
Mestské Noviny
MESAČNÍK | JÚL | 7 / 2022

MN
SPRAVODAJSTVO

Stavbárska ulica v Jahodníkoch bola 
dlhodobo symbolom toho, ako sa 
môžu v nejakom bode „vzpriečiť“ 
rôzne záujmy ľudí, ktorí spoluna-
žívajú v jednom vymedzenom 
priestore. Problém sa javil navonok 
ako „parkovací problém“, hoci nešlo 

celkom len o parkovanie. Na odboč-
ke zo Stavbárskej ulice popri areáli 
Spojenej odbornej školy sa pri jedi-
nej bytovke nedalo reálne parkovať, 
pretože tam parkovali „historické“ 
vozidlá jedného obyvateľa.
Ako informoval MN predseda 

výboru mestskej časti Ľadoveň-Ja-
hodníky-Tomčany Martin Kalnický, 
problém už zakrátko prestane byť 
problémom. Na kritickej ploche 
vznikne parkovisko pre 37 áut.
Autor: (bk), foto: Michal Kovan
(Podrobnejšie na str. 2)
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Ak sa chce - tak sa dá

Editoriál

Mgr.  MARTIN KALNICKÝ

Naozaj sme si nemysleli, že toto leto pri-
nesie „uhorkovú sezónu“. Okrem širokej 
ponuky kultúry i športových podujatí 
sa v meste aj buduje (bohužiaľ až pred 
voľbami a výrazne drahšie) a navy-
še – rozbieha sa predvolebná kampaň. Čo 
je dobre – prinesie to občanom mnoho 
nových informácií a možností stretnúť sa 
s kandidátmi , klásť otázky, žiadať... O ta-
kýchto stretnutiach, ktoré organizujem ja 
spolu so zábavou pre rodiny, informujeme 
aj v týchto MESTSKÝCH NOVINÁCH.  
No MESTSKÉ NOVINY prinášajú najmä 
obraz života v meste. Je to obraz o emóci-
ách, zážitkoch pri kultúre i poznávaní sveta, 
paradoxne – aj o poznávaní Martina (na na-
šich cyklopotulkách), ale aj o víziách rozvo-
ja mesta. Uverejňujeme v exkluzívnom roz-
hovore nové informácie o príprave novej 
nemocnice, ktorá má posilniť perspektívu 
Martina ako mesta vedy a medicíny. A uve-
rejňujeme aj ďalšiu časť môjho programu 
ako kandidáta na primátora Martina, smeru-
júcu k rozvoju Martina ako fungujúceho, 
moderného a kultúrneho mesta. A okrem už 
naznačených výnimočných podujatí, ktoré 
sme už zažili a ešte zažijeme v auguste, aj 
jeden exemplárny príklad, čo sa dá dosiah-
nuť, keď sa do problému vloží pozitívna 
energia, ktorá ľudí spojí pri hľadaní rieše-
nia: „parkovací“ problém v Jahodníkoch 
na Stavbárskej ulici sa výrazne posunul 
v riešení!:) A to si vyžaduje, aby sa aktívni 
občania stretávali a počúvali sa navzájom. 
MESTSKÉ NOVINY sú tu na podporu 
tejto pozitívnej komunikácie.
Vaše podnety a námety nám píšte na  
e-mail: redakcia@mestskenoviny.sk

„Džajro“ si vyskúša
legionárčenie           (str. 19)

Dva obrazy Jahodník: „zamrznutý“ konflikt
a rýchle riešenie parkovacích starostí

Dva pohľady na ten istý priestor - prvý je stav “PRED”, na druhom M. Kalnický prezentuje stav “PO” odťahu vozidiel
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Jahodníky sú vnímané ako 
príjemná štvrť s vybavenosťou, 
navyše  temer v centre mesta. 
Napriek tomu, keďže počtom 
obyvateľov veľkú jeho časť 
tvorí panelové sídlisko, má svoje 
problémy. Niektorí občania sa 
cítia byť dokonca v tieni podstatne 
väčšej Ľadovne a v tieni záujmu 
poslancov a mesta. A majú 
pre tento pocit aj argumenty.

Jedným z nich je aj dlhodobý 
problém – zdanlivo len 
jednej bytovky – na odbočke 
zo Stavbárskej ulice smerom k Ul. 
J. Šimka. Nedoriešený vlastnícky 
problém jednej parcely popred 
bytovku sa ukázal byť neuralgickým 
bodom vzťahov medzi občanmi 
i mestom. 

Neplánované auto-múzeum
Problém vznikne raz-dva. Spolo-
čenstvo vlastníkov bytov v danej 
bytovke nemalo k dispozícii finanč-
né prostriedky, keď bol pozemok 
na predaj. Kúpil ho jeden z občanov, 
ktorý si ale neželal, aby ho obyvatelia 
využívali na parkovanie. Výsledok? 
Na parcele sa ocitli desiatky „auto- 
veteránov“ známej značky. A s prob-
lémom sa „nedalo“ pohnúť. Vzťahy 
sa vyhrotili na dve proti sebe stojace 
strany a dohoda bola v nekonečne.
No predseda VMČ Ľadoveň-Jahod-
njíky-Tomčany Martin Kalnický má 
na vec iný názor: „Keď som sa ujal 
funkcie predsedu VMČ, zoznámil 
som sa s týmto problémom, s ktorým 
sa na mňa obrátilo viacero občanov. 
Zaujalo ma to a rozumel som, že 
ľudia očakávajú konečne riešenie. 

Parkovanie je problém v celom 
meste, no tento prípad je ešte niečím 
špecifický. Bolo mi jasné, že do toho 
musí vstúpiť mesto. Problém ma zau-
jal, naštudoval som si problematiku, 
nasledovalo niekoľko rokovaní, nie-
koľko stretnutí s občanmi a – dohoda 
je na svete! Keď som o tom natočil 
malé video a oznámil som verejnosti, 
že som sa toho ujal, za krátky čas 
malo video skoro 30 000 zhliadnutí! 
To je pre mňa potvrdenie, že nielen 
tu, v Jahodníkoch, ale v celom meste 
sú ľudia nastavení na riešenia dlho-
dobo zanedbaných problémov.“

Dvadsať, časom skoro  
dvojnásobok
Výsledkom rokovaní so správcom 
parkovania v Martine, a. s. Turiec, 
je, že správca odkúpi inkriminovanú 
parcelu za približne 80 000 eur a ob-
čania získajú v podstate okamžite 20 
parkovacích miest. Ďalších prav-

depodobne 17 následne a. s. Turiec 
dobuduje.
Martin Kalnický dodáva: „Rozu-
miem, že niektorí občania môžu mať 
pocit, že Jahodníky sú na okraji mes-
ta a aj nášho záujmu. No na našom 
výbore mestskej časti sa nimi zaobe-
ráme a časom ľudí určite presved-
číme, že ich oprávnené požiadavky 
vnímame a riešime ich. Už teraz 
môžem konštatovať, že okolo 30 000 
eur šlo už v Jahodníkoch do opravy 
chodníkov a ďalšie prostriedky budú 
vynaložené aj na úpravy verejných 
priestranstiev. Jahodníky sú zaujíma-
vá časť mesta, v minulosti boli samo-
statnou obcou s väčším chotárom než 
Martin a najmä starší občania stále 
vnímajú svoju jahodnícku identitu. 
Ja som zaznamenal odtiaľto, z Ul. J. 
Fraňa, ďalší súbor podnetov, ktoré 
budem tiež riešiť.“
Autor: (bk), 
foto: Michal Kovan

PROBLÉM OBČANOV JE VYRIEŠENÝ
MESTSKÉ NOVINY | SPRAVODAJSTVO

Jahodníky ako príklad riešenia, parkovanie je prvý krok

“ Nevedeli sme to vyriešiť, a potom sme už ani nemali energiu, vôľu a chuť to riešiť. ”

“ Ďakujeme mestu a našej mestskej 
časti, že vyriešili náš dlhoročný 

problém s parkovaním. ”

“ Bývam tu už dlhé roky, ale takéto 
problémy nikdy neboli. Sme radi, že to 

pán Kalnický vyriešil. “ Schéma parkovacích miest



MESTSKÉ NOVINY | SERIÁL  
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Deviata edícia seriálu podcastov 
pod názvom Martin SiTY bola 
zatiaľ najsledovanejšou časťou. 
Martin Kalnický si tentoraz 
do svojej relácie pozval nadšenca 
histórie, publicistu, vydavateľa, 
zberateľa historických fotografií 
a pohľadníc Igora Dobrovolné-
ho, ktorý sa posadil do „horúce-
ho“ kresla.

