského magazínu primátor v tejto veci rokoval
aj s Jozefom Tkáčom, otcom Patrika
Tkáča, ktorý je spolumajiteľom J&T.

V roku 2012 bol kaštieľ znova na
predaj. Vtedajší majiteľ, spoločnosť
UniCredit Leasing ho ponúkla mestu
aj samotnému OZ Žofia.

Keďže zvyšky kaštieľa ležia na inej
parcele ako dodnes fungujúce nákupné centrum, oba priestory by
mohli fungovať paralelne vedľa seba.

„Pýtali 30-tisíc eur. Nemali sme šancu dostať sa k takým peniazom, no
bola to skvelá cena. S odstupom času
ľutujem, že sme na ponuku nereagovali,“ hovorí Vilibald Liebscher.

Ľudia z OZ Žofia by raz v kaštieli najradšej videli múzeum textilnej výroby. Majú k tomu dokumenty aj exponáty. „Vedeli by sme urobiť trvalú
expozíciu o textile v našom meste na
približne 500 metroch štvorcových,“
ponúka riešenie predseda občianskeho združenia Vladimír Tauber.

Na rokovanie zastupiteľstva sa zámer kúpy kaštieľa nikdy nedostal.
A tak ho kúpila ďalšia investorská
spoločnosť - Forespo NR patriaca pod
Poštovú banku. Dnes je národná kultúrna pamiatka súčasťou portfólia
nehnuteľností v jednom z realitných
fondov, s ktorými banka obchoduje.
Jej vlastníkom je spoločnosť J&T.
„Písali sme pánovi Salkovičovi zo spoločnosti Forespo, písali sme aj pánom

ružomberský magazín
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„Ale priestory by sa dali využívať aj
na organizovanie výstav, svadieb či
ako letné kino. Nech je tam čokoľvek, len nech sa kaštieľ zachráni
a viac nechátra. Bola by strašná škoda, keby sme prišli aj o to torzo, čo
zostalo,“ uzatvára Vilibald Liebscher.
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Od skvostu k rozvaline
Text: Imrich Gazda

Foto: ruzomberok.sk

O aký vzácny
priestor prišiel
Ružomberok devastáciou kaštieľa svätej Žofie, si
zrejme uvedomujú
len tí, ktorí aspoň
trochu poznajú
jeho dejiny.

Archeologický výskum, ktorý bol
narýchlo realizovaný predtým, ako
veľkú časť kaštieľa pohltila budova
hypermarketu, ukázal, že areál bol
kontinuálne osídlený už od najstarších čias. Objavené boli napríklad
štiepané nástroje zo staršej kamennej doby. Na mieste sa nachádzalo aj
stredoveké pohrebisko.

gistrátu, nakrátko tu bola uschovaná
aj uhorská koruna. Keďže kaštieľ sa
nachádzal na križovatke významných ciest, prespávali v ňom kniežatá, palatíni, ba dokonca aj poľský kráľ
Ján Kazimír.

Zlatý vek

Význam kaštieľa ešte viac stúpol po
zbúraní hradu Likava v roku 1707.
„Kaštieľ sa stal sídlom Likavského
panstva, panskej súdnej stolice a väznice. Panstvo v areáli zriadilo viacero
vlastných podnikov – pivovar, pálenicu a krčmu. Bol tu aj soľný sklad,
sýpky a maštale pre dobytok, východne od kaštieľa sa nachádzali panské
rybníky,“ uvádzajú autori Monografie
mesta Ružomberok.

Samotný kaštieľ postavili pravdepodobne v 14. storočí, pričom zlaté časy
zažíval od 16. do 19. storočia. V jeho
priestoroch sa konali voľby ružomberských richtárov a mestského ma-

Prvé dochované zobrazenie kaštieľa pochádza z polovice 18. storočia
a vlastníci monografie si ho môžu
pozrieť na vnútornej obálke. Zakreslený je na mape Liptova, ktorá sa na-

Pôvodný účel objektu, ktorý tu stál
približne od 13. storočia, naznačuje
nielen cintorín, ale aj pomenovanie.
Necirkevné stavby nezvykli niesť
mená svätcov, preto existujú dohady,
že pred kaštieľom sa tu nachádzal
kostol alebo kláštor.

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

12 - téma

chádza v Notíciách Mateja Bela. Autorom mapy je Samuel
Mikovíni.
V druhej polovici 18. storočia sa likavské panstvo spojilo
s hrádockým do Komorského hrádocko-likavského panstva. Jeho hlavné sídlo bolo na hrade v Liptovskom Hrádku, v kaštieli zostala len pobočka, ktorá však mala veľký
význam.
V tomto období postihli mesto aj samotný kaštieľ dva požiare. K obom došlo v ten istý deň 28. júna 1784 a 1797. Najmä ten druhý mal ničivé následky – popolom ľahlo takmer
celé mesto, vrátane pôvodného farského kostola, fary,
mestského domu, špitálu či kaštieľa.
Kaštieľ počas storočí prešiel viacerými stavebnými úpravami. Vzhľad, aký si pamätajú starší Ružomberčania, dostal pri prestavbe po veľkej povodni v roku 1813. V súčasnosti síce Váh a zvyšky kaštieľa oddeľuje hlavná cesta, ale
v tom čase objekt siahal až k rieke.
Rozvrat začali Rusi
Od začiatku 19. storočia sa v kaštieli nachádzali kasárne, ktoré v polovici storočia uvoľnili priestory okresnému
súdu. Od roku 1875 do roku 1932 tu sídlil aj krajský súd
s väznicou pre celý Liptov, Oravu a Turiec. Práve na tomto
mieste bol súdený aj Andrej Hlinka.

Vďaka jeho iniciatíve boli pre súd postavené nové priestory na dnešnej Dončovej ulici. „Vtedajší riaditeľ Liptovského múzea Artur Kürti sa usiloval, aby kaštieľ pripadol
múzeu. Keďže však bola hospodárska kríza a Hlinka chcel
podporiť zamestnanosť, presadil, aby bol kaštieľ prerobený na delostrelecké kasárne,“ vysvetľuje historik Peter
Dvorský.
V roku 1948 v kaštieli sídlilo poľnohospodárske učilište, ale
po obsadení Československa vojskami Varšavskej zmluvy sa objekt opäť zmenil na kasárne. „Bývali tam zväčša
dôstojníci, nachádzal sa tam obchod, kde sa dala zakúpiť
napríklad aj sovietska elektronika. Keďže ceny boli nižšie
ako v iných obchodoch, nakupovať tu prichádzali aj Ružomberčania,“ hovorí Dvorský. „Rusi však kaštieľ zničili
natoľko, že bývať v ňom nechceli už ani oni.“
Chátrajúci kaštieľ dostali v 80. rokoch do vlastníctva Bavlnárske závody V.I. Lenina, ktorý tu zriadili skladové
priestory.
„Oceniť treba úsilie riaditeľa textilky Artúra Mydla, ktorý
nadviazal na niekdajší zámer Artura Kürtiho a navrhol
v kaštieli zriadiť priemyselné a textilné múzeum. Žiaľ,
tento nápad sa nepodarilo zrealizovať nielen jemu, ale ani
ďalším, ktorí túto myšlienku pravidelne oživujú,“ uzatvára
historik Dvorský.

súťaž

Napíšte nám tip: aké ďalšie témy by ste uvítali na stránkach Ružomberského
magazínu? Odpovede posielajte na redakcia@rmagazin.sk a môžete vyhrať
poukážku na večeru pre dvoch v Kolibe u dobrého pastiera.

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk
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Nechápem, ako niekto
môže naraz chváliť Tisa,
Putina, aj komunistov

O ponovembrovom vývoji v Ružomberku, Vladimírovi Mečiarovi, aj o konšpirátoroch a extrémistoch sme sa rozprávali so známym blogerom Jánom Benčíkom.

Text: Imrich Gazda

Foto: Marek Hasák/archív Jána Benčíka

V tomto roku si pripomíname viacero
okrúhlych výročí. Vo februári uplynulo sedemdesiat rokov od „víťazného“ februára 1948. Je to zároveň rok
vášho narodenia.
Pochádzam z rodiny, aké neboli komunistom po vôli. Otec bol rumunským Slovákom, evanjelickým kňazom
a účastníkom SNP. Ani on, ani mama,

ktorá pochádzala z Vrútok, neboli členmi komunistickej strany. S detstvom sa
mi spája počúvanie Slobodnej Európy
a neznesiteľné pískanie rušičiek.

Prečo ste sa tak často sťahovali?

Narodil som sa síce v Bratislave, ale keď
som mal rok, rodičia sa presťahovali do
Mostovej v okrese Galanta. Odtiaľ sme
po troch či štyroch rokoch išli bývať do
Veľkého Lomu pri Veľkom Krtíši.

V roku 1968, keď Československo obsadili vojská Varšavskej zmluvy, ste
mali dvadsať rokov.

ružomberský magazín
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Otec až do smrti vykonával duchovnú
službu, takže kam ho biskup preložil,
tam išla celá rodina.

V tom čase sme žili vo Fiľakove. Keď
ma ráno mama zobudila s tým, že nás
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obsadili Rusi, nechápal som, o čom
hovorí. Trvalo asi dva dni, kým vojaci
prišli aj priamo do nášho mesta. Pozorovali sme to z kopca, kde je hradná
zrúcanina.

na skupinu českých turistov, ktorí hovorili: „Tady jsme v Ružomberoku. To je
staré ludácke město.“ Skôr som vnímal
rivalitu s Liptovským Mikulášom, ktorej dôvody som pochopil až neskôr.

Rok 1988, kedy sa uskutočnila Sviečková manifestácia predznamenávajúca spoločenské zmeny, vás už
zastihol v Ružomberku. Ako ste sa tu
dostali?

Ako ste prežívali spoločenské zmeny
v roku 1989?