V úvode rozhovoru sa hostiteľ spý-
tal svojho hosťa, či môže vysvetliť 
dôvod, prečo končí s projektami 
s mestom Martin. „Z prístupu ve-
denia mesta som naozaj sklamaný. 
Opakovane nám zamietli žiadosti. 
Dokonca nám nedali ani povolenie 
uverejniť na kalendári nášho zdru-
ženia Brána Turca mestský erb. 
Pritom dobre viem, že iné mestá, 
aj keď nie sú priamymi sponzormi 
kalendára či knihy, nie sú ani ich 
vydavateľom, ani na tom nepar-
ticipujú, to žiadateľovi umožňujú 
bez problémov. Neviem prečo nám 
projekty na meste neprechádzajú. 
Napr. ani taký, o ktorom si myslím, 
že je výnimočný. Diškurovanie špe-
ciál – 100 rokov jedinečných Tat-
radomov. Je to projekt o stavbách, 
ktoré sa nachádzajú pri železničnej 
trati medzi ulicami Novákova 
a Kuzmányho, o ateliéroch v týchto 
domoch a významných umelcoch, 
ktorí tam žili a tvorili.“
Diškurovanie s Igorom Dob-
rovolným napokon pokračuje 
a tohto roku sa rozvíja v spolupráci 
s MESTSKÝMI NOVINAMI.
„Vôbec prvé diškurovanie sa usku-
točnilo už pred siedmimi rokmi. Je 

to veľmi cenný zdroj informácií. 
Diškurenti nám nosia historické 
fotografie a najnovšie už aj 8 a 16 
mm filmy. Tie sa budeme snažiť 
previesť do digitálnej formy a po-
tom z toho urobiť film o Martine. 
Diškurentov sa pýtame, kto a čo je 
na fotke, pričom oni nám niekedy
k tomu porozprávajú aj príbeh,“ 
uviedol I. Dobrovolný, ktorý 
v rámci tohto podcastu s M. 
Kalnickým hovoril aj o tom, 
ako sa vo svojej mladosti dostal 
k zbieraniu historických foto-
grafií a pohľadníc. „Všetko sa 
začalo, keď som mal 14 alebo 
15 rokov. Našiel som fotoalbumy 
môjho starého otca, ktorý bol 
vo vtedajších Štubnianskych 
(dnes Turčianskych) Tepliciach 
četníkom  a zakladateľom skau-
tingu v jeho bydlisku. Bol som 
nadšený z atmosféry tých starých 
fotografií. Najskôr som zbieral 
historické pohľadnice z celého 
Československa, ale potom som sa 
začal špecializovať na Turiec. Je to 
koníček, je to vášeň a dnes už mám 
celkom peknú zbierku historických 
fotografií a pohľadníc. A stále sa 
ju snažím rozširovať. Pred pár 
mesiacmi som v aukcii kúpil veľmi 
vzácnu pohľadnicu Turč. Sv. Mar-
tina. Vzácna je preto, že sú na nej 
zachytené posledné minúty starého 
Fischerovho domu, ktorý vtedy 
už začínali búrať. Na tom mieste 
potom postavili budovu Roľníckej 
vzájomnej pokladnice, v ktorej je 
v súčasnosti banka.“
Ďalšou dôležitou témou podcastu 
boli Cyklopotulky po Martine 
(rozhovor sa natáčal ešte pred ich 
štartom). Tomuto jedinečnému 
projektu sa na stránkach MEST-
SKÝCH NOVÍN, na webe MN 
i na sociálnych sieťach pravidelne 
venujeme.
V záverečnej tretine tejto epizódy 
seriálu Martin SiTY sa diskutovalo 
aj o zatiaľ nevyužitom potenciáli 
Martina, o možnostiach v oblasti 
kultúry, o mestskom múzeu a pod. 
„Martin má čo ponúknuť, ale 
teraz, žiaľ, stagnuje, čo nie je dob-
ré. No verím, že sa mraky rozídu 
a vyjasní sa. Som optimista, je tu 
veľa šikovných ľudí, len im treba 
dať šancu. Mohli by sme si zobrať 
príklad z tých miest, kde to funguje 
lepšie. Mne sa napr. páči to, ako 
to robia v Prostějove, kde mesto 
každoročne už 25 rokov vydáva 

vždy jednu tematicky zameranú 
knihu v jednotnom formáte. Sú to 
krásne publikácie ako „Výtvarný 
Prostějov“, „Prostějov na sta-
rých pohľadniciach“, „Letecký 
Prostějov“, „Osobnosti Prostě-
jova“ a pod. Takto môže z toho 
vzniknúť ucelená história v podobe 
hodnotného encyklopedického 
diela od rôznych autorov,“ povedal 
I. Dobrovolný, ktorý na otázku M. 
Kalnického, či je za vytvorenie 
mestského múzea, odpovedal 
kladne. Zároveň však dodal, že je 
to beh na dlhú trať.  
„Múzeum nie je iba nejaká expo-
zícia, musí to spĺňať tie štandardy, 
podmienky a náležitosti, aby to 
mohlo mať ten štatút. Jednoznačne 
by som túto iniciatívu privítal, ale 
je potrebné to urobiť poriadne, 
so všetkým, čo k tomu patrí.“
Pútavá bola tiež pasáž vo finále 
podcastu o martinských richtároch 
v 19. storočí a starostoch v prvej 
polovici 20. storočia. I. Dobrovol-
ný uviedol štyri osobnosti, ktoré sa 
výraznou mierou pričinili o rozvoj 
nášho mesta.
„Jeden z iniciátorov prijatia 
Memoranda národa slovenského 
(1861) Andrej Švehla bol richtá-
rom 23 rokov. Práve za jeho pô-
sobenia zaznamenal Martin veľký 
hospodársky a kultúrny rozmach. 
Ďalším veľmi dobrým richtárom 
bol Žigmund Melferber, ktorý mal 
veľký podiel na obnove Martina 
po jeho vyhorení v roku 1881. No 
a o rozvoj vtedajšieho Turč. Sv. 
Martina, o postavenie viacerých 
verejných budov a objektov, sa 
zaslúžili starostovia Igor Thurzo 
(od roku 1922) a Ján Fraňo (1926 

– 1938).“
Ako pripomenul I. Dobrovolný, 
v minulosti sa volilo hlavne podľa 
toho, čo kandidát dokázal za celý 
svoj život. Do funkcií sa dostali 
len osobnosti, ktorým verejnosť 
dôverovala. Rozhodovali reálne 
výsledky ich práce. 
„Nechcem nikoho kritizovať, ale 
keby si súčasní poslanci martin-
ského mestského zastupiteľstva 
prečítali nejaké historické zápisky, 
tak by zistili, že vtedy sa riešili 
skutočné problémy. Bežná agenda 
ako napr. opravy chodníkov boli 
zahrnuté len okrajovo niekde 
na konci zápisnice, lebo to pova-
žovali za samozrejmosť,“ doplnil 
I. Dobrovolný, ktorý drží palce 
M. Kalnickému, aby bol úspešný 
v komunálnych voľbách v októbri 
2022 na primátora mesta Martin. 
Autor: ľch

MARTIN SI TY
MESTSKÉ NOVINY | SERIÁL  

O histórii, diškurovaní, cyklopotulkách a mestskom múzeu

Martin Kalnický s Igorom Dobrovolným počas rozhovoru. Foto: MN

I. Dobrovolný spolupracuje na projektoch  
s MESTSKÝMI NOVINAMI. Foto: id

I. Dobrovolný na velocipede, na ktorom 
absolvuje Cyklopotulky po Martine. Foto: id
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Uplynul mesiac od 1. júla, keď 
vláda SR schválila výstavbu novej 
Univerzitnej nemocnice sv. Martina 
v Martine a jej financovanie z Plánu 
obnovy a odolnosti. Na Malej hore 
(za dekanátom Jesseniovej lekár-
skej fakulty a BioMedom, smerom 
k býv. Tomčianskemu cintorínu) má 
v r. 2023 – 2026 vyrásť nová nemoc-
nica za 330 mil. eur + DPH, so 660 
lôžkami. Ako povedal po oficiálnom 
oznámení generálny riaditeľ UNM 
Dušan Krkoška, projektový tím 
nemá žiadny čas na oslavy, pretože 
tá najťažšia práca sa práve začala. 
Aj s ohľadom na to a na niektoré 
pochybnosti o reálnosti projektu, 
MN už po niekoľkýkrát oslovili 
členov projektového tímu – vedúcu 
Martinu Antošovú a manažéra Ľu-
bomíra Pepuchu s otázkami o tom, 
ako pokračuje príprava na realizá-
ciu projektu.

Čo riešil prípravný tím novej Uni-
verzitnej nemocnice sv. Martina 
v posledných týždňoch a mesiacoch, 
ako ste pokročili v príprave?
- Posledné mesiace boli pre nás veľmi 
namáhavé. Ja som v podstate skoro 
celý máj a jún bola v Bratislave, na-
koľko som bola súčasťou pracovnej 
skupiny, ktorú zastrešoval premiér 
a minister zdravotníctva a ktorej 
úlohou bolo pripraviť metodiku hod-
notenia projektov nových nemocníc 
pre plán obnovy. Tým, že nás je v tíme 
len päť, tak sa to samozrejme odrazilo 
aj v tempe prípravy podkladov, ale 
našťastie sme už zase nabehli na „nor-
málny“ pracovný režim ☺. V rámci 
prípravy sa zameriavame najmä 
na podklady pre verejné obstarávanie 
na zhotoviteľa stavby. Nie je to také 
jednoduché, nakoľko sa zameriavame 

aj na tzv. kvalitatívne kritériá, ktoré 
musíme nastaviť čo najobjektívnej-
šie. Verejné obstarávanie plánujeme 
vyhlásiť v auguste tohto roku. 
V najbližších dňoch tiež očakávame 
vyhlásenie tzv. priameho vyzvania 
pre Univerzitnú nemocnicu Martin, 
ktorá bola Vládou SR určená ako 
prijímateľ prostriedkov na výstavbu 
novej nemocnice. Tu budeme musieť 
predložiť všetky pripravené materiály 
a následne dôjde k podpisu zmluvy 
na poskytnutie finančných prostried-
kov z Plánu obnovy a odolnosti. 
Projektový tím tiež realizuje všetky 
potrebné prieskumné a monitorovacie 
práce s cieľom odovzdať stavenisko 
budúcemu zhotoviteľovi v čo najlep-
šom stave pripravenosti. K tomu patrí 
napríklad aj realizácia dodatočného 
inžiniersko-geologického prieskumu 
vrátane monitorovacej hydrogeolo-
gickej studne, kde monitorujeme kolí-
sanie hladiny podzemnej vody počas 
celého roka. Všetky tieto výstupy sú 
dôležité pre budúcu realizáciu samot-
nej výstavby nemocnice. 

Čo konkrétne nasleduje v príprave 
teraz ?
- Ako som už uviedla, bude to hlavne 
finalizácia podkladov pre verejné ob-
starávanie a v auguste by sa tiež mala 
uskutočniť druhá etapa archeologic-
kého prieskumu, ktorý by sme mohli 

nechať na budúceho zhotoviteľa stav-
by, ale kvôli urýchleniu realizácie prác 
zabezpečíme archeologický prieskum 
v réžii UNM. 

Na sociálnych sieťach sa niekedy 
diskutuje o „slabých miestach“, ako 
napr. dopravné napojenie budúcej 
nemocnice na verejné komunikácie 
a o prístupe k stavbe. Čo je nové 
v tomto smere?
- Dopravné napojenie novej Univer-
zitnej nemocnice v Martine je riešené 
na základe podrobného dopravno-ka-
pacitného prieskumu, kde sa hodnotilo 
celkovo 13 križovatiek v rámci celého 
zasiahnutého územia v lokalite mesta 
Martin. V tomto posúdení sú zohľad-
nené všetky dopravné nároky, ktoré 
bude generovať budúca nemocnica. 
Môžeme ubezpečiť všetkých občanov 
mesta Martin, že dopravné riešenie 
je v zmysle platných technických 
noriem a bude dostatočné na to, aby 
nemocnica dokázala dopravne fungo-
vať bez väčších problémov. Navyše, 
projektový tím rokuje aj s mestom 
Martin a so Žilinským samosprávnym 
krajom aj Ministerstvom dopravy 
a Ministerstvom zdravotníctva, ako by 
bolo možné aj dopravné napojenie op-
timalizovať, či už s využitím iných do-
stupných dopravných koridorov resp. 
ich úpravou, napr. zriadením svetelnej 
signalizácie, alebo budovaním nových 
plánovaných komunikácii zmysle 
územného plánu, napríklad východné-
ho mestského okruhu prípadne aspoň 
jeho časti. 

Ako bol resp. bude posilnený prí-
pravný tím?
- Samozrejme si uvedomujeme, že 
projekt daných rozmerov nie sme 

schopní úspešne zvládnuť v rámci 
existujúceho tímu a momentálne in-
tenzívne pracujeme na posilnení tímu 
na všetkých úrovniach a vo všetkých 
odbornostiach, ktoré realizácia projek-
tu vyžaduje. Projektový tím posilňu-
jeme s cieľom výrazne zvýšiť kvalitu 
celého procesu a nie je to otázka 
posledných dní od schválenia vládou. 
Touto otázkou sme sa, samozrejme, 
zaoberali dlhodobo a na väčšinu pozí-
cií máme vytypovaných konkrétnych 
ľudí, ktorých sme už oslovili a s ktorý-
mi rokujeme o konkrétnych podmien-
kach spolupráce.

Aká je momentálne úloha a mož-
nosti mesta Martin prispieť k reali-
zácii projektu novej nemocnice?
- V tomto momente máme s mestom 
Martin a stavebným úradom dohodnu-
tý presný postup prác a povoľovacích 
procesov, vrátane obsahu a formy 
jednotlivých krokov ako aj ich nača-
sovania, aby projekt dokázal plynule 
pokračovať smerom k úspešnej rea-
lizácii. Mesto Martin a stavebný úrad 
nám zatiaľ vychádzajú plne v ústrety 
a cítime ich plnú podporu. Samozrej-
me sme spustili aj rokovania o mož-
nostiach intenzívnejšej participácie 
mesta Martin na prípravných a pro-
jektových prácach napríklad pri rie-
šení dopravného napojenia budúcej 
nemocnice. Aj v tejto oblasti máme 
vytýčené spoločné ciele a momentál-
ne prebiehajú rokovania, kde vidíme 
priestor na zapojenie či už mesta Mar-
tin alebo VÚC. 

Zmenili sa nejako v poslednom čase 
parametre nemocnice?
- Od uznesenia vlády sa nemocnica 
nezmenila ☺, celkové počty lôžok 
a jednotlivých funkčných oblastí 
nemocnice ostávajú nezmenené. Roz-
počet je kalkulovaný na 330 mil. eur 
bez DPH.
Pripravil: Michal Beňadik

INVESTÍCIA
MESTSKÉ NOVINY | SPRAVODAJSTVO

Pripravujú sa podklady pre podpis zmluvy

Vizualizácia novej Univerzitnej nemocnice na Malej hore

Vizualizácia nemocnice - t. j. štvorcového objektu s kruhovým átriom.

Nová Univerzitná nemocnica sv. Martina na Malej hore v Martine

Martina Antošová Ľubomír Pepucha
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Matica slovenská si v roku 2022 
pripomína v rámci ROKA 
ODKAZU ŠTÚROVCOV 200. 
výročie osobností národného 
obrodenia, ktoré významným 
spôsobom zasiahli do sloven-
ských dejín. Medzi tieto osobnosti 
zaraďujeme aj jedného z najta-
lentovanejších predstaviteľov 
štúrovskej romantickej literatúry, 
tvorcu prozaických prác, najmä 
historických noviel, literárneho 
kritika a pedagóga Jána Blahosla-
va Kalinčiaka.

„Janko Kalinčiak bol stúpencom 
štúrovskej spisovnej slovenčiny 
a jej uvádzania do literárneho ži-
vota na Slovensku, aj aktívnym čle-
nom spolku Tatrín. Od roku 1851 
až do tragickej smrti Ľudovíta 
Štúra v januári 1856 bol Kalinčiak 
jeho dôverníkom, poradcom a spo-
lupracovníkom v Modre, pričom 
mu pomáhal pri tvorbe viacerých 
diel. Posmrtne mu v roku 1874 
vyšlo knižne najslávnejšie dielo, 
román Reštavrácia,“ priblížil 
predseda MS Marián Gešper. 
Ján Blahoslav Kalinčiak sa narodil 
10. augusta 1822 v Hornom Zá-
turčí pri Martine. Študoval na ev. 

lýceu v Bratislave, kde sa stal čle-
nom Slovanského ústavu a žiakom 
Ľudovíta Štúra. Po Karolovi Štúro-
vi pôsobil ako profesor a rektor na 
gymnáziu v Modre.
Matica slovenská si ho v spoluprá-
ci s mestom Martin pripomenie 11. 
augusta 2022 v Štúdiu Slovenské-
ho komorného divadla spomienko-
vým podujatím Poetické popolud-
nie s Jankom Kalinčiakom.  Ďalšie 
spomienkové podujatie sa uskutoč-
ní 14. augusta 2022 ev. službami 
Božími v ev. chráme v Záturčí 
a kladením vencov pri jeho pomní-
ku v Záturčí.
Ján Seman

Tento rok priekopský dobro-
voľný hasičský zbor oslávil 130. 
výročie od svojho vzniku. 

Založil ho miestny učiteľ Ľudovít 
Kubány 24. júla 1892. Pri tejto 
príležitosti sa v máji v rámci osláv 
sv. Floriána uskutočnila slávnostná 
schôdza. Ocenili a povýšili niekto-
rých členov a posedeli si a pos-
pomínali aj v kruhu spriatelených 
Zborov z Vrútok, Tomčian, Marti-
na, Lipovca a Kľačian. Na oslavu 

ich prišli pozdraviť aj predstavitelia 
mesta a Územnej organizácie DPO 
Martin. Túto jubilejnú udalosť 
si pripomínajú počas celého roka, 
aj nedávno počas Hasičských dní.
V sobotu 16. júla bol vo Vrútkach 
zraz hasičských vozidiel z celého 
Turca i z iných regiónov a nasledo-
vala spanilá jazda  vyše 50 vozidiel 
z Vrútok cez Priekopu a Martin 
až na Ľadoveň a naspäť do areálu 
SIM. Tam poobede pokračoval 
hlavný program Hasičských 

dní – výstava historickej hasič-
skej techniky, medzinárodný zraz 
hasičov s historickou technikou, 
k tomu prezentácia najmodernejšej 
hasičskej techniky, dynamické 
ukážky – hasenie parnou a ručnou 
striekačkou, veľkoplošná ukážka 
hasenia, technický zásah.
Stovky návštevníkov si užili sprie-
vodný a kultúrny program pre deti 
i dospelých, snehovú pláň, výstavu 
Klubu železničných modelárov, vý-
stavu Hasičského múzea na ploche 
4700 m2 i prezentácia spoločností 
pôsobiacich v oblasti hasičskej 
techniky.