Po vojenčine som sa zamestnal v Montážnom podniku spojov Bratislava,
ktorý mal zamestnancov po celom
Slovensku, takže aj podnikové byty sa
nachádzali v rôznych mestách. V mojom prípade boli v hre tri možnosti –
trojizbový a jednoizbový byt v Martine
a dvojizbový v Ružomberku. S manželkou, s ktorou sme v tom čase bývali na
internáte v Krupine, sme si povedali,
že jednoizbový byt je primalý, ale trojizbový nám zrejme nedajú, keďže som
mal otca kňaza a nebol som v strane.
Skúsili sme teda zlatú strednú cestu
a vyšlo to. V tom byte sme dodnes.
Boli ste niekedy predtým v Ružomberku?
Jediný raz, keď sme boli na lyžiarskom výcviku na Malinom Brde.
Ale to nás len na stanici posadili do
autobusu a vyviezli do lyžiarskeho
strediska. Takže mesto som prvýkrát
videl, až keď sme sa tu prisťahovali.
Kedy to bolo?
Ak si dobre spomínam, tak v roku
1976.
Čo vás na Ružomberku zaujalo ako
prvé?
Chcete počuť pravdu?
Samozrejme.
Nadzemné
teplovzdušné
rúry
(smiech). Dovtedy som sa s tým nikde nestretol. Ale teraz vážne – očarila
ma príroda. Keďže som však chodil
na týždňovky, v Ružomberku som
spočiatku trávil málo času.
Ružomberok za socializmu trpel aj
kvôli nálepke Hlinkovho mesta. Ako
prišelec zvonka ste to nejako vnímali?
Ani nie. Uvedomil som si to až vtedy,
keď som pri jednej prechádzke natrafil
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Prvé správy o tom, že sa niečo deje,
ma zastihli v maringotke v Hliníku
nad Hronom, kde som bol vtedy na
montážnych prácach. Keďže do Zvolena to bolo len tridsať kilometrov, zúčastnil som sa nejakých vysokoškolských študentských mítingov. Krátko
na to som prechádzal cez Nitru, tak
som sa zastavil aj medzi študentmi
vysokej školy poľnohospodárskej. Dokonca sa mi podarilo nadviazať priamy kontakt s Milanom Kňažkom či
Mariánom Labudom.
Neskôr ste zohrávali dôležitú rolu aj
v samotnom Ružomberku.
Domov som sa z týždňovky vrátil až
24. novembra. Na rozdiel od väčších
miest tu boli ešte len náznaky spoločenského pohybu. V ružomberských
závodoch vznikali štrajkové výbory,
vo výkladoch sa objavili prvé letáky. Skutočne to začalo žiť až 27.
novembra, kedy sa uskutočnil generálny štrajk. Pred budovou mestského národného výboru, dnešného
mestského úradu, sa zhromaždilo
asi desaťtisíc ľudí. Niektorí začali
vykrikovať, prečo na budove neveje československá zástava. Keďže
funkcionári nereagovali, s jedným
robotníkom, ktorý mal svoju zástavu, sme išli a vyvesili ju na balkóne.
Potom nasledovali ďalšie stretnutia, mítingy, vznikol koordinačný
výbor VPN...
...práve vy ste sa potom stali predsedom celomestskej organizácie VPN.
Stalo sa tak v januári 1990. Naše sídlo
bolo v Robotníckom dome oproti Hotelu Kultúra. Predtým tam sídlili komunisti. Časom sme sa ocitli v situácii, že v tej istej budove sídlilo VPN,
komunisti, aj KDH (smiech).
Medzitým som dal výpoveď v montážnom podniku, keďže manželka
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mala vážnejšie zdravotné problémy.
Nakrátko som pracoval v krajskom
pamiatkovom úrade a potom som sa
stal redaktorom obnoveného Ružomberského hlasu.

renty s politickými heslami. Niektorým sa nepáčil ani článok o tragédii
ružomberských židov či o privatizácii
technických služieb.

Ako ste sa k tomu dostali?

Rok som pracoval ako platený zamestnanec VPN. Zaujímavosťou bolo, že
takíto pracovníci boli len v okresných
mestách. Ružomberok bol vtedy jediným neokresným mestom, kde malo
VPN svojho zamestnanca. Aj to bol
dôkaz, že sme si uvedomovali význam
tohto mesta a chceli sme napomôcť
znovunavráteniu okresu. Dnes však
mám pocit, že síce sme znova okresným mestom, ale Mikulášu sa za tie
roky podarilo viac posunúť dopredu.

Ponúkol mi to Radislav Kendera,
ktorý bol zodpovedným redaktorom
prvých čísel. Ale po roku ma z novín
vypoklonkovali. Poslanci KDH, SNS
a Strany slobody v mestskej rade odhlasovali, že riaditeľka mestského
kultúrneho strediska, ktoré bolo vydavateľom novín, ma má preradiť na
inú pozíciu. Paradoxom bolo, že zástupca komunistov sa pri hlasovanú
zdržal, VPN bolo, samozrejme, proti
môjmu preradeniu.
Čo sa im na vás nepáčilo?
Niektoré moje články. Napríklad
o spomienkovej slávnosti na Andreja
Hlinku, ktorú si hrubým spôsobom
sprivatizovali niektoré nacionalistické kruhy. Dekan Jozef Debnár musel dokonca na začiatku slávnostnej
omše vyzvať ľudí, aby zložili transpa-

Kam potom smerovali vaše kroky?

Nechceli ste do politiky vstúpiť aj
aktívne? Napríklad kandidovať v komunálnych voľbách v roku 1990?
Nie, nikdy som nemal politické ambície.
Napriek tomu ste pomerne často
prichádzali do kontaktu s vysokopostavenými politikmi. Ako mestský predseda VPN ste v Ružomberku vítali Václava Havla, Vladimíra
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Mečiara, Rudolfa Schustera, Milana
Kňažka a ďalších.
Vyplývalo to z mojej vtedajšej funkcie.
To bolo všetko. Mňa skôr udivovalo, ako
nová politická elita preberala niektoré
staré maniere. Napríklad ma volali na
bytovú komisiu, kde sa jej členovia radili, komu prideliť aké byty, kto sú naši
ľudia... Takýto funkcionarizmus ma
vždy desil. Bol som asi typický „vépeenkár“, ktorý sa štítil politických funkcií.
Tak si ich potom podelili iní. A nie vždy
to dopadlo najlepšie.

„Extrémisti, o ktorých napíšem, sa väčšinou
zľaknú, zmažú svoje komentáre alebo aj celé profily
a vyhovárajú sa, že to v skutočnosti nepísali oni.“
Ján Benčík, bloger
Ako ste vnímali Mečiara? Lebo bolo to
práve VPN, ktoré ho vytiahlo do veľkej politiky. Neskôr si Fedor Gál, Peter
Zajac a ďalší obíjali hlavy o stenu.
Budete sa smiať, ale ja som Mečiarovi
dokonca moderoval míting, ktorý mal
v Ružomberku pred voľbami v roku
1990. A treba povedať, že si vedel
získať ľudí. Niektorí politici hneď po
mítingu utekali preč, ani sa nepoďakovali a nepodali ruku. Mečiar však
po skončení mítingu sedel dve hodiny v kancelárii VPN a rozprával sa
s nami. Chápal, o čom je politika. Vnímal som, že je to bystrý človek, ale aj
to, že rozpráva rýchlejšie ako myslí.
Keď však došlo k odštiepeniu Mečiarovho HZDS od VPN, tak Ružomberok
bol asi jediným mestom, kde sme im
neprenechali nič. Inde si všetky stranícke majetky delili pol na pol.
Neskôr ste dlho pracovali v evanjelickom vydavateľstve Tranoscius
v Liptovskom Mikuláši.
Celých sedemnásť rokov, až do dôchodku. Moja funkcia mala vznešený
názov – vedúci odbytu a marketingu.
Ale často to bolo o tom, že som bol
obyčajným závozníkom, ktorý zabez-
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pečoval distribúciu kníh do našich
predajní alebo na farské úrady. Občas
som čosi napísal aj do Evanjelického
posla spod Tatier.
Prečo sa ružomberský dôchodca rozhodol blogovať o extrémistoch, konšpirátoroch a slovenských žoldnieroch, ktorí
na Ukrajine bojujú na proruskej strane?
Ako správny dôchodca som si kúpil
notebook a syn mi pomohol zriadiť
konto na facebooku (smiech). V jednej internetovej diskusii ma naštvali
ľudia, ktorí šíria rôzne konšpiračné
teórie. Následne ma znevažovali aj
vo svojom internetovom rádiu. To
bol prvý impulz, ktorý ma nakopol,
aby som si ich začal viac všímať. No
a extrémisti nemajú od konšpirátorov
ďaleko, často navštevujú ich stránky
a zdieľajú články, ktoré tam nájdu.
Prečo sa oveľa viac venujete pravicovým ako ľavicovým extrémistom?
Máme predsa bohaté skúsenosti
s tým, čo komunisti dokážu.
Áno, ale pravicoví extrémisti sú momentálne omnoho nebezpečnejší ako
ľavicoví. Keby to bolo naopak, a v parlamente by sedeli komunisti, venoval
by som sa viac im. Zaráža ma, ako sú
si oba extrémy podobné – jedným dychom dokážu chváliť Tisa, Putina, aj
prednovembrový režim.
Narazili ste na takýchto ľudí aj priamo v Ružomberku?
Vo viacerých blogoch som spomínal
okresného predsedu ĽSNS Michala
Buchtu, ktorý bol v minulosti členom
zakázanej Slovenskej pospolitosti a je
pravidelným účastníkom rôznych pochodov a podujatí. Aj keď vystupuje
slušne, uhladene, nie je žiadnym neviniatkom. Vo svojom eshope ponúka extrémistické materiály, napríklad knihy
o Hitlerovi, NSDAP a podobne. Ale celkovo nemám pocit, že by bol Ružomberok nejakým hniezdom extrémizmu.
Paradoxne, do väčšieho konfliktu ste
sa dostali nie s miestnymi kotlebovcami, ale s neúspešnou kandidátkou
strany SMER-SD do mestského a krajského zastupiteľstva Danou Sršňovou,
ktorá je konateľkou ružomberského
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bytového podniku a členkou bytovej
komisie pri mestskom zastupiteľstve.
Písal som o nej pred dvoma rokmi,
pritom som vôbec nevedel, o koho ide.
Počas štrajku učiteľov ma zaujalo jej
vyjadrenie na facebooku, že štrajkuje
2,67 % škôl a keď sa im nepáči, môžu
ísť, čo bude začiatok optimalizácie
školstva. Pritom keď kandidovala do
mestského zastupiteľstva, prezentovala sa heslom: Pomôcť čo len jednému človeku má zmysel. Sršňová pre
môj status podala trestné oznámenie
– nielen na mňa, ale aj na môjho syna,
ktorý ho zdieľal. Celý prípad však išiel
do stratena a nemali sme z toho žiadne väčšie nepríjemnosti. Akurát sme
sa museli dostaviť na políciu a vypovedať. Tým sa to celé uzavrelo.
Podstatne väčšie problémy ste mali
so slovenským žoldnierom bojujúcim
na Ukrajine Máriom Reitmanom.
On sa mi pravidelne vyhráža, že ma
zabije, ale dvakrát to prehnal natoľko, že som naňho podal trestné
oznámenia. Raz zverejnil fotografiu náboja, ktorý je akože určený
pre mňa a raz zverejnil status, že
sa nachádza v Ružomberku a všetko si zliznem. Pritom len blufoval,
lebo v tom čase bol reálne na Ukrajine. Polícia mi ponúkla aj ochranu,
ale odmietol som, lebo mi bolo jasné,
že je to celé len Reitmanovo divadlo.
Odvďačil sa mi tým, že podal trestné
oznámenie aj on na mňa.
Stojí vám to všetko za to?
Stojí. Ľudia, o ktorých napíšem, sa
väčšinou zľaknú, zmažú svoje komen-

táre alebo aj celé profily a vyhovárajú
sa, že to v skutočnosti nepísali oni.
Portál Aktuality.sk o vás napísal, že
ste sa stali postrachom pre tieto typy
ľudí. Máte pocit, že sa vás boja?
Takto by som to nepovedal. Ale myslím si, že si dávajú väčší pozor.
Na druhej strane, oni síce z opatrnosti
zmažú svoje profily a komentáre, ale to
neznamená, že zmenia aj svoje názory.
Nie som naivný a túto skutočnosť si
uvedomujem. Ale dôležité je, že sa
o týchto ľuďoch verejne vie. Prichádzajú mi reakcie, kde čitatelia píšu,
že doteraz nevedeli o tom, že medzi
nami žijú ľudia s takýmito názormi.
Verím, že mnohým sa aj vďaka mojím
blogom otvorili oči. Prichádza mi veľké množstvo pozitívnych reakcií.

Nie je však dôležité, aby sa o týchto ľuďoch nielen písalo, ale aby sa
o nich začala zaujímať aj polícia?
Deje sa aj to.
Vaši kritici vyhlasujú, že ste nimi posadnutí. Čo na to vravíte?
Posadnutý nimi určite nie som. Sám
by som bol rád, keby extrémizmus
ustúpil trochu do úzadia a nemusel by
som o ňom toľko písať.
Stali ste sa pomerne známou osobnosťou. Spoznávajú vás ľudia na ulici?
Nie, žijem si svoj obyčajný panelákový
život.
Dokedy sa plánujete blogovaniu venovať?
Neviem. Budem mať sedemdesiat
rokov, takže to vyrieši čas alebo Pán
Boh (smiech).

Kto je Ján Benčík
Narodil sa v roku 1948 v Bratislave, od roku 1976 žije v Ružomberku. Pred pádom komunizmu pracoval ako montážny technik. Po páde komunizmu sa stal predsedom mestskej organizácie VPN v Ružomberku, pracoval v pamiatkovom úrade, ako redaktor Ružomberského hlasu, učiteľ na základnej
škole (dnešná Zarevúca) a vedúci odbytu a marketingu vo vydavateľstve Tranoscius. Po odchode do
dôchodku začal blogovať o extrémistoch a konšpirátoroch v internetovom prostredí. V roku 2016 sa
stal laureátom ocenenia Biela vrana a osobne ho prijal prezident Andrej Kiska. V roku 2017 získal
Novinársku cenu a Cenu európskeho občana. Je ženatý, ma dvoch synov a dvoch vnukov.
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Keď sa krpka v žilách rozlieva
Text: Anna Šenkeríková

Foto: Autorka

V nejednej dolnoliptovskej obci prebiehali pár dní pred Popolcovou stredou
tradičné bursy. Ulice zaplnili veselí dedinčania navlečení do krojov či masiek.
Nechýbali šišky, meteníky, ani pálenka.
Tak to bolo aj v Liptovskej Osade, kde
sa však tento rok bursovalo v týždňovom predstihu. Tradičnú atmosféru vytvorili miestni, aj obyvatelia
susednej Liptovskej Lúžnej.

Do kultúrneho domu sa ľudia zbiehali už
pred deviatou ráno. Lúžňanská skupina
Bobolec si ešte stihla precvičiť chytľavé
ľudovky, mladí v krojoch sa pousádzali
za stôl, kde búrlivo diskutovali.

„Naše obce sú prepojené, čo je dobré,
spoločne si udržujeme tradície,“ zhodnotil starosta Liptovskej Osady Róbert
Kuzma zapínajúc fotoaparát, ktorým
sa chystal zachytiť priebeh podujatia
hneď od začiatku.

Do diktafónu sa im však rozprávať
veľmi nechcelo. Osmelila sa len mlado vyzerajúca Lenka France, ktorá
zavítala na bursu do rodnej dediny
aj napriek tomu, že už dlhší čas žije
v Bratislave.
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Rozhodla sa tak, lebo veľa mladých
sa o tento zvyk nezaujíma. „Už som
síce vydatá, no práve kvôli malej
účasti som si povedala, že pôjdem,“
povedala. Aj v Liptovskej Osade, podobne ako v iných obciach, sa totiž
traduje, že v sprievode má byť najmä
slobodná mládež.
Šesť rokov sa tu bursa spája aj s obecnou zabíjačkou. „Je to skvelý nápad,“
poznamenal postarší pán. „Každo-
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ročne sa teším nielen na klobásky,
ale aj na tlačenku,“ zažmurkal.
Krátko po deviatej sa krojovaný sprievod pobral do dediny zvolávať ľudí na
večernú zábavu, ktorú prvý raz usporiadali vo vynovenej tanečnej sále.
Ružomberské fašiangy
O týždeň, keď fašiangy vrcholili, sa
bursy konali aj v Liptovskej Lúžnej,
Liptovských Revúcach či Černovej.
V pondelok pred Popolcovou stredou
si končiace sa obdobie hodovania
a neviazanej zábavy pripomenuli aj
v Ružomberku. Centrum mesta oživili
ružomberskí folkloristi aj bursovníci
z viacerých dolnoliptovských obcí.
Pozornosť divákov pútala najmä tradičná maska chriapy. Navliekol sa
do nej 20-ročný Matej z Folklórneho
súboru (FS) Liptov. „Je mi veľmi teplo
a zle vidím. Dýchať aj vidieť môžem
len cez jednu dieru, ale inak si to užívam, pokojne do toho pôjdem aj o rok,“
ozvalo sa spod čiernej kožušiny.
Ulicami sa okrem veselej vravy a spevu ozývali aj harmoniky, ozembuchy,
husle či basy. Bursovníci ponúkali
tradičné špeciality, ktorými nepohrdli malí ani veľkí. Na svoje si prišiel aj
usmievavý pán v rokoch. „Zlaté Revúce, uliali mi už tretí raz,“ pochvaľoval si.
„Priniesli sme sem našu krpku,“ objasnil neskôr 28-ročný Liptovskorevúčan
Kutaj. „Keď bursujeme u nás, nosíme so
sebou demižón, do ktorého nám domáci
ulejú, čo doma majú. Voláme to krpka,
včera sme ju popíjali, a tak aj vyzeráme,“
rozrozprával sa bursovník s viac ako desaťročnou praxou.
Rozdielne zvyky
Zástupcovia každej dediny priniesli do
okresného mesta unikátny odkaz svojej kultúry. „To, že sa tu zídu aj okolité
dediny a prezentujú svoje zvyky, je veľmi dobrý nápad. Tradície každej obce
sa vždy trochu líšia, a tak sa môžeme
niečomu priučiť,“ skonštatovala Eva
Valušiaková, vedúca FS Lúžňan.
V Liptovských Revúcach organizujú bursy nižňania, stredňania,
aj vyšňania. Každý vo svojej časti
obce, a tak fašiangy slávia na troch

miestach. Kutaj hrdo vyhlásil, že od
domu k domu chodia s riadnym ražňom len vyšňania.
„Ražeň pichneme do dverí, povieme básničku a ľudia nám na oplátku dajú slaninu, vajíčka, cibuľku,
z čoho si na druhý deň v krčme
urobíme praženicu,“ priblížil, čím si
krátia nedeľu po burse.
Praženicu si zvyknú dopriať aj vo
zvyšných častiach dediny. „V sobotu sa snažíme zabaviť ľudí, v nedeľu sa zase zabávame my,“ vysvetlila
Katarína Zrubáková, ktorá bursuje
v strednej časti Revúc, kde si zvyknú na cintoríne uctiť aj pamiatku
zomrelých bursovníkov.
Na večernú zábavu pozývajú počas
bursy, ktorá sa koná vždy v poslednú sobotu pred „škaredou“ stredou,
aj posádky áut prechádzajúcich dedinou, pričom sa neboja zastaviť ani
policajtov. „Väčšinou sú ohlasy pozitívne, ale nájdu sa aj takí, čo hundrú,“ doplnila Michaela.
Približne päť kilometrov dlhú Liptovskú Lúžnu zvládne každoročne
behom jednej soboty zbursovať zhruba tridsaťčlenný krojovaný a maskovaný zástup.
Staršie obyvateľky však doplnili, že
v obci sa kedysi dávno bursy nekonali,
no fašiangy sa slávili veľmi bujaro.
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„Ražeň pichneme do dverí, povieme básničku
a ľudia nám na oplátku dajú slaninu, vajíčka,
cibuľku, z čoho si na druhý deň v krčme
urobíme praženicu.“
Kutaj, bursovník z Liptovských Revúc
„Robilo sa aj zo desať zábav, vystrájalo sa s maskami, tancovalo sa, aby bol
ľan vysoký. Počas fašiangov prebiehali vo viacerých domoch aj priadky,
kam chodili veselníci, ktorí parodovali
svadbu – chlapec sa obliekol za mladuchu a naopak,“ spoločne opísali niekdajšie tradície speváčky Eva Valušiaková a Božena Fidesová z FS Lúžňan.
Čo na to etnologička?
Počiatky slávenia fašiang siahajú až do
predkresťanského obdobia. „Naši predkovia praktizovali obrad vynášania Moreny a prinášania Letečka, šlo o rituály,
ktoré mali vyhnať zimu a priniesť leto,“
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povedala pre Ružomberský magazín
etnologička Katarína Nádaská.
„V kresťanskom období sa pred Veľkou nocou zaviedol štyridsaťdňový
pôst, preto sa obdobie od Troch kráľov
do Popolcovej stredy nazvalo fašiangy
zo staronemeckého slova vaschang,
ktoré označovalo posledný nápoj pred
pôstom. Bolo to obdobie plesov, bálov,
svadieb, zabíjačiek a obchôdzok fašiangovníkov,“ vysvetlila a dodala, že názov
bursa, ktorým sa označuje fašiangový
sprievod, je zaužívaný len na Liptove.
Typickým prvkom tradičných obchôdzok boli maškary, ktoré mali vytancovať domácich s prianím dobrej úrody.
Ľudia sa prezliekali za turoňa, slamníka, kozu, cigánku či chriapu. Poslanie
masiek bolo podľa Nádaskej poväčšine
celkom prosté – ľudia sa chceli zabaviť.
Výber postáv bol ovplyvnený ľudovými
rozprávkami a žartovnými príbehmi.
Obdobie fašiang sa ukončilo humorným
obradom pochovávania basy, ktorý sa
obvykle konal v utorok pred polnocou.
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Históriu Korýtka chce zvečniť
v ďalšej knihe
Text: Anna Šenkeríková