Hasičské múzeum približuje kus 
histórie hasičstva na Slovensku. 
Expozícia prechádza širokým 
obdobím od konských striekačiek 
cez motorové čerpadlá až po veľké 
hasiace automobily. V Priekope 
možno vidieť najväčšiu zbierku ha-
sičských uniforiem z celého sveta 
a najmenších poteší zbierka viac 
ako 500 kusov hasičských modelov 
autíčok.
Dni uzavrela tradičná letná zábava 
a nočná súťaž v požiarnom útoku.

Autor a foto: (bk), 
S. Sobkuliak, M. Dermek

SPOLOČNOSŤ

Matica slovenská si pripomína 200. výročie narodenia Janka Kalinčiaka

Hasičské dni v Martine

Klasik a Štúrov dôverník

Spoločná fotografia priekopských hasičov s hosťami

Spanilá jazda hasičskej techniky pri prejazde centrom mesta Deti sa vyšantili na penovej „snehovej pláni“ Historická striekačka pri prezentácii v SIM-e

Veliteľ DHZ v Priekope Ľ. Vaňko prebral ocenenie

MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA
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MESTSKÉ NOVINY sa 16. júla 
zúčastnili na 17. ročníku tradič-
ného podujatia v obci Podhradie 
pod názvom Kvet Podhradia. 
Hlavným chodom akcie bola sú-
ťažná výstava kvetov drobnopes-
tovateľov.

Do súťaže sa zapojilo 27 účastníkov, 
čo je len o jedného menej ako v roku 
2019, keď sa táto výstava konala 
naposledy, lebo v rokoch 2020 a 2021 
jej vystavila stopku pandémia.
O hlavnom víťazovi rozhodovali 

návštevníci hlasovaním (boli vyhlá-
sení desiati najlepší vystavovatelia, 
ktorí najviac očarili publikum zátiším 
kvetov s dekoráciami). 
Na prvom mieste sa s počtom hlasov 
192 umiestnilo súťažiace duo Anna 
Cupáňová a Danka Cupáňová (zátišie 
číslo 23), ktoré predstavili pekné 
aranžmán kvetov. 
Nezávisle od tohto hlasovania určili 
svojich víťazov aj organizátori 
podujatia a sponzori. Cenu jedného 
zo sponzorov Martina Kalnického 
(Penzión Ľadoveň) si na pódiu z rúk 

dcéry Barbory Kalnickej prevzala 
vystavovateľka s číslom 19 – Andrea 
Karkošiaková. Tá odchádzala domov 
so záhradnou technikou. Toto zátišie 
kvetov skončilo v hlasovaní ľudí na 6. 
mieste.
Nebola to len výstava, bola to 
spoločenská udalosť so sprievodným 
programom, ktorý k takýmto podu-
jatiam patrí (kultúrne vystúpenia, 
jarmok ľudových remesiel a pod.), 
nechýbalo ani občerstvenie. 
Návštevníci nielen z Turca, ale do-
konca aj z Liptova a iných regiónov 
si z tejto akcie odniesli veľa zážitkov. 
Už teraz sa všetci môžu tešiť na ďalší 
ročník, ktorý by mal byť znovu pas-
tvou pre oči.
Martin Kalnický na margo tohto 
nádherného podujatia poznamenal: 
„Kvet Podhradia je akcia, ktorá 
ma roky fascinuje a ktorú aj osobne 
podporujem. Nielen krásou, ktorú 
vedia šikovní ľudia z kvetov vytvoriť, 
ale aj svojou energiou a atmosférou, 
ktorou Podhradie tento deň žije. 
Z obce so 700 obyvateľmi sa stane 
mestečko s 10 000 návštevníkmi – 
hlavne vďaka tomu, čo tu dokážu 

organizátori pripraviť. Tento rok som 
sa nemohol osobne zúčastniť, ale som 
veľmi vďačný dcére Barborke, ktorá 
bola za mňa odovzdať cenu.“ 
Autor: Ľubomír Chochula

V takýchto chvíľach váham, či sa 
zachovať ako profesionál, alebo ako 
človek. Nie je to oxymoron.
Stál som na teplickom cintoríne, 
ku ktorému sa ide symbolicky po Uli-
ci dr. Jozefa Lettricha. Napoly pod ko-
runou stromu, napoly pod dáždnikom, 
z ktorého mi hustý dážď stekal na chr-
bát. Ale zimomriavky neboli z chladu 
ani z dažďa. Zneli príhovory, s Ľudom 
Lettrichom  sa rozlúčila Z. Kmeťová, 
dcéra Miriam, primátor T. Teplíc I. 
Hus, spieval K. Gott, potom putovala 
truhla do zeme a nad otvoreným 
hrobom chvíľu stáli tri Penelopy, ktoré 
sa nedočkajú – manželka Mária, dcéra 
Miriam a vnučka Eli. Dážď ustal, keď 
sme sa z cintorína rozchádzali.
Ostali dojmy, ktoré sa nedali v hlbo-
kom pohnutí utriediť.

Ľudo Lettrich bol prevažnou časťou 
svojho 77-ročného života spojený 
s Martinom. Dvadsaťpäť rokov mu 
venoval ako mestský poslanec v tých 
najťažších prvých desaťročiach novej 
samosprávy. No, ako sme zazname-
nali v MESTSKÝCH NOVINÁCH, 
nebol len poslancom, správcom 
Nadácie dr. J. Lettricha, športovým 
Majstrom-fotografom, športovcom, 
pedagógom a manažérom; bol aj 
novinár. Nielen tých päť rokov s tý-
mito novinami, nielen vyše dvadsať 
rokov s turčianskymi novinami 
s názvom MY, ale temer počas celej 
vyše 60-ročnej histórie novodobých 
turčianskych regionálnych novín, asi 
navždy známych ako Život Turca, 
hoci osem rokov aj Nový ŽIVOT 
TURCA. Ťažko sa zvyká na istotu, 
že spolupracovník a priateľ, s ktorým 
človek niečo tvoril okolo štyridsať 
rokov, už nezavolá a neodpovie.
Ľudo Lettrich mal rád život, a nemal 
rád klišé. A predsa, ako klasické klišé, 
práve počas rozlúčky s ním „nebo pla-
kalo“. A po rozlúčke prestalo, nechalo 
nás plakať samých. 
Asi nie náhodou ho to ťahalo 
od fotografie aj k hlbšej spolupráci 
s novinami. Byť „pri tom“, zachytávať 
okamihy, súvislosti, kontext, ľudí, 
osudy, vracať do života nenávratné... – 
to má novinár s fotografom spoločné; 

rozdielne sú len nástroje a materiál. 
Výsledkom je kronika, mozaika živo-
ta, osudov, ľudí... Vždy sú v tom tými 
hlavnými ľudia, no kým vo vzťahoch 
alebo pri pedagogickej práci vstupoval 
do života nepriamo, cez svojich žia-
kov, ako novinár a fotograf nechával 
po sebe hmatateľný výsledok: papiero-
vý či digitálny obraz. A za ním kúsok 
života, ktorý on do obrazu zakódoval 
a my ho môžeme zas a znova kedy-
koľvek rozkódovať.
Jeho profesia sa prelínala s jeho 
životom; tam i tam sa riadil zásadou, 
že človek má predvídať. Vďaka tomu 
vedel byť na správnom mieste a stlá-
čať spúšť fotoaparátu zlomok sekundy 
skôr, než nastal okamih, o ktorom on 
už vďaka skúsenosti a majstrovstvu 
vedel, že nastane. Netýkalo sa to len 
fotografovania. No v ňom, na rozdiel 
od politiky, možno predvídať. Kým 
z politiky odišiel, fotografii ostal verný.
Ako povedala v smútočnom prího-
vore Zuzka Kmeťová, „Smrť nám ho 
dvakrát vrátila, raz na milovaných 
horách, keď spadol v Alpách na str-
mom svahu, druhýkrát ho pokúšala 
po lyžovačke v Taliansku a tretíkrát 
ho už nepustila“ (zo spomienky dcéry 
Miriam).
Napriek tomu, ako po veľkých 
ľuďoch, po Ľudovi neostáva prázdno. 
Rodine ostali nezabudnuteľné 

spomienky a láska, nám (Turčanom) 
ostávajú tisíce Ľudových fotografií. 
Bez jeho neskutočne bohatého foto-
archívu niet histórie (nielen) športu 
v Turci a v Martine – aj keď sa o to 
teraz nik nestará. 
Ešte jedným citátom si pomôžem 
– jeho milovaná vnučka Eli pred 
rokmi povedala: „Ľudia sú najprv 
malí, potom dospeli, starí a nakoniec 
slobodní.“
Ľudo Lettrich bol poslom starých čias, 
keď sa nehralo na efekt, na povrchný 
lesk, keď sa práca robila z hlbokého 
presvedčenia a poriadne, ako sa len 
dalo. Robil a urobil prácu, ktorú nero-
bil nik iný. To je vskutku Dielo.
Ďakujeme. Klaniam sa. Klobúk dolu, 
Majstre!
Michal Beňadik

SPOLOČNOSŤ
MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA

Ľudo Lettrich – Posol starých čias

Oku lahodiaci a nádherný Kvet Podhradia

Takto si na neho budú spomínať všetci
Foto: Miriam Hechelmann

Ľ. Lettrich na svojom mieste (tu koncom 
mája na Behu okolo priehrady v Turčeku)