Foto: archív Dušana Lichnera

V tomto roku uplynie 110 rokov od otvorenia prevádzky na korytnickej železnici.
O jej histórii nám porozprával niekdajší pedagóg na Katedre železničnej dopravy
Žilinskej univerzity a autor knihy To bola naša Korytnička Dušan Lichner.
Železnice ho lákajú už od detstva, nadchol sa najmä pre
úzkorozchodné lesné, priemyselné a banské trate s takzvaným bosnianskym rozchodom 760 milimetrov. Patrila medzi ne aj tá korytnická, ktorú pripomína rušeň
na kamennom podstavci pred ružomberskou železničnou stanicou.
Z povedomia mladých ľudí sa síce vytráca, ale staršia generácia má s ňou stále pevný vzťah. Keď Lichner v roku
2014 v Ružomberku prezentoval svoju knihu To bola naša
Korytnička, zavítalo na ňu mnoho starších obyvateľov
nielen z mesta, ale aj z okolitých obcí. Kniha vyšla v tisícovom náklade a za pár mesiacov sa rozpredala.
„Korytnická železnica s týmto prostredím akosi splynula
a obyvateľom prirástla k srdcu, preto ju volali aj Korýtko,
naša Korytnačka,“ vysvetľuje znalec železničnej histórie.
Po prezentácii knihy mu Libor Füzzy, miestny lokálpatriot, venoval niekoľko fotografií z obdobia prevádzky železnice. S unikátnymi zábermi by sa Lichner rád podelil

v ďalšej knihe, zatiaľ však nenašiel nikoho, kto by jej vydanie zafinancoval.
„Chcel by som preto požiadať o podporu podnikateľov alebo nadšencov z Ružomberka a okolia, ktorým pamiatka na
Korytničku nie je ľahostajná,“ prihovára sa.
Priniesla rozvoj
O dejinách slovenských železníc sa Lichner už narozprával, no aj teraz sa do zaujímavého výkladu púšťa s veľkým zanietením. Začína rokom 1871, kedy bola otvorená
prevádzka košicko-bohumínskej železnice vedúcej aj popri Ružomberku. Tu sa nepriamo začína písať aj história
legendárneho Korýtka.
„Železnica mala maximálny význam pre napredovanie
hospodárstva a priemyslu niekdajšieho horného Uhorska,
dnešného severného Slovenska. Priniesla nové možnosti
v oblasti obchodu aj vzdelania, zabezpečila všeobecný rozvoj mesta a jeho okolia,“ hodnotí odborník prínos železnice
pre vtedajšiu spoločnosť.

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

22 - región

Krátko na to začali vznikať prípojné trate košicko-bohumínskej železnice a uvažovalo sa aj o spojení smerom na
Oravu a ďalej do Poľska. Južne sa zas plánovalo prepojenie
s Banskou Bystricou a dolnou zemou. Vtedajšie vedenie
ružomberskej radnice chcelo, aby trasa na oba smery vychádzala práve z Ružomberka.
„Ak by k tomu došlo, Ružomberok by sa stal dôležitou železničnou križovatkou. Z politických a ekonomických dôvodov však boli tieto plány zamietnuté. Zadosťučinením
mala byť úzkokoľajka spájajúca mesto s kúpeľmi v Korytnici. Okrem cestujúcich na tejto trase prepravovali do
uhorských papierní aj drevo vyťažené v Revúckej doline,“
približuje Lichner.
Prevádzku korytnickej železnice slávnostne otvorili 5. júna
1908. Obyvatelia z priľahlých obcí, ktorí do mesta dovtedy
cestovali len konským povozom, túto zmenu uvítali. Čas
cesty do Ružomberka sa pre nich niekoľkonásobne skrátil.
V lete zase železničku využívalo mnoho turistov, ktorí
na dolný Liptov pricestovali kvôli prírode alebo kúpeľom
v Korytnici, kde sa nachádzali vzácne minerálne pramene.
Prestala vynášať
Do začiatku 60. rokov premávali na trati parné rušne,
ktoré neskôr nahradili motorové. „V období prvej Československej republiky bola železnica dominantným dopravným systémom na hromadnú prepravu osôb aj tovaru. Až
po druhej svetovej vojne sa do prevádzky postupne zavádzali autobusy a nákladné autá s väčšou tonážou, ktoré
boli schopné prepraviť viac tovaru, a tak železnica dostala
vážnu konkurenciu,“ opisuje Lichner udalosti predznamenávajúce koniec obľúbenej železničky.

Priemerná rýchlosť prepravy autobusom bola dvakrát
vyššia ako v prípade vlaku. Korytnička sa tak stávala nerentabilnou a bolo len otázkou času, kedy ju zrušia.
„Žiaľ, v 70. rokoch minulého storočia neexistovali žiadne
súkromné dráhy alebo železničné spolky, ktoré by existenciu takejto železnice finančne podporili tak, ako je to
v západných krajinách, kde sú dodnes historické železničky v prevádzke. Vlastnia ich regionálne správy alebo spolky a tie ich udržujú a chránia.“
Neefektívne trate boli v roku 1974 vládou Československej socialistickej republiky zrušené. Na Korytničke sa
naposledy previezli účastníci osláv 30. výročia SNP 28.
augusta 1974.
Návrhy na obnovu
Od pádu socializmu sa myšlienkou obnovy nevyužívanej
trate zaoberajú mnohí nadšenci i odborníci. Už v roku
1992 bol spracovaný projekt obnovenia železnice až po
Barborinu dolinu. O desať rokov neskôr sa snažili nadšenci z OZ Korytnička obnoviť trať ako úzkokoľajku.
Posledný návrh obnoviť trať ako električku s normálnym
rozchodom pochádza z roku 2012. Spolupodieľali sa na
ňom aj odborníci z univerzity v Žiline. Pripomienkou je
projekt CykloKorytničky vybudovaný pred dvomi rokmi.
Oblasti, kadiaľ trať viedla, sú dnes turisticky vyhľadávané, preto mnohí veria, že železnica by sa znova uživila.
Lichner však upozorňuje, že pôvodné trasovanie už nie je
úplne reálne. „Mohla by sa navrhnúť zmenená trasa, ale
všetko je o peniazoch. Projekty sa dajú vytvoriť akékoľvek, veď papier znesie všetko, ale treba sa pýtať, kto to
všetko zaplatí,“ uzatvára.

stručne
‣ V Liptovskej Lúžnej zorganizovali koncom januára po jedenásty raz obľúbené sánkarske
preteky.
‣ Na švošovskom obecnom úrade si môžu záujemcovia zakúpiť prvú maľovanú mapu miestneho chotára.
‣ V Liptovských Sliačoch si pripomenuli 85. výročie vzniku Folklórnej skupiny Sliačanka.
‣ V januári skolaudovali v Liptovskej Osade novú tanečnú sálu.
‣ Kraj dá peniaze na most v Korytnici, aj na dokončenie sanácie hradného brala pod Likavou.
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Kňaz, ktorý cieli presne.
Flintou, aj slovami
Text: Imrich Gazda

Foto: Marek Hasák

Likavský farár Pavol Ondrík nie je len Božím služobníkom, ale aj básnikom a poľovníkom.
Pri vstupe do likavskej fary nás víta štekot štyroch sibírskych husky. „A to som psov nikdy nechcel chovať,“ smeje
sa miestny farár Pavol Ondrík.
„Keď som začal pôsobiť v Likavke, kaplán mi navrhol, aby
sme si zaobstarali psa, ale ja som sa tomu bránil. Napokon aj
tak priniesol jedno šteňa, ktoré jeho známi potrebovali niekde umiestniť, kým sa presťahujú. Keď som ho videl, bola to
láska na prvý pohľad. Keďže huskym sa lepšie žije vo svorke,
postupne som zaobstaral ďalších troch,“ vysvetľuje, zatiaľ čo
sŕkame kávu v spoločenských priestoroch fary.
Pohľad každého návštevníka upútajú najmä dve veci –
množstvo kníh na policiach a poľovnícke trofeje. „Na mojom predchádzajúcom pôsobisku v Kluknave som zapadol
do poľovníckej partie. Na farskom dvore som choval daniele, muflóny, ovce, kozy, sliepky,“ odkrýva farár Ondrík
svoj vzťah k prírode.
„Dnešného človeka veľmi poznačuje, že stratil spätosť
s pôdou. Už si ani nevieme predstaviť, čo znamená strach
z tvrdej zimy, keď predtým bola slabá úroda a hrozí nedostatok. Vďaka všemocnému bohu peňazí si dnes všetko zabezpečíme v supermarketoch a len tak z rozmaru si popri tom
vysadíme hriadku-dve zeleniny,“ uvažuje rodák z Oravy.

priestranstve pri miestnom kostole udrel do davu blesk,
ktorý usmrtil jednu ženu.
Kňaza tento okamih zasiahol natoľko, že so svojím bratom, známym hercom Milanom Ondríkom na mieste osadil rozlomené drevené srdce, ktoré má navždy pripomínať
zlomený ľudský život.
Aj to je dôkaz, že životom ošľahaný chlap, ktorý sa na Spiši
venoval Cigánom a šesť rokov pôsobil ako misionár v Rusku, vníma svet navôkol pozorne a citlivo.
Odráža sa to aj v básňach, ktoré píše. Pred niekoľkými
rokmi ich vydal v knižnej trojzbierke Obrázky. „Nedokážeme bosí a nahí len tak zastať a žasnúť nad krásou a tajomstvom,“ uvažuje farár Ondrík a vzápätí recituje jednu
z básní Pavla Országha Hviezdoslava.
„Aj keď milujem prírodu a poéziu, v prvom rade som katolíckym kňazom,“ zdôrazňuje nevšedný sluha Boží a dodáva: „Každý deň si nanovo uvedomujem, že Kristus chce
aj dnes kráčať po zablatených uliciach nášho sveta. No on
do tohto sveta vchádza cez nás, chce sa ho dotýkať našimi
rukami, prihovárať sa mu našimi slovami. Toto je veľké
poslanie nás, ktorí sa nazývame kresťania.“

S jeho pôsobením v Kluknave sa spája aj jedna tragická udalosť. V lete 2015 počas odpustovej slávnosti na
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Obáva sa katastrofy, doma má
núdzové zásoby na pol roka
Text: Anna Šenkeríková