Foto: Jana Teltschová

Nádherné zátišie kvetov súťažiacej 
A. Karkošiakovej. Foto: ľch

Víťazné zátišie kvetov v hlasovaní návštevníkov. 
Foto: ľch

Andrea Karkošiaková si od Barbory Kalnickej prevzala cenu. Foto: ľch
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Preventistka Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Martine vyko-
náva preventívne aktivity zamerané 
na prevenciu podvodov páchaných 
na senioroch. Upozorňuje senio-
rov na páchanie podvodov a krádeží 
pod vymyslenými legendami s rôz-
nymi emotívnymi príbehmi, ktorými 
sa podvodníci snažia získať dôveru 
seniorov, dostať sa do ich príbytkov, 
lokalizovať miesto ich úspor a v nepo-

zorovanej chvíli ich od nich podvodne 
vylákať, alebo ich okradnúť o celoži-
votné úspory. Podvodníci najčastejšie 
kontaktujú seniorov telefonicky, kde 
sa predstavujú ako ich príbuzní alebo 
známi (napr. vnuk, syn, brat) a súrne 
žiadajú požičať peniaze na rôzne 
účely (napr. kúpa auta, nehnuteľnos-
ti). Taktiež sa predstavujú ako lekári 
a oznámia seniorom, že ich príbuzný 
spôsobil vážnu dopravnú nehodu, leží 

v nemocnici, nemôže komunikovať, 
súrne potrebuje peniaze na vyplate-
nie škody, ošetrenie a neoznámenie 
prípadu polícii. Vyskytujú sa aj prí-
pady, keď sa páchatelia predstavujú 
v telefóne ako pracovníci elektrární, 
plynární alebo vodární (zneužívajúc 
situáciu pri odpise spotreby elektric-
kej energie, vody alebo plynu).
Kpt. PhDr. Ľudmila Húsková, 
PhD., referent špecialista skupiny 
prevencie vnútorného oddelenia 
OR PZ  v Martine

Na zakry-
tie „hanby“ 
stačili vraj 
v raji Ada-
movi a Eve 
dva neveľ-
ké figové lis-
ty. Vedeniu 
mesta Mar-
tin a maji-
teľovi býv. 
Neografie 
isto nevysta-
čia ani tieto 
tri obrovské 
lipové listy 
na zakrytie 
nebotyčnej 

hanby, ak sa ďalšie autorské dielo „kamsi“ stratí 
bez stopy, ako sa stratili v minulosti pamätné ta-
bule osobností a udalostí, či aj celé domy. Logo 
Neografie sa časom vyvíjalo. V roku 1969 sa 
dostalo do podoby troch lipových listov na vy-
sokých, štíhlych stonkách; graficky ho upra-
vil martinský výtvarník Branimír Kraker. Ten-
to variant loga sa uplatnil aj v umeleckom diele, 
ktoré kraľovalo hlavnému vchodu do výško-
vej budovy Tlačiarní SNP vyše 30 rokov. A kra-
ľuje jej vlastne aj dnes, hoci tam už stojí ako 
na stratenej varte kráľovského hradu po kapitu-
lácii. No je to stále jeden zo symbolov spätos-
ti moderného Martina s jeho historicko-prie-
myselnou (polygrafickou) podstatou. Je to stále 
umelecké dielo; – a trpezlivo čaká na to, ako sa 
k nemu jeho noví majitelia – alebo mesto Mar-
tin = zo zákona historické centrum národnej kul-
túry Slovákov – zachovajú. Patrí to do mestské-
ho (či polygrafického) múzea alebo na dôstojné  
miesto na verejnom priestranstve. Ešte logo 
jestvuje, ešte tri polygrafické lipové lístky stoja; 
ešte je čas zachovať sa k nim kultúrne.
Autor, foto: Michal Beňadik

SPOLOČNOSŤ
MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA

MESTSKÉ NOVINY prinášajú odpoveď na podnet martinských seniorov

Foto-glosa

Polícia varuje pred „šmejdmi“

Umelecké dielo
ako lakmusový 
papier kultúrnosti

Sponzor 
FRINGIA - spoločnosť pre obnovu a rekonštrukciu historických bojových umení a tancov 

  VSTUPNÉ na jeden deň:  5,- €                             
   ZŤP: 3,- €, Deti do 6 r.: zdarma  
   (výťažok použitý na obnovu hradu) 
   Kontakt: sklabinahrad@gmail.com 

Mediálni  
partneri 

Občianske združenie Donjon - Hrad Sklabiňa 
Diadém - združenie záchrany hradu Blatnica 

 

Sklabinsko - blatnické  
hradné slávnosti 

 
20. august 2022, hrad SKLABIŇA 

13.00  ceremoniálne otvorenie hradnej brány,  
príchod panstva, 

14.00   krst knihy Hrad Sklabiňa, autogramiáda 
Dulickí pastieri—hudobný program 

15.00  Peter a Mária, stáročný príbeh lásky 
16.00  

     svadba Judity Révayovej a Pavla Nádašdyho, 
škola renesančného tanca 

17.00  
starosti strážcu koruny a záverečné salvy o 18.00 

   Sprievodné akcie: prehliadka hradných expozícií, 
Výstava originálov medirytín zo 17. storočia  

a kópií kráľovských klenotov,  
remeselný trh 

♠♠♠ 
                  21. august, hrad BLATNICA 

13.00  príchod Révayovcov 
14.00  Dulickí pastieri - hudobný program 

15.00  osudy Révayovských vdov 
                                      16.00  móda, tanec a šerm 17. storočia 

17.00   záverečné salvy 

ROK  PETRA  RÉVAYA  



Strana 9

Ročník 6, číslo 7/2022
Náklad 22 500, NEPREDAJNÉ

MESAČNÍK | JÚL | 7 / 2022

KOMENTÁRE
MESTSKÉ NOVINY | PUBLICISTIKA

Je mi celkom 
jasné, že už tento 
titulok „pár“ ľudí 
nahneval... Viem 
aj, zhruba, kto-
rých. Ale to nie 
je rozhodujúce 
– skôr mi ide, aby 
neostalo pri emó-

ciách, pri škatuľkovaní, pri teoreti-
zovaní odtrhnutom od života.
Život totiž nestojí ani nepadá 
na teórii, ani na emóciách, ani 
na ilúziách o ideálnych politikoch. 
Oni totiž – neexistujú. Ani v Mar-
tine, ani inde. Ich hľadanie (alebo 
predstieranie hľadania) je alebo 
detinská ilúzia, alebo neochota pre-
vziať reálnu zodpovednosť – alebo 
prosto: zavádzanie. Najčastejšie 
totiž vykrikujú o „ideálnych“ poli-
tikoch tí ani zďaleka nie ideálni – 

občania. A pritom ani bez politikov 
ani bez občanov mesto neexistuje.
Vídaval som to na rokovaniach 
zastupiteľstva, ktoré sú zo zákona 
verejné (až na výnimky). Žiadne 
mrákavy občanov tam nechodia; 
pritom stovka by sa ich do zasa-
dačky pokojne vošla. Neviem, 
prečo, ale mám pocit, že by mohla 
byť atmosféra v rokovacej sieni 
pod takým verejným dohľadom iná 
ako bez neho...
Rozbieha sa nám predvolebná 
kampaň, koncom októbra budú 
komunálne voľby. Vyroja sa 
kandidáti, až sa nám zakrúti hlava. 
Niektorí už teraz stavajú svoju kan-
didatúru na tom, že sú „mladí“, nie 
sú v zastupiteľstve 1-2-3-4 volebné 
obdobia, že všetko vedia lepšie 
a tých doterajších treba „všetkých 
poslať kade-ľahšie“. Statusy 

na sociálnych sieťach ich v tomto 
paušalizovaní a v povrchnosti 
podporujú. Len doteraz verejne 
nerobili nič či málo.
Nasr...denosť občanov je vysoká 
a má svoje dôvody. Vieme nájsť 
i dôvody toho, že niektorí obča-
nia nerozoznávajú samosprávu 
od štátnej správy, že nepoznajú 
právomoci poslancov, úradníkov či 
primátora, ani výšku ich odmien. 
No už ťažko nájsť vysvetlenie, pre-
čo občania – keď môžu – nesledujú 
prácu úradu a poslancov, nekladú 
otázky a nedožadujú sa odpovedí; 
hoci môžu. Majú na to právo 
a majú na to, dokonca, aj zákon.
Ibaže by bolo vysvetlením, že 
bez toho je všetko pohodlnejšie... 
Odpoveď na otázku, prečo niektorí 
úradníci a poslanci nerobia svoju 
robotu poriadne, je totiž jednodu-
chá: lebo môžu.
Mladosť alebo novosť kandidátov 

nie je samospasiteľná, rovnako ako 
„skúsenosť“ niektorých poslancov. 
Kampaň sa bude postupne 
vyostrovať. No asi nik by v nej 
nemal zabudnúť, že napokon 
rozdá karty volič a ten môže 
posadiť do poslaneckých lavíc takú 
zostavu, o akej sa teraz kandidátom 
ani nesníva. A ktovie, ako budú 
potom spolupracovať „pre blaho 
občanov Martina“, ak v kampani 
na seba povylievajú vedrá špiny, 
dourážajú sa... – a potom si podajú 
ruky, akože to je za nami, poďme 
spolupracovať? Tomu majú voliči 
uveriť?
Nezaškodí všímať si kampaň 
jednotlivých kandidátov aj z tohto 
uhla.
Mám dojem, že viac než novosť 
a mladosť zaváži dôveryhodnosť, 
postoje, životný príbeh, koncepč-
nosť, aktivita a reálnosť vízie 
kandidáta.