Foto: Autorka

Aj na Liptove žijú ľudia, ktorí sa tajne pripravujú na rozpad spoločnosti, záplavy
alebo snehové kalamity. Jeden z nich nám priblížil svoj životný postoj.
„Hovorte mi Peter, aj tak vám nepoviem, ako sa volám,“ začína svoje rozprávanie štyridsiatnik z Ružomberka.
„Možno ma budú mať čitatelia za paranoidného, čo sčasti aj som, no netúžim
po tom, aby ma solidárna spoločnosť
v kritickej situácii pripravila o dlhoročné zásoby a prerozdelila ich tým,
ktorí žijú zo dňa na deň,“ zdôvodňuje,
prečo chce zostať v anonymite.
Pojem prepping sa na Slovensku udomácňuje čoraz viac. Ide o prípravu na
nebezpečné udalosti a prežitie v krízových situáciách, akými sú okrem
vojnových konfliktov a vyčíňania prí-

rodných živlov aj dlhodobé výpadky
elektriny alebo šírenie nákazlivých
chorôb. Prepperi sa zásobujú potravinami a liekmi, investujú do vysielačiek, generátorov či zbraní.
Obchody nie sú samozrejmosť
Peter býva v celkom obyčajnom rodinnom dome, ktorý nepôsobí stroho,
ale ani prepychovo. „S manželkou
sme zvolili nenápadný štýl, pretože
na seba nechceme pútať pozornosť,“
vysvetľuje dlhoročný prepper a zálesák. Zjavom pripomína nenápadného
stredoškolského učiteľa, ktorý žije
pokojný malomeštiacky život.
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Preppingu sa venuje už desiatky rokov. „Rodičia mali veľkú záhradu,
chovali sme ovce, zajace, sliepky, neskôr si otec zaobstaral včelíny. Mali
sme dva ovocné sady, aj roľu a pivnicu
plnú vlastných zásob. Naši si deň bez
roboty nedokázali ani predstaviť. Ako
chalana ma tým vytáčali, ale postupom času som si uvedomil, že to má
niečo do seba,“ rozpráva, čo ho primälo
k túžbe po väčšej nezávislosti.
Tomu, ako sa o seba postarať, ho
priučila aj základná vojenská služba.
„Som rád, že som si niečo také vyskúšal,“ hodnotí skúsenosť z mladosti.
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Keď začal lepšie sledovať spoločenskú
situáciu, uvedomil si, že v kritických
situáciách sa musí spoľahnúť sám na
seba. Polícii nedôveruje, vníma ju ako
nástroj, cez ktorý sa mocenské štruktúry snažia presadzovať svoje záujmy.
Neverí ani tomu, že Slovensko má bojaschopnú armádu.
„Väčšinu policajtov a vojakov tvoria
obyčajní muži, ktorí majú svoje rodiny. Ak by došlo k spoločenskému
konfliktu, pravdepodobne by mnohí
z nich radšej zostali doma, ako by
mali hájiť pokrivené záujmy svojich
nadriadených,“ domnieva sa Peter.
Na otázku, na čo sa vlastne pripravuje, odpovedá zoširoka. „Na bežné veci ako sú výpadky elektriny či
snehové kalamity. Ale čoraz viac sa
zamýšľam aj nad tým, čo robiť v prípade totálneho zlyhania spoločnosti.
Krátkodobým riešením sú rezervné
potraviny. Z dlhodobejšieho hľadiska
je to pestovanie plodín a chov zvierat, ktoré sú nenáročné na stravu
a rýchlo sa rozmnožujú.“
Peter má doma zásoby, ktoré by jemu
a celej rodine vystačili na najmenej
polroka. Tvoria ich bežne dostupné
trvanlivé výrobky – sušené mlieko,
ovocie, strukoviny, ryža, múka, konzervy, zaváraniny či sladkosti. O spotrebu a následnú výmenu tých, ktorým
sa blíži koniec záručnej doby sa stará
manželka. V zásobe majú aj desiatky
litrov konzervovanej pitnej vody.
„Zvykli sme si na otvorené obchody a málokedy nám napadne, že
ich kedykoľvek môžu aj zavrieť,“
reaguje na otázku, či ich potravinová výbava nie je pritiahnutá za
vlasy. „Dokonca som raz v rozhlase zachytil reláciu, kde samozvané
odborníčky z Bratislavy hovorili
o tom, ako môžu ľudia šetriť tým,
že majú v domácnosti len potraviny, ktoré momentálne potrebujú.
Vraj sa dá do obchodu zájsť každý
deň,“ krúti nechápavo hlavou.
S módou, bez rozumu
V menších obciach prepping funguje ako celkom praktická záležitosť.
Čoraz viac ľudí si ho však vysvetľuje

len ako módny trend, čo využívajú
predajcovia rôznych nezmyselných
pomôcok ako je napríklad drevo na
založenie ohňa v lese.
„Mnohí nadšenci sa bez rozmyslu
ulakomia na celkom obyčajné potraviny, ktoré stonásobne predraží
obal s názvom Zombie apokalypsa,“
uvádza Peter.

hromám môže dôjsť práve vo väčších
mestách,“ dopĺňa.
„Učia nás, že o našu bezpečnosť by
sa mala starať polícia,“ vracia sa
k počiatočnému negativizmu. „V minulosti to však v kritických situáciách zneužívali tí najsebeckejší ľudia.
Aj keď obyvateľstvo fyzicky nebránili, nárokovali si na jeho majetok. Toto

„Čoraz viac sa zamýšľam nad tým, čo robiť v prípade
totálneho zlyhania spoločnosti. Krátkodobým
riešením sú rezervné potraviny.“
Peter, zálesák a prepper

Popri strave však podľa neho netreba
zabúdať ani na technické záležitosti.
Elektrický prúd možno vyrobiť z kolektorov. Samozrejme, spotreba by sa
obmedzila na svietenie a napájanie
bezpečnostných systémov, prípadne amatérskych vysielačiek, keďže
v stave absolútneho kolapsu padne aj
počítačová sieť.
Dôležitou súčasťou našich životov sú
aj dopravné prostriedky. „Ako alternatívny pohon by sa dal použiť drevoplyn tak, ako to fungovalo počas
druhej svetovej vojny. Keďže sa počet
áut pri sociálnych katastrofách výrazne zredukuje, človek s funkčným
autom by sa stal nápadným. Tí, ktorí
budú mať možnosť, sa pravdepodobne
vrátia ku koňom,“ myslí si Peter.
Nech sú však prepperi akokoľvek
dobre pripravení, mnohí z nich si
uvedomujú, že väčšiu šancu na prežitie majú vtedy, keď sa spájajú do
komunít. Liptov je pre nich ideálnym
miestom. Peter si dokonca myslí,
že väčšina obyvateľstva miest by sa
v neľahkých časoch presídlila práve
do nášho regiónu.
„V porovnaní s Bratislavou a inými
prosperujúcejšími oblasťami je tu
menšia koncentrácia ľudí. Vidiečania
sa o seba vedia postarať aj sami, k po-
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nie sú vymyslené fantazmagórie pomýleného človeka, ale opis reality
počas vojny na Balkáne, kde polícia
kradla prostriedky starcom, ženám,
aj deťom. Po týchto skúsenostiach sa
vám nikto, kto má zásoby nepochváli
s tým, kde ich uskladňuje,“ uzatvára
zanietený prepper.
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O nekultúrnych vzťahoch
v meste kultúry
Text: Peter Kravčák

Foto: Martin Buzna

Naše mesto sa okrem iného hrdí titulom kultúrne. Oprávnene. Netreba si robiť veľký prehľad v dianí, aby bolo vidieť, že každú chvíľu sa v meste niečo deje. Zhodli sa na
tom v našej miniankete (nájdete ju v tomto vydaní Ružomberského magazínu) aj ľudia, ktorí sa kultúrou profesionálne či vo voľnom čase zaoberajú a tvoria ju.
V Ružomberku naozaj nie je problém zájsť na domáce divadelné predstavenie, koncert, vernisáž či literárny večer.
Nájdete tu šikovných umeleckých remeselníkov, folkloristov, divadelníkov, filmárov, architektov, organizátorov...
Sila kultúrneho genia loci je nie len v profesionálnej, platenej kultúre, akú robí Liptovské múzeum, Galéria Ľudovíta
Fullu, Folklórny súbor Liptov a ďalší, ale aj v ochote množstva aktivistov, umeleckých pedagógov, dobrovoľníkov investovať energiu, voľný čas a neraz aj vlastné peniaze do
podujatí a aktivít, na ktoré môžeme byť pyšní.

v podstate nič nechcelo. Malo aký-taký príjem zo vstupného. Veď časť návštevníkov prišla do budovy aj kvôli
fotogalérii.
Teraz si spoločne so zriaďovateľom Žilinským samosprávnym krajom duplo na oprávnené podmienky transparentnosti. Za nájom treba platiť, možno ho aj vysúťažiť v riadnom výberovom konaní. Zásady a smernice si treba od
roku 2018 ctiť. Doteraz zrejme neexistovali.
Je to v poriadku a tak je to správne. Nech je to transparentné. Bodaj by to bez výnimky platilo aj v ostatných
prípadoch.

Jasné, dá sa polemizovať o tom, či je dovozovej kultúry
v ponuke veľa alebo málo, alebo či peniaze na podporu aktivít zo strany mesta stačia a sú rozdeľované spravodlivo.

Prečo si ale, a to platí pre múzeum aj fotografov, nevedia
sadnúť, zhovárať sa a hľadať cestu k spolupráci. Cestu cez
dodržanie legislatívnych zásad, ale bez drakonického pýtania si nájomného od ľudí, ktorí skrátka radi fotia a prezentujú to ostatným. Veď, možno sa dá aby fotografi platili
žiadaný nájom, ale budú mať nárok na vstupné za každého
návštevníka fotogalérie. Aby ten nájom mali z čoho platiť.
Nepomáhali si oba subjekty vzájomne aj doteraz?

Čo však pri stretávaní sa v zákulisí vernisáží a po zhasnutí svetiel predstavení zaráža, sú kultúrne vzťahy. Akosi
ťažko sa v meste hľadajú ľudia, ktorí umeleckej, kultúrnej
konkurencii úprimne doprajú či nebodaj pomôžu.

Paradoxné je, že tento stav vznikol preto, lebo múzeum
bolo ohovorené, že od fotografov vyťahuje peniaze, ktoré
oni získali z mestských dotácií. Nebola to pravda. Podľa
nových podmienok ich však naozaj začína pýtať.

Príkladov je mnoho. Ale jeden čerstvý. V múzeu už nie je
viac priestor pre galériu miestneho fotoklubu. Roky tam
na obyčajnej chodbe vystavoval, organizoval vernisáže,
tešil sa z prezentácie fotografickej tvorby. Múzeum za to

Bolo by veľmi zjednodušujúce hovoriť v tomto spore len
o peniazoch. Sú za tým práve kultúrne vzťahy. Niektoré
fotografické združenia z mesta vystavovať budú, niektoré
nie. A kvalitou fotiek to určite nie je.

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

výber z blogov - 27

Hrdý Ružomberčan
vo veľkom svete
Text: Viktor Mydlo

V lete tohto roku tomu budú dva roky, čo som opustil Ružomberok – mesto, ktorého hrdým obyvateľom som býval a dodnes aj som.
Niekomu môžu tieto slová znieť zvláštne – ak je niekto
hrdým obyvateľom, asi by nemal odísť. Logicky by to tak
malo byť, ale realita je úplne iná.
V Ružomberku žili a pracovali celé generácie mojich
predkov. Dalo by sa povedať, že sme takou priemyselno-umeleckou rodinou. Životy mojich starých a prastarých rodičov sa – rovnako ako v tisíckach iných prípadov
– točili okolo toho, čo dávalo jesť hladným krkom. A verte
mi, za čias našich predkov, bolo tých možností omnoho
viac ako dnes – v meste sa vyrábal papier, textil, zápalky,
tehly, drevo…
My sme sa však narodili do inej doby. Generácia 90. rokov
požaduje omnoho viac, ako tí pred nami. Podľa mňa je to
správne a hovorí to o pokroku, ktorý sa odohral v hlavách
našich rodičov, aj nás samotných. A tak odchádzame
tam, kde sú podmienky pre nás lepšie a úspech jednoduchší. Napokon, takto to robili aj naši predkovia kedysi
pred storočím.
V dobe, v ktorej dnes žijeme, môžeme naozaj ľahko zistiť,
koho a kam zaviedli túlavé topánky. Aj keď seba, a rovnako tak aj miesto svojho aktuálneho pobytu, často prezentujeme rôznymi superlatívmi, väčšinou neodchádzame za srdcom, ale za prácou. Veď koľko našich známych
v zahraničí skúša šťastie na krásnom pobreží alebo v nedotknutej prírode?
Neviem, ako u vás, priatelia, ale u mňa je to nula. Skončil
som tak, ako mnohí ďalší, na mieste, kde svoje hladné
krky a srdcia naplníme čo najrýchlejšie a najjednoduchšie. Bohužiaľ, aj za cenu toho, že nezaspávam s pohľadom upretým na západ slnka v malebnom zálive. Tým
však nechcem povedať, že žijem v zlej a nehostinnej atmosfére. Ľudí, s ktorými momentálne zdieľam svoj ča-

„...odchádzame tam, kde sú
podmienky pre nás lepšie a úspech
jednoduchší. Napokon, takto to
robili aj naši predkovia kedysi pred
storočím.“
Viktor Mydlo, bloger

sopriestor, mám skutočne rád a o ich pohostinnosti ešte
určite čosi napíšem.
Roky som sa snažil budovať si kariéru v domácich podmienkach. Roky som sa snažil byť súčasťou riešenia problémov v našom meste. Napríklad ako člen komisie pre
kultúru a médiá pri mestskom zastupiteľstve. No nie vždy
ide všetko podľa vašich predstáv. Tak som do kufra zbalil
guráž a motiváciu a vydal som sa do sveta. Vidieť veci, ktoré som nikdy nevidel. Naučiť sa jazyk, ktorý som nikdy poriadne neovládal. Skúšať veci, ktoré som nikdy neskúsil.
Či som si to nikdy nerozmyslel? Neraz. Ale chcem životu
dať viac. Veď ho mám len jeden.
Pred niekoľkými mesiacmi ma zastihla správa, že v Ružomberku vzniklo nové médium. Dokonca za ním stoja ľudia, ktorých poznám a ktorým verím. O to viac ma potešilo, že som
dostal možnosť deliť sa s vami prostredníctvom blogu o názory a zážitky hrdého Ružomberčana vo veľkom svete. Dúfam, že moje články budú pre vás príjemnou spoločnosťou.
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Je v meste dostatok
kultúrnych podujatí?
Text: Peter Kravčák

Foto: Marek Hasák

Predstaviteľov aktívnych
kultúrnych inštitúcií a
združení sme sa pýtali,
či Ružomberčania majú
dostatok príležitostí pre
kultúrne vyžitie.

Pojem kultúra má iný význam na
dedine, iný v stredne veľkom meste
a odlišný vo veľkomeste. Neustále sa
zamýšľam nad tým, aké dôležité je,
čo ľuďom servírujeme ako kultúru.

Zuzana Hrušková, galerijná pedagogička, Galéria Ľudovíta Fullu
Samotný pojem kultúra s jeho obsahom majú prívlastky neustáleho
osobnostného nasadenia. Znamená to byť cielene hladný po inovácii
a zmene – mať prehľad o tom, čo sa
deje, byť schopný vlastného úsudku
a vedieť aj nesúhlasiť.
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Ružomberok je malé turistické
mestečko s jedinou galériou. V Ružomberku v minulosti dominovali folklór a sakrálne ponímanie
kultúry ako hlavnoprúdové. Dnes
je tomu inak. V meste založili ľudia s aktívnym zmýšľaním mnohé
združenia, ktoré sa snažia prezentovať kultúru s dávkou experimentu – to kvitujem.
Som toho názoru, že dnešný Ružomberčan má dnes na výber, avšak veľakrát nie je motivovaný vlastným záujmom – stále víťazí kultúra komerčnej
televízie s naivnými telenovelami či
kuchárskymi programami úrovne nie
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lepšej ako automaticky generované
menu v zlej reštaurácii.
V Ružomberku je dostatok kultúrneho vyžitia. Avšak naše zaužívané
zlozvyky zostať v jednej rovine, či
neochota prijať inakosť, sú a boli najväčšími brzdami v evolúcii.

kultúru z vlastného zanietenia, bez
prostriedkov a ešte šíria dobré meno
nášho Ružomberka po Slovensku
i v zahraničí – ružomberské spevokoly (vrátane mestských častí), divadelníkov v meste i v mestských častiach,
fotografov, výtvarníkov, spisovateľov,
hudobníkov, pracovníkov s deťmi,
folkloristov... Dávam klobúk dolu. Neviem však, dokedy to vydrží.
O niečo ľahšie to majú kultúrne inštitúcie – KDAH, Galéria Ľ. Fullu,
Liptovské múzeum, ZUŠ a pod., ktoré
majú aspoň svoj základný rozpočet
a snažia sa. No tiež im veľa ráz nie je
čo závidieť.

Radislav Kendera, predseda Literárneho klubu ružomberských spisovateľov
Kultúra v mojom rodisku je odrazom
celospoločenského prístupu k nej.
Celá ľudská spoločnosť sa zmieta
v protikultúrnom prostredí. Chýba kultúra medziľudských vzťahov,
správania sa, vzájomnej úcty, autorít,
ba absentuje autentická kultúra života vôbec. Prvoradý záujem dneška je
zarobiť peniaze. Veľa a rýchlo. A neraz – bezohľadne.
Záujem o kultúru ide rapídne dolu
a kultúrne dianie nahrádza aj počítač
a obrazovka. Ak treba dať trošku zo
seba, obetovať sa, to vyvoláva odpor.
Zároveň však „mocní“ na akomkoľvek stupni moci dávajú pocítiť svoju „dôležitosť“ a adekvátne tomu aj
kladú prekážky (grantami počnúc,
pomocou končiac). Nehovoriac o tom,
že každý z „nekompetentných“ sa
rozumie kultúre. Silno to pripomína
paralelu pivných debát, kde sú všetci
odborníci na šport, politiku, atď.
V Ružomberku je však veľmi veľa talentov a osobností, ktoré musia, ak
chcú pre Ružomberok a jeho kultúru niečo urobiť, ísť na vlastnú päsť,
obetovať sa a zdolávať prekážky. Obdivujem preto všetkých, ktorí robia

V Ružomberku je teda dosť kultúrneho vyžitia, vďaka kultúrnym zanietencom a fungujúcim kultúrnym
inštitúciám. Na škodu je, že nie sú
systémovo nastavení na vzájomnú
spoluprácu a nedarí sa do tohto súkolia významnejšie zahrnúť napr. Katolícku univerzitu a ďalšie školy, resp.
samotných učiteľov.

Ján Pavlík, riaditeľ
domu Andreja Hlinku

Kultúrneho

Som presvedčený, že kultúry nie je
nikdy dosť. A to nehovoriac o kultúre
národa, kultúre spoločenského života, o kultúre slova, vystupovania na
verejnosti, atď.
Kultúrny život v meste Ružomberok je bohatý, rôznorodý a kvalitný.
Filozofická, praktická aj ekonomická otázka je, či by práve množstvo
podujatí malo byť tým, čo určuje
jeho bohatstvo a úroveň. Podľa môjho názoru v Ružomberku je kvalitný
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divák a sú tu kvalitné podujatia. Zo
skúsenosti môžem povedať, že aj
množstvo podujatí a ich rozmanitosť
sú dosť vyvážené.
Som rád, že kultúre sa venuje najmä
Kultúrny dom Andreja Hlinku, ale
aj Mestská knižnica, Univerzitná
knižnica KU, Galéria Ľudovíta Fullu,
Liptovské múzeum, rôzne občianske
združenia, kluby a podniky, ktoré
spoločne vytvárajú hodnotné portfólio kultúrneho a spoločenského života v meste.

Marianna Stančoková, OZ RosArt
Prezerajúc si každomesačne ponuku
kultúrnych podujatí v našom meste
človek nadobúda pocit, že sa tu toho
deje naozaj veľa. A nemyslím si, že je
to len pocit. A tiež si dovolím vyvrátiť pravdivosť povestného tvrdenia
o v Ružomberku „zdochnutom psovi“.
Možno si vybrať z ponuky najrôznejších subjektov orientovaných
na klasické umenie či alternatívnu
scénu. Pravdou však je, že najväčší – čo do rozsahu ako aj nákladov
z mestského rozpočtu – organizátor
kultúrneho života je orientovaný
primárne na import kultúry. Ako-
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si som si už zvykla, že zvlášť v divadelnej ponuke figurujú výlučne
agentúrne predstavenia namiešané
z overených ingrediencií: známe
tváre z televízie + ľahká zápletka +
komédia pretkaná plytkým humorom + znesiteľná miera lascívnosti
= stopercentná predajnosť. Za naozajstným divadelným umením je
potrebné vycestovať.
Situácia je však žalostnejšia, ak vám
nestačí užívať si rolu recipienta. Ak
vo vás prepukne tvorivý zápal a máte
pocit, že chcete hovoriť rečou umenia, máte problém. Predovšetkým
priestorový. V Ružomberku absentuje priestor pre kreatívnych domorodcov, ktorým nestačí len konzumovať
sem prinesené umenie a „umenie“.
Už roky je pre mňa nepochopiteľné,
že vyššie spomenutá inštitúcia nevytvára priestor pre najrôznejšie domáce iniciatívy ako je tomu v iných,
nielen slovenských mestách. Argumenty sú hlavne ekonomické.
Nádejala som sa, že riešením bude
synagóga, ktorá poskytne strechu aj
pre domácich, a to nielen na prezentáciu tvorby, ale aj činnosť. Ako sa
ukázalo, toto asi nebolo primárnym
zámerom. Priestor je to síce krásny,
ale pre väčšinu kultúrnych či spoločenských aktivít neprispôsobený a neprispôsobiteľný. Nehovoriac
o výške nájmu, ktorý je pre mnohé
subjekty likvidačný.
Ale som optimista. Verím v možnosť
pozitívnej zmeny. V hlave nosím pár
systémových riešení, ktoré by mohli
veci napomôcť a „neprodukovali by
len stratu“ z činností, ktoré na amatérskej či poloprofesionálnej úrovni
vykonávajú miestne umelecké duše.
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Krása z hrotu ihly
Text: Anna Šenkeríková