Úvahy o tom, 
že by slovenská 
hokejová extraliga 
mohla byť uzavre-
tou spoločnosťou, 
sa našťastie v naj-
bližších rokoch 
nezrealizujú. Byť 
len niekomu far-
mou a vychovávať 

talenty pre extraligových „dravcov“, 
to by nebola lákavá perspektíva 
pre ambicióznejšie kluby Sloven-
skej hokejovej ligy, medzi ktoré sa 
právom radí aj HK Martin. 
Extraligistom sa nepodarilo presadiť 
ani pokračovanie baráže, čo je ďalšia 
skvelá správa. A tak „rytieri“ budú 
mať v sezóne 2022/2023 väčšiu 

motiváciu zabojovať o prvenstvo 
v SHL, lebo na rozdiel od tej minulej 
tentoraz postúpi víťaz druhej naj-
vyššej súťaže medzi elitu priamo. 
Na svojom zasadnutí (28. júla) o tom 
rozhodol VV SZĽH, kde jeho členo-
via odsúhlasili tiež to, že tento model 
(najhorší extraligový tím vypadne 
a najlepší zo SHL postúpi vyššie) 
potrvá celé štyri roky. 
Baráž nikdy nevyhovovala účastní-
kovi nižšej ligy, ale, naopak, muž-
stvu z kvalitnejšej súťaže. Po príklad 
nemusíme chodiť ďaleko. V minulej 
edícii vyhrali Žilinčania vo finálo-
vej sérii play-off SHL nad hráčmi 
Martina (4:2 na zápasy), ale získaný 
titul z 13. apríla ani nestačili osláviť, 
lebo už o štyri dni neskôr vstúpili 

do baráže, kde podľahli hráčom L. 
Mikuláša 1:4 na zápasy. Tomu sa 
nikto nemohol čudovať, lebo Liptáci 
boli v porovnaní s „vyžmýkaným“ 
súperom plní energie, keďže svoje 
posledné stretnutie základnej časti 
extraligy odohrali 13. marca.   
Za ostatných desať rokov sa iba 
dvakrát nehrala baráž. Sezónu 
2019/2020 predčasne ukončil covid 
a v ročníku 2020/2021 si extraligovú 
miestenku zabezpečil víťaz SHL Sp. 
N. Ves. No Spišiaci postupovali pria-
mo preto, že vtedy sa z extraligy ne-
vypadávalo. Komplikovanú plavbu 
z prvoligového do extraligového prí-
stavu úspešne zvládli cez barážové 
vlny len Nové Zámky (2015/2016) 
a Michalovce (2018/2019). Martin 

sa naposledy do baráže zapojil v se-
zóne 2012/2013, keď si extraligovú 
kožu zachránil výhrou 4:3 na zápasy 
s Bardejovom, pričom v siedmom 
rozhodujúcom dueli porazil húžev-
natého súpera výsledkom 4:3 až 
po samostatných nájazdoch. 
Som rád, že baráž je minulosťou.
Rozhodnutie VV SZĽH je logic-
kým krokom, ako do slovenského 
klubového hokeja vniesť väčšiu 
súťaživosť a spravodlivosť. 
Je to jediné správne riešenie a víťaz-
stvo zdravého rozumu.
Je to pre „rytierov“ väčšia nádej 
na prienik o level vyššie. 
Ak by sa to podarilo, bola by to 
čerešnička na torte v sezóne, počas 
ktorej bude martinský hokej oslavo-
vať 90 rokov svojej existencie.

Písal sa 17. jún 
1962, deň finále 
majstrovstiev 
sveta vo futbale, 
a čílska metro-
pola Santiago 
bola doslova 
vo vare. Proti 
sebe nastúpili 

vysoko favorizovaný obhajca titulu 
Brazília a reprezentácia Česko-
slovenska, ktorej postup do boja 
o zlato vyvolal vo svete obrovský 
údiv a doma neskutočnú eufóriu. 
V 19-člennom kádri mužstva, ktoré 
viedol svojrázny trénersky mág 

Rudolf Vytlačil, bolo až jedenásť 
slovenských futbalistov, respektíve 
hráčov pôsobiacich v slovenských 
kluboch. 
Posledným žijúcim Slovákom, 
ktorý hral pred šesťdesiatimi rokmi 
vo finále svetového šampionátu 
v Čile, je Adolf Scherer. Rodák 
z Priekopy (1938), okrem iného aj 
laureát Ceny mesta Martin, zdedil 
futbalový talent po otcovi. Plynu-
tím času sa vypracoval na jedného 
z najobávanejších európskych 
kanonierov. Vedel sa nenapodo-
biteľne oprieť v správnej polohe 
a chvíli do lopty, dokázal páliť 

priamo priehlavkom, halfvolejom, 
a jeho strely mali úžasnú rýchlosť. 
Úvodná fáza čílskeho „mundialu“ 
mu ale strelecky vôbec nevyšla. 
No tréner Vytlačil bol trpezlivý 
a „Dolfimu“ dôveroval. Skalopev-
ne veril, že kanonierove hviezdne 
chvíle určite prídu. Nemýlil sa! 
Vo štvrťfinále sme porazili silných 
Maďarov práve gólom zo Schere-
rovej kopačky. Dva góly dal v se-
mifinálovom zápase Juhoslovanom 
a kľúčovo tak prispel k fantastic-
kému postupu československého 
mužstva do finále. Žiaľ, v ňom 
podľahlo Brazílii 1:3, hoci viedlo 
Masopustovým gólom. Rozhodne 

stojí za zmienku, že legendárny 
útočník Adolf Scherer, ktorý 
obliekal aj dres Strojární Martin, 
bol jedným z trojice najlepších 
strelcov pamätných majstrovstiev 
sveta.  
Československý tím spôsobil pred 
60 rokmi v Čile ohromnú senzáciu. 
Keď naši strieborní chlapci ako 
prví blahoželali staronovým 
brazílskym šampiónom k zisku 
titulu, v srdciach mali veľký žiaľ 
za nevyužitou jedinečnou príle-
žitosťou. Odvtedy už Českoslo-
vensko ani jeho nástupnické štáty 
nikdy vo finále majstrovstiev sveta 
vo futbale nehrali...

Nepotrebujeme ideálnych politikov

Nová motivácia – priamy postup do extraligy bez baráže

O legendárnom Adolfovi Schererovi

Michal Beňadik

Ľubomír 
Chochula

Peter Cabadaj 
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Opera v meste
To je názov podujatia, ktoré sa 
po dvoch rokoch opäť pripravila 
Kultúrna scéna v sobotný 
podvečer (23. júla 2022) v záhrade 
Turčianskej galérie. 
Na pódiu sa stretli operná diva, 
sopranistka Eva Hornyáková 
tenorista s nezameniteľným 
hlasom Titusz Tóbisz s klavírnym 
sprievodom Júlie Grejtákovej. 
Širokým okolím sa niesli 
nádherné operné árie nielen 
slovenských ale i svetových 
hudobných skladateľov. Operu 
v podaní vynikajúcich umelcov 
ocenilo publikum neutíchajúcim 
potleskom.
Napriek tomu, že letná búrka 
ovplyvnila vystúpenia a predčasne 
ich ukončila, nezmazala úžasný 
zážitok. Ten potvrdil, že tento typ 
podujatia do Martina patrí a že 
obohacuje ponuku kultúry.

Hudobné perly
Týždeň predtým, v sobotu večer 
16. júla v rámci kultúrneho leta 
pripravila Kultúrna scéna ďalšiu 
lahôdku. Na Divadelnom námestí 
sa predstavili vynikajúci umelci 
s hlavným hosťom – operným 
spevákom Martinom Babjakom 
a Martinčanom (no nielen tým) 
ponúkli nádherný výber piesní 
z árií, muzikálu, operety či opery. 
Predstavili sa: Martin Babjak, 
Šimon Svítok, Dušan Šimo, 
Katarína Procházková, Miriam 
Trembáčová a Lenka Brodcová,  
sprevádzal Salón orchester 
pod vedením Milana Bernáta.
Janko Cíger z Medokýša:
„Umenie, hravosť až roztopaš, 
to všetko splynulo do úžasnej 
spolupatričnosti umelcov 
i publika...“
Autor: (mb), foto: J. Cíger  
a Kultúrna scéna

Živena v Martine, miestny od-
bor v Martine usporiada tradič-
né Augustové slávnosti, ktoré sa 
uskutočnia už túto sobotu 6. au-
gusta od 14. h v záhrade Domu 
Živeny na Hviezdoslavovej ul.

Môžete sa tešiť na tvorivé dielne, 
tvorbu hmyzieho hotela, divadelné 
aktivity „neprázdninujúcich“ čle-
nov Detského divadelného súboru 
Kamarát pri MO Živeny a impro-

vizáciu, predstavenie bylinkovej 
záhradky, ale aj prehliadku pamät-
nej izby Ľudmily Thurzovej-Lilge.
Svoju prednášku potvrdila i vzác-
na členka Živeny – slovenská etno-
grafka, historička a muzeologička, 
ktorá je aj poprednou odborníčkou 
v oblasti materiálnej kultúry a ku-
linárnej histórie strednej Európy – 
PhDr. Zora Mintalová Zubercová. 