Foto: Autorka

Zuzka Gazdaricová, 85-ročná Liptovskorevúčanka, sa aj vo svojom úctyhodnom
veku venuje ručnej výrobe miestnych krojov.
Napriek zdravotným problémom ju jej dlhoročná záľuba
neopúšťa. „Pri šití nemyslím na nič, ani na bolesť. Oddýchnem si a veľmi sa z toho teším,“ priznáva so šťastným
úsmevom v dobráckej zvráskavenej tvári.
Aj pred pár dňami jej priniesli na opravu vyšívané oplecko
a háčkovaný golier. Za posledné roky ručne ušila niekoľko
brusliakov pre mládencov. Zabavila sa aj výrobou bábik,
ktoré sú oblečené v zmenšenine tradičného kroja. Rôznymi technikami vyrába ozdobné dečky, vankúše či obrusy.
Svojimi výtvormi rada obdarúva rodinu aj známych.
V dedine sa ručnej výrobe tradičných dedinských odevov
okrem nej už zrejme nikto nevenuje. Kroje sa už poväčšine
vyrábajú len strojovo. „Poctivá ručná práca je drahá záležitosť, málokto by to dnes vedel oceniť,“ poznamenáva.
Keď začala vyšívať
„Od detstva som sa nosila v kroji,“ spomína hrdo na časy,
keď bola malá. „Keď som mala sedem rokov, mama mi vystrela na rámik oplecko a vyšívala som si na rukáv vzor,
ktorý mi predkreslila. Odvtedy som si vyšívala všetko
sama. Aké som si urobila, také mi zošili,“ vysvetľuje.
Upozorňuje však, že výroba krojov kedysi nebola ani zďaleka
taká jednoduchá. „Bolo na nich veľa roboty. Najskôr sa musel

nasiať ľan, zozbieral sa, spracoval, natkal a vybielil, až potom
sa vyšívalo. Plátno sa vyrábalo z domácich surovín.“
Každú zimu sa do Vianoc priadlo a od nového roka zase
tkalo. Potom si dievčatá vyrábali nové čepce alebo oplecká, aby boli pekné na sviatky.
„Na Veľkú noc sa chodilo už bez kabátov a svetrov, a tak
sme sa snažili vyšiť si nové veci čo najkrajšie. Vzory sme
si všelijako schovávali, aby sa nedali odšiť. Keď sme sa
zišli pred kostolom, chválili sme si ich a mali sme z toho
radosť,“ rozpráva teta Zuzka, ktorá si napriek tomu, že vyrastala bez otca a v chudobných pomeroch na svoje detstvo nesťažuje.
Ľudovú školu zvládala ľavou zadnou, no keďže sa mama
s troma deťmi trápila sama a nemali dostatok peňazí,
v štúdiu pokračovať nemohla. Naviac bolo treba pomáhať
v domácnosti a na statku.
Kroj nosila do tridsiatky
Teta Zuzka si sama povyšívala aj veci do výbavy. Tvorilo
ju aspoň desať opleciek – na bežné aj sviatočné nosenie.
Kroje vydržali dlho, pretože plátno bolo veľmi pevné.
Keď mala osemnásť rokov, vydala sa. Na obrad šla, ako
inak, vo svadobnom kroji. V tradičnom dedinskom odeve
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chodila najmenej ďalších desať rokov, až pokým jej manžel, ktorý robil v tej dobe v Čechách, nedoniesol šaty.
Kroje sa rýchlo špinili a ťažko prali, preto zmenu v obliekaní celkom uvítala. Odvtedy nosila kroj len pri zvláštnych príležitostiach.

„Aj v biede sa ľudia dokázali tešiť.
Zaspievali si a bolo im lepšie. Teraz
je to také panskejšie a uponáhľané.“
Zuzka Gazdaricová, výšivkárka

Postupne sa do mestských šiat preobliekali aj iné ženy
a ľudia sa krojov začali zbavovať, lebo v tej dobe nemali
takú hodnotu ako teraz. Aj teta Zuzka rozmýšľala, že svoje
kroje predá, mama ju však zastavila.
„Povedala: ,Zuza, ak chceš predávať to, na čom som sa ja
natrápila, aby si si mala čo obliecť, tak to budem radšej
všetko nosiť ja!´ A tak som nič nepredala, čomu som rada,
lebo kroje majú dnes na pamiatku aj moje vnúčatá. Teraz
sú pôvodné kroje veľká vzácnosť,“ objasňuje.
Vďačná za všetko
Obľúbené ručné práce tete Zuzke nejdú od ruky tak, ako
kedysi, lebo s vekom odchádza aj citlivosť v prstoch. „Už
som asi prerobená,“ priznáva, pričom sa jej z tváre nevytráca typický dobrosrdečný úsmev.

V izbe s jednoduchým vybavením má rozvešané a poukladané svoje výtvory, ktoré nám s radosťou ukazuje. Zo
skrine vytiahne aj sedemdesiatročný obrus zo svojej výbavy. Na stôl ho prestiera len pri zvláštnych príležitostiach.
Pri pohľade na detailné spracovanie a komplikované vzory rôznofarebných výšiviek sa nechce veriť, že ide o ručnú
prácu. Naviac niekedy takú, ktorá sa robila „od oka“ a nie
podľa vopred vymyslenej predlohy.
Teta Zuzka však skromne vysvetľuje, že to nie je až také
náročné. Spod lavice, na ktorej sedí, vytiahne veľkú krabicu s malými farebnými klbkami. Zoberie kus plátna, ihlu
a trpezlivo sa nám snaží vysvetliť aspoň pár techník.
Drobné práce ako prevliekanie ihly jej robia problém, no
nerozčuľuje sa, ani sa neľutuje. Naopak, vyzerá, že je vo
svojom živle.
Popri šití či háčkovaní si rada zaspieva. „Hlas mi stále slúži,“ uznáva. „Ďakujem Bohu za všetky dary, ktoré mi dáva.
Mám už svoje roky, no ešte neležím, stále sa viem obriadiť
a vládzem robiť aj to, čo ma baví,“ dodáva.
Trochu sa jej však cnie za starými časmi. V dobrom si
spomína aj na to, ako chodila dojiť kravy pod Čierny kameň a naspäť sa vracala s dvadsiatimi litrami mlieka
na chrbte.
„Aj keď sa ľudia kedysi viac narobili, život bol veselší. Vedeli sme sa sami zabaviť, zaspievať si, navzájom sme sa
prekárali. Aj v biede sa ľudia dokázali tešiť. Zaspievali si
a bolo im lepšie. Teraz je to také panskejšie a uponáhľané. Kedysi do roboty chodili len chlapi, ženy boli väčšinou
doma, riadili statok, opatrovali deti a bolo viac času si
posedieť a pozhovárať sa,“ zádumčivo konštatuje.

stručne
‣ V Univerzitnej knižnici KU je počas februára sprístupnená panelová výstava, ktorá prostredníctvom veľkorozmerných fotografií a sprievodných textov predstavuje fázy vývinu
dieťaťa počas prenatálneho obdobia.
‣ Ružomberský autor a podpredseda Literárneho klubu ružomberských spisovateľov Peter
Mišák nedávno vydal novú knihu Alicine psy.
‣ Mestská knižnica vyhlásila šiesty ročník literárno-výtvarnej súťaže Ružomberská Trojruža.
‣ V novej fotografickej publikácií Čarovné Tatry a Zamagurie sú aj fotky od Ružomberčana Ľubomíra Schmidu.
‣ V Galérii Ľudovíta Fullu je do apríla sprístupnená výstava Adamčiak, začni!
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Aj amatéri túžia
po veľkých víťazstvách
Text: Peter Kravčák

Foto: archív Františka Klímu

Majú radi šport, no vedia, že olympiádu, ani majstrovstvá sveta nikdy nevyhrajú.
Prečo by ale nemohli byť najlepší na ulici či dokonca v celom meste alebo regióne?
Šport je fenomén. O tom asi netreba nikomu hovoriť. U väčšiny prerastie z papučovo-televíznej lásky k príležitostnej
aktivite. U mnohých dokonca až k súťažnej rivalite.

Turnaje sa hrávali v čase, keď sa práve nehrala liga. Organizovali ich v Rybárpoli, ale aj na zimnom štadióne, kde vtedy
nebýval ľad ani v zime, lebo bol domovom basketbalistiek.

Nie všetci to ale dotiahnu do reprezentácie alebo k profesionálnej kariére. Pre väčšinu šport zostáva voľnočasovou
aktivitou. A hoci peniaze neprináša, zážitok zo súťaženia,
rivality, únavy, slávy aj smoly, prehry, a najmä víťazstva –
ten je vždy a všade rovnaký.

Chlapi sa združovali z rôznych kútov mesta, prichádzali
aj z obcí. Amatérsky futbal, samozrejme, zaujímal aj niekdajších profíkov. Niektorí frflali, no dovolili hrať aj im.
Súťaž bola zaregistrovaná v celoslovenskej únii, ktorá
organizovala republikové súťaže pre víťazov jednotlivých
líg, ale aj pre výberové tímy z účastníckych miest.

Aj v Ružomberku existovalo a stále prebieha niekoľko pravidelných športových súťaží pre amatérov, ktoré postupne
prerástli do organizovanej súťaže.
Slávne časy škvary
Pri pátraní po minulosti sme nenašli nič staršie, ako rok
1986 a vznik Mestskej ligy malého futbalu. Na mieste
dnešného parkoviska pred hypermarketom pri futbalovom štadióne sa pred tridsiatimi rokmi sobotu čo sobotu,
na jar i na jeseň, hrala na škvarovom ihrisku prvá a neskôr
dokonca aj druhá mestská liga.
„Začínali sme s ôsmimi mužstvami, no postupne sa to
rozrastalo. Museli sme založiť aj druhú ligu, zabezpečiť
a platiť školených rozhodcov, pre veľký záujem organizovať dodatočné letné aj zimné turnaje,“ spomína zakladateľ ligy Alojz Popovič.

„Postupne prišli stanovy ligy, presné pravidlá, jednotlivé
družstvá dokázali získať sponzorov, aby mali na dresy
alebo aj na pivo po zápase. V časoch najväčšieho rozmachu sme mali 386 registrovaných členov. Boli tam tímy
ako Soza, Korzo, IFK Klačno, Kasíno, Savoj, Kofola, Ufo...,“
spomína František Klíma, ktorý organizáciu ligy prevzal
a ťahal až do jej konca v roku 1998.
Súťaž sa hrala s povolením futbalového klubu. Keď ho
stratili, začali sa trápiť s hľadaním ihriska. Také veľké,
kde by z jedného spravili štyri a všetci boli v rovnakom čas
na jednom mieste, so šatňami, sprchami a krčmou hneď
vedľa, už v meste nenašli.
Rozbehnutú súťaž skúšali chvíľu zachrániť na ihrisku pri
plavárni, ale keďže sa tam všetci nezmestili a nedoká-

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

34 - šport/názor

zali za jeden deň odohrať všetky zápasy, musela sa časť
stretnutí hrať pri škole na Bystrickej ceste.

vďaka škole pribudli šatne a sociálne zariadenia,“ spomína na nevídanú starostlivosť Bukna.

„Toto rozdelenie a chýbajúce zázemie nepomáhalo samotnej lige, ani atmosfére. A hoci súťaž mala podporu vtedajších primátorov, nové priestory sa nepodarilo zabezpečiť,“
hovorí o konci súťaže Klíma.

Výstavba a budovanie zázemia pre hokejbal a rovnako
aj financovanie tímov prebiehalo svojpomocne. Niektoré
mužstvá si dokázali získať menších sponzorov, zväčša
v podobe firiem, kde hráči pôsobili v civilnom zamestnaní.

„Záujem o hokejbal v meste je,
ale nie je kde hrať.“
Peter Bukna, organizátor niekdajšej
Ružomberskej hokejbalovej ligy

Organizovali aj majstrovstvá Slovenska
V deväťdesiatych rokoch enormne vzrástla popularita hokejbalu. Lacnejšia a univerzálnejšia verzia hokeja
prerazila aj v našom meste. V roku 1996 vznikol Ružomberský hokejbalový klub, ktorý zorganizoval prvý turnaj
v priestoroch tenisového klubu.
„Už o rok ale klub pretavil veľkú popularitu sídliskového
a pouličného športu do založenia Ružomberskej hokejbalovej ligy. Na samostatnú súťaž dohliadal výkonný výbor,
ktorej členmi boli Ľubomír Královenský, Marek Dorník,
Tomáš Gazdarica, Andrej Bohúň a ja,“ ozrejmuje začiatky
obľúbenej súťaže Peter Bukna.
Hokejbalom prešlo za desať rokov približne 400 hráčov
z regiónu. Hralo sa na ihrisku Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho. „Sami sme si vyrobili mantinely, striedačky, trestné lavice, osvetlenie ihriska, siete za
bránami, priestory pre rozhodcov a sklad výstroje, neskôr

„V lige účinkovali družstvá, ktoré vznikli z partií na sídliskách, z rôznych mestských častí, okolitých obcí či firiem.
Dochádzali k nám aj z Mikuláša,“ popisuje Bukna
Okrem prvej a druhej ligy pribudli aj pravidelné turnaje,
ktoré organizovali jednotlivé družstvá. V Ružomberku dokonca urobili niekoľko slovenských šampionátov v hokejbale pouličných družstiev.
„Robili sme aj celoslovenský turnaj pre juniorov. Najväčšiu
odozvu aj úroveň mal asi novoročný o pohár primátora Ružomberka. Na ten chodili aj družstvá z Čiech,“ rozpamätáva sa Bukna na slávne časy hokejbalu v meste.
Myšlienky boli tak ďaleko, že chalani z mesta chceli vytvoriť tím, ktorý by prihlásili do celoslovenskej hokejbalovej ligy. Potrebovali ale vyriešiť problém s ihriskom, ktoré
síce bolo vypiplané, ale rozmerovo menšie, ako určujú pravidlá. Namiesto rozvoja však prišiel zánik. Pred jedenástimi rokmi, práve pre problém s ihriskom, liga skončila.
„Po zlúčení poľnohospodárskeho učilišťa s papiernickým
zaniklo ihrisko a my sme nové priestory nenašli. Bolo
viacero pokusov, naposledy na Klačne, ale nepodarilo sa.
Množstvo chalanov stále hráva – v Martine, Mikuláši alebo len tak, po telocvičniach. Záujem o hokejbal tu je, ale
nie je kde hrať,“ uzatvára Bukna.
V meste sú v súčasnosti stále aktívne štyri mestské ligy.
Biliardová, florbalová, tenisová a futsalová. O nich budeme písať nabudúce.

Slovo vydavateľa
Mám rád toto mesto. Tu som sa narodil, vyrastal, chodil do školy. Poznám
tu snáď každú ulicu a kút. Máme tu
krásne hory, tradície a pamiatky. Čo
mám však najradšej, sú ľudia, ktorí
tu žijú. Nemali to vždy ľahké.
Vnímajú a ja to cítim tiež, že na naše
mesto sa často pozerá cez prsty. Aj
keď sme mestom ruží, kopec vecí tu
vraj smrdí. Súhlasím. No ešte viac
som presvedčený, že naše mesto potrebuje otvorenú a úprimnú debatu
o tom, čo tu funguje a čo už menej.
Aj preto som priložil ruku k dielu,
aby vznikol časopis, ktorý práve dr-

ružomberský magazín
www.rmagazin.sk

žíte v rukách. Ružomberčania si zaslúžia noviny, ktoré budú o našom
meste informovať presne, vyvážene,
nezaujato a ktoré ponúknu priestor
rozmanitým názorom. Veľmi sa teším, že už polroka sa nám to v Ružomberskom magazíne darí.
Ak by som si nebol istý, že takýto
model má šancu fungovať, nešiel by
som do toho. No naši kvalitní nezávislí redaktori a široká paleta tém,
ktoré doteraz otvorili, sú pre mňa
zárukou, že aj v našom meste môže
rozkvitnúť kvalitná žurnalistika.
Robo Kolár

Kalendárium
Prehľad podujatí v meste
a okolí
MAREC 2018
2.3., Večerný ateliér (tvorivá dielňa pre dospelých), Galéria Ľ. Fullu
2.3., Nočný výstup na Hrdoš
3.3., Ručne stručne (tvorivá dielňa pre dospelých), Galéria Ľ. Fullu
3. - 4.3., Majstrovstvá SR v krasokorčuľovaní detí, Zimný štadión S. Mikitu
5.3., Piesne donských kozákov, Veľká dvorana KDAH
5.3., Múzeum pre seniorov (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
6.3., Fullstar (súťaž v speve), Veľká dvorana KDAH
7.3., Fullakuk (tvorivá dielňa pre deti), Galéria Ľ. Fullu
7.3., Deň knihy (čítanie z knihy), ZŠ s MŠ Lúčky
8.3., Fulla Piano 4 hands (súťaž v štvorručnej hre), ZUŠ Ľ. Fullu - Nám. A. Hlinku 14
9.3., Múzeum pre seniorov (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
10.3., Ručne stručne (tvorivá dielňa pre dospelých), Galéria Ľ. Fullu
10.3., From The Shores, The Silence Between, Abort To be Born (koncert), Piváreň Nové Korzo
10.3., Vynášanie Murieny, Lúčky
11.3., XIII. Výstup na Veľký Choč
11.3., Vynášanie Murieny, Lisková
13.3., Fíha tralala (koncert pre deti), Veľká dvorana KDAH
13.3., Verejný koncert žiakov ZUŠ Ľ. Fullu, Galéria Ľ. Fullu
14.3., Famíliart (tvorivá dielňa pre rodiny), Galéria Ľ. Fullu
15.3., Black & White party, ZŠ Klačno
16.3., Večerný ateliér (tvorivá dielňa pre dospelých), Galéria Ľ. Fullu
16.3., ŠKST Ružomberok - Geológ Rožňava (muži), Stolnotenisová hala ŠKST
17.3., Ručne stručne (tvorivá dielňa pre dospelých), Galéria Ľ. Fullu
17.3., ŠKST Ružomberok - Viktória Trnava (ženy), Stolnotenisová hala ŠKST
17.3., ŠKST Ružomberok - TTC Považská Bystrica (ženy), Stolnotenisová hala ŠKST
17.3., Vynášanie Murieny, Biely Potok
17.3., Výstup na Zvolen
17.3., Deň Zeme, Švošov
17.3., Jestvuje krajina menom víkend? (divadelné predstavenie), Kúpeľný hotel Choč v Lúčkach
18.3., XI. Jozefovský výstup na Radičinú
18.3., Vynášanie Moreny, Stankovany
19.3., Dotyk umenia (učiteľský koncert SZUŠ Dotyk), Synagóga
19.3., Múzeum pre seniorov (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
21.3., Fullakuk (tvorivá dielňa pre deti), Galéria Ľ. Fullu
21.3., Ranené vtáčatá (súťaž v recitácii detí), Mestská knižnica Ružomberok
21.3., XI. Veľkonočné zvyky a tradície (kultúrno - vzdelávacie podujatie), Liptovské múzeum
22.3., Pavel Hirax Baričák (prednáška), Synagóga
22.3., Slovensko - anglický čitateľský maratón, ZŠ Sládkovičova
22.3., Silvia Bystričanová (autorské čítanie), Mestská knižnica Ružomberok
23.3., Spievam po francúzsky (súťažná prehliadka piesní), Synagóga
23.3., Morena a Kvetana (staroslovanská pochôdzka), Mostová ulica
23.3., Noc s Andersenom (zábavný večer pre deti), Mestská knižnica Ružomberok
24.3., Ručne stručne (tvorivá dielňa pre dospelých), Galéria Ľ. Fullu
24.3., X. Okresná súťaž v reze ovocných drevín, Záhradková osada Mockov - Lúčky
24.3., XXXVI. Švošovská pätnástka (bežecké preteky), Švošov
26.3., Kreatívne v múzeu (tvorivé dielne), Liptovské múzeum
27.3., Kristína Baluchová: Kapitán Padák (autorské čítanie pre deti), Mestská knižnica Ružomberok
28.3., Famíliart (tvorivá dielňa pre rodiny), Galéria Ľ. Fullu
30.3., Veľkonočný výstup na Rakytov
31.3., Ručne stručne (tvorivá dielňa pre dospelých), Galéria Ľ. Fullu
31.3., Zimné sústredenie mladých hasičov, Likavka
31.3., Veľkonočná rybačka pre ZŠ, Štiavnička - rybníky
Dotyk umenia (výstava pedagógov SZUŠ Dotyk), Synagóga
Čo vieš o hviezdach pre ZŠ, SŠ (vedomostná súťaž), CVČ Elán
Škoricovník (pásmo prózy a poézie), ZUŠ Ľ. Fullu - Nám. A. Hlinku 14
Jaroslav Slašťan: Keď pôjdeš horou (stretnutie s ochranárom), Mestská knižnica Ružomberok
Rozpravy s Petrom Mišákom, Mestská knižnica Ružomberok
Rendezvous pod schodmi: Alena Sabuchová (autorské čítanie), Mestská knižnica Ružomberok

Ešte viac

skvelého čítania na

rmagazin.sk
Sme aj na facebooku:
facebook.com/ruzombersky.magazin
Ďalšie číslo Ružomberského magazínu
bude v predaji od 22. 3. 2018.