(mbk) 
Ilustračná snímka: 
A. Thomková-Baranová

Lahôdka pre všetkých priaznivcov 
hôr a športov v prírode: Hory a mesto 
Martin - Noc horských filmov pod ho-
lým nebom v Amfiku, ktorý sa bude 
konať 5. augusta 2022 od 19. h (pre-
mietanie od 21. h). S najnovším fil-
mom Pavla Barabáša – Dhaulágirí 
je môj Everest (o horolezcovi Zolo-
vi Demjánovi, jeho životno-duchov-
nej púti a skúsenostiach z hôr, kto-
ré ovplyvnili jeho nasledovný život) 
a s výstavou fotografií martinského 
horolezca Jozefa Krištoffyho. (r)

Po dvoch rokoch opäť Opera v meste

Najkrajší kút v šírom svete

Tradičné Augustové slávnosti Živeny Hory a mesto Martin

Dom Živeny v Martine

Účinkujúci koncertu Hudobné perly pred  divadlom. V strede (s motýlikom) 
M. Babjak, vpravo J. Cíger.

Júlia Grejtáková a Titusz Tóbisz v antikvariáte Medokýš

Záverečná klaňačka bola spontánna, úprimná a podnecujúca k pokračovaniu o rok
Eva Hornyáková, Titusz Tóbisz 

(vpravo) a Ján Cíger



MESTSKÉ NOVINY | SPRAVODAJSTVO

Ročník 6, číslo 7/2022
Náklad 22 500, NEPREDAJNÉ

MESAČNÍK | JÚL | 7 / 2022

Strana 11

INZERCIA



Strana 12

Ročník 6, číslo 7/2022
Náklad 22 500, NEPREDAJNÉ

MESAČNÍK | JÚL | 7 / 2022

V piatok 8. júla sa uskutočnili prvé 
„firemné“ Cyklopotulky. Prvou 
lastovičkou boli zamestnanci 
spoločnosti OSBD Martin, ktorí 
prejavili záujem dozvedieť sa viac 
o histórii mesta trochu netradič-
ne a to zo sedla svojich bicyklov. 
Veľmi nás ich záujem potešil 
a zároveň veríme, že takýchto 
firiem alebo skupín bude postupne 
pribúdať.

„Firemné“ Cyklopotulky sa od tých 
klasických líšia najmä zostavením 
trasy. Pri tých klasických Cyklo-
potulkách sprevádzame záujemcov 
podľa vopred daných tém (Pocta 
arch. J. Palkovičovi, Židovský 
Martin, Architektúra 1931 – 1941, 
Firma Hlavaj – Palkovič – Uličný 
a ďalšie). „Firemné“ Cyklopotulky 
sú zostavené skombinovaním týchto 
cyklotrás. Takto to bolo aj v prípade 
firmy OSBD Martin, kde sme vytvo-
rili príbeh a ukázali najzaujímavejšie 
miesta nášho mesta. 
Príbeh sa začína odvíjať na mieste, 
kde v minulosti stál dom pána Buk-
vu, v ktorom v roku 1881 vypukol 
požiar. Ničivý požiar zničil takmer 
3/4 mesta. Už o dva roky po požiari 
presúva do Turč. Sv. Martina svoju 
architektonickú kanceláriu architekt 
Blažej F. Bulla. Pod jeho vedením 

vznikajú malebné budovy a mesto 
zažíva jeden z prvých stavebných 
rozmachov. V meste vzniká archi-
tektonický kontrast – na jednej strane 
malé učupené domy s dvojoblokmi 
do ulice a na druhej strane dvoj-
poschodové honosné meštianske 
domy. Tieto pochádzali zväčša od už 
spomínaného architekta B. F. Bullu. 
Zásluhu na obnove mesta po požiari 
mal aj Žigmund Melfelber, ktorý bol 
v tom čase richtárom mesta. Dom, 
v ktorom pôsobil, aj vilu s ateliérom 
B. F. Bullu, jeho prvé stavby v Turč. 
Sv. Martine sme si predstavili na jed-
notlivých zastaveniach.
Príbeh pokračoval príchodom  
A. Kmeťa a Emy Goldpergerovej 
do Turč. Sv. Martina. Na Cyklopotul-
ke sme sa zastavili aj pri stavbách 
arch. M. M. Harminca, J. Palkoviča, 

až po moderných architektov, ktorí 
pôsobili v 30. rokoch 20. storočia. 

Záverečné zastavenie malo trochu 
nostalgický nádych. Bolo totiž 
pri budove bývalej banky – Živnos-
tenský úverný ústav a práve v tejto 
budove bolo od 60. rokov prvé sídlo 
spoločnosti Okresného stavebného 
bytového družstva (OSBD) Martin, 
t. j. na Ul. A. Kmeťa neďaleko mar-
tinskej žel. stanice.

Na záver niekoľko postrehov 
z „firemnej“ Cyklopotulky priamo 
od zaineresovaných:
... toto bola moja druhá Cyklopotul-
ka s p. Dobrovolným a opäť ma 
nesklamala. Dozvedela som sa nové 
zaujímavé informácie z novodobej 
histórie Martina, ktoré pútavým spô-

sobom a milými vsuvkami prezento-
val p. Dobrovolný. Svoje čaro mali 
niektoré budovy a zákutia starého 
Martina a človek sa preniesol do mi-
nulosti. Vrelo odporúčam a už sa 
teším na ďalšiu Cyklopotulku. 
Irena Škrovinová

... no v prvom rade to bolo super, že 
je to vonku – čiže sa hýbeš a sprie-
vodca svojím dopravným prostried-
kom a štýlovým oblečením tomu 
dodáva šmrnc. 
 

Strana 12

CYKLOPOTULKY PO NAŠOM MESTE
MESTSKÉ NOVINY | MÁME RADI MARTIN

Prvýkrát „cyklopotulky“ na mieru firmy

Po dnešnej Ul. A. Kmeťa okolo Živnostenského úverného ústavu pochodujú Sokoli po príchode na celoštátny zlet.

M. Kalnický s velocipedom

„Cyklotuláci“ Pri Jánošíkovi... ...a pri bývalom sídle OSBD
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... myslím, že je to zaujímavé pre se-
niorov, dospelých aj deti v školskom 
veku, dozvedieť sa informácie 
o svojom meste a udalostiach, ktoré 
sa inak nedozvedia. Je to oveľa zau-
jímavejšie, ako ísť do múzea. Potom 
ideš po meste a všímaš si budovy 
a mesto v iných súvislostiach. Kamo-
ši a rodina len tak oči otvárajú, keď 
im povieš info o okolí a budovách 
a histórii. Mne sa to veľmi páčilo. 
Zuzana Muráňová

... Cyklopotulky, ktorých som sa prvý- 
krát zúčastnila, ma vrátili do čias, 
keď som bola ešte malé dievčatko 
a tíško som počúvala, ako mi ma-
minka rozpráva o minulých časoch, 
keď ešte ona bola dieťa a dievča. 
Bola som prekvapená, že v Martine 
bola židovská banka, lebo som o tom 
vôbec nepočula. Hneď, ako som sa 
vrátila z Cyklopotuliek, zavolala som 
mojej maminke, ktorá má už 82 rokov 
a celý život pracovala v Sporiteľni, či 
vie niečo o židovskej banke. Ale ani 
ona nevedela. Tak som ju hneď aj po-
učila, že kde sa nachádzala.   Potom 
sme ešte hodnú chvíľu diskutovali 
o mojich prarodičoch, odkiaľ pochá-
dzali a čím sa zaoberali. Vďaka Cyk-
lopotulkám som po veľmi dlhej dobe 
siahla po knihe o Vrútkach a začala 
som si ju listovať a čítať. 
Dana Čapliarová

... cyklopotulky v sebe skĺbili pohyb 
a históriu. Históriu budov okolo, 
ktorých denne chodíme a vnímame 
ich len optikou súčastnosti a vďaka 
tejto aktivite sme o nich spoznali aj 

historické pozadie. Bicyklovanie 
po meste je výhodou, vďaka
ktorej sme mohli spoznať históriu 
viacerých budov v rôznych častiach 
mesta a s bonusom usmiatych tvárí 
okoloidúcich, ktorých potešila vizáž 
sprievodcu v dobovom oblečení a na 
dobovom velocipede. 
Jana Gajdáčová

A ešte niečo, čo sme sa mohli do-
zvedieť na Cyklopotulkách...
Viete, že prvou stavbou, ktorú v Turč. 
Sv. Martine projektoval a realizoval 
B. F. Bulla, bola budova parného 
kúpeľa? A trúfli by ste si tipnúť, kde 
stála?

Zaujímavým zastavením bolo 
miesto, kde sa v minulosti nachádza-
la „divadelná búda“, v ktorej hrala 
divadlo Mária Fábryová. Naša prvá 
slovenská filmová herečka, ktorá si 
zahrala Aničku vo filme Jánošík.
Ešte stojí dom (síce bez pamätnej 
tabule), v ktorom bývala Ema 
Goldpergerová. Osobnosť, na ktorú 
sa už – bohužiaľ – skoro zabudlo. 
Na Cyklopotulkách sa však o nej 
môžete dozvedieť oveľa viac. Napr. 
aj to, že bola prvou kustódkou muze-
álnych zbierok Slovenskej muzeálnej 
spoločnosti.  
Na ďalšie vaše zvedavé otázky 
nájdete odpovede na Cyklopotulkách 

–  či už na tých „klasických,“ alebo 
„firemných“.
Prostredníctvom Cyklopotuliek si 
môžete doplniť svoje vedomosti 
o histórii nášho mesta, či už ide 
o jeho stavebný vývoj, architektov 
a architektúru, ale aj rôzne zaujímavé 
udalosti. Toto všetko je doplnené aj 
takými zaujímavosťami, ktoré sú 
pred nami často „ukryté“ v archí-
voch. 
Tešíme sa na ďalšie vydarené Cyklo-
potulky. Veľká vďaka patrí kolektívu 
OSBD Martin.
Autor: Igor Dobrovolný
Foto: archív ID, Emil Calík  
a Zuzana Muráňová

CYKLOPOTULKY PO NAŠOM MESTE
MESTSKÉ NOVINY | MÁME RADI MARTIN

Dnes si v rubrike „Kde sme 
spravili chybu?“ pripomenieme 
jeden z úspešných martinských 
športov. Už dlhé roky v okolí 
Martina nepočuť rev motorov 
a nevidieť zvírený prach 
na motokrosových tratiach. 

Motokrosové trate sa nachádzali 
na Malej hore v blízkosti priemys-
lovky a v Záturčí. Práve motokroso-
vá trať v Záturčí na Kopaniciach 
patrila svojho času k špičkových 
tratiam na Slovensku. Konalo 
sa tu množstvo celoslovenských 
pretekov a schádzala sa tu silná 
jazdecká konkurencia. Súčasťou 
každých pretekov bola mnohopo-
četná divácka kulisa. K pretekárom, 
ktorí v minulosti robili dobré meno 

martinskému motokrosu, patrili: 
Peter Koniar, Jaroslav Katriňák, 
Milan Nezník, Ladislav Katriňák, 
Pavol Mihálik, Ján Koniar, Peter 
Kufs, Milan Nezník ml. a ďalší. 
Dvaja z martinských pretekárov sa 
tiež zúčastnili ako členovia Trophy 
teamu na prestížnej svetovej moto-
cyklovej súťaži Šesťdňová. Viete, 
ktoré dve mená pretekárov máme 
na mysli? Dáme vám aj na výber.
A. Jaroslav Katriňák  

a Pavol Mihálik
B. Peter Koniar  

a Milan Nezník ml.
C. Jaroslav Katriňák  

a Peter Koniar

Vašu správnu odpoveď nám zašlite 
na emailovú adresu redakcie Mest-

ských novín.
Výhercom z minulého čísla sa stal 
p. Ján Maruňák. Správne určil, že 
správna odpoveď je 25 halierov. 

Výhercovi gratulujeme a tešíme sa 
na odpovede z dnešných Mestských 
novín.
Igor Dobrovolný

Kde sme spravili chybu?

Vpravo tzv. „trojvila“ B. F. Bullu v areáli UNM, po rekonštrukcii stratila fasáda svoje architektonické hodnoty
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Veľa sa na ostatnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva, ktoré 
sa konalo 19. júla, diskutovalo 
o zámere odkúpiť ďalšie pozemky 
za účelom rozšírenia Šport parku 
Pltníky a nadobudnúť do vlast-
níctva mesta starý oceľový most 
ponad rieku Turiec, ktorý sa 
nachádza v susedstve kamenného 
mosta v blízkosti areálu bývalých 
strojární. 

Ako odznelo na rokovaní MsZ, keby 
tento oceľový most (bol vybudovaný 
v roku 1954) mesto neodkúpilo 
od spoločnosti ZTS servis, tak by bol 
asanovaný za cenu šrotovného a sta-
vebnej sute. Hoci komisia legislatívy 
a územného plánu neodporučila túto 
kúpu (navrhla skoordinovať jeho 
využitie pre investičné zámery v da-
nom území – výstavba obchodného 
centra Kaufland, výstavba v areáli 
bývalej ZŤS a bývalého Pivovaru), 
napokon členovia MsZ bez problé-
mov schválili kúpu oceľového mosta 
za cenu 100 000 eur. Po úprave by 

tento oceľový most mohli využívať 
chodci (prípadne aj cyklisti) a cesta 
na kamennom moste by sa po odstrá-
není chodníkov rozšírila tak, aby tam 
bola zabezpečená plynulá obojsmer-
ná premávka motoristov. A to by 
prospelo väčšej bezpečnosti v tomto 
problematickom dopravnom uzle.
Zastupiteľstvo tiež vyjadrilo 
súhlas s kúpou pozemkov v lokalite 
Pltníky o výmere 14 680 m2 za cenu 
spolu 954 200 eur (čo je 65 eur/m2), 
na ktorých by v budúcnosti mali 
pribudnúť nové športoviská. 
Poslanci schválili zmeny v rozpočte 
mesta na rok 2022. Čiastka 100 000 
eur na kúpu mosta sa presunie 
z rezervného fondu na financova-
nie rekonštrukcie Námestia SNP, 
v ktorom je 279 200 eur. Z neho 
sa budú financovať aj stavebné 
úpravy Denného centra a kuchyne 
pre sociálne služby na Škultétyho ul. 
vo výške 35 000 eur, ako aj projek-
tová dokumentácia za 120 000 eur 
na prestavbu súčasného kina Moskva 
na nové moderné multifunkčné 

a kultúrne centrum.
V ďalšej časti schôdze odsúhlasil 
poslanecký zbor návrh autoreme-
dúry uznesenia MsZ č. 130/22, 
čím sa upravuje obstarávacia cena 
stavby (sociálne zariadenia a šat-
ne v amfiteátri) z pôvodnej 728 
531,55 eur na 932 570,66 eur a cena 
pozemkov z pôvodnej 9 792,20 eur 
na 9 875,19 eur z dôvodu geodetic-
kého zamerania stavebných úprav 
budovy bývalého Posádkového 
klubu pre činnosť CVČ, ktoré bolo 
potrebné ku kolaudácii. 
Poslanci schválili aj návrh na uzatvo-
renie zmluvy o budúcej kúpnej zmlu-
ve so spoločnosťou Stredoslovenská 
distribučná na odpredaj nehnuteľ-
ného majetku za účelom výstavby 
kioskovej trafostanice na Mudroňo-
vej ul. Dôvodom vybudovania je 
nevyhovujúca sieť v danej lokalite, 
kde dochádza k výpadku hlavného 
ističa v kuchyni v Dennom centre 
sociálnych služieb na Škultétyho ul. 
MsZ sa zaoberalo tiež žiadosťami 
o poskytnutie dotácie zo 4. piliera 
z mestského rozpočtu. A napokon 
poslanci podporili žiadateľov 
a odhlasovali im príspevok v týchto 
výškach: 800 eur pre Mestský 
športový klub zrakovo postihnutých 
športovcov Martin (na podujatie 
Športové dni k Dňu bielej palice 
a Dňu nevidiacich), 420 eur 
pre Petangovú amatérsku formáciu 
(na turnaj dvojíc) a 500 eur pre obč. 
združenie Gastro cech (na akciu 
Sobotné Joga Brunche).
Členovia zastupiteľstva ešte podpo-
rili dohodu o partnerskej spolupráci 
medzi mestami Martin a portugal-
ským Ribeira Grande z Azorských 
ostrovov.
Poslanci tiež vyjadrili súhlas s ná-

vrhom na určenie počtu poslancov, 
volebných obvodov a počtu poslan-
cov v nich pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí 2022. Na základe 
tohto uznesenie sa vo volebnom 
období 2022 – 2026 nezmení celko-
vý počet poslancov MsZ v Martine 
(31) a všetko po starom zostane aj, 
čo sa týka jednotlivých volebných 
obvodov, ktoré sú totožné s mestský-
mi časťami: Ľadoveň, Jahodníky, 
Tomčany (7 poslancov), Stred (4), 
Sever (4), Košúty (3), Priekopa (5), 
Záturčie (4) a Podháj-Stráne (4). 
Počet poslancov 31 je maximálny 
pre také veľké mesto, ako je Martin 
(patrí do skupiny miest od 50 001 
do 100 000 obyvateľov), minimum 
by bolo 19. 
Plénum ešte vyjadrilo súhlas 
s návrhom na určenie rozsahu 
výkonu funkcie primátora mesta 
Martin na nasledujúce funkčné 
obdobie – a to na plný úväzok, ďalej 
vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra 
mesta Martin na volebné obdobie 
rokov 2023 až 2028, ktoré budú 24. 
novembra 2022.
Poslanci zobrali na vedomie infor-
máciu o zmenách organizačného 
poriadku mestského úradu. Od 1. 
júla tohto roku boli zrušené kance-
lária primátora a útvar hlavného in-
žiniera. Naopak vznikol nový odbor 
výstavby a strategického plánovania. 
Zmeny nastali aj v počte a štruktúre 
pracovných miest.
Do konania komunálnych volieb 
(29. októbra) by sa už nemalo 
uskutočniť riadne zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. Akurát 
primátor mesta Martin zvolá ešte 
jedno mimoriadne rokovanie MsZ 
(polovica augusta), zrejme iba 
s jediným bodom programu, ale to sa 
ešte upresní.   
Autor: Ľubomír Chochula

ZASTUPITEĽSTVO

Aktuálne zmeny v rozpočte na rok 2022

Kino Moskva v súčasnosti, v budúcnosti by tento objekt mal vyzerať inak. Foto: ľch

Terajší oceľový most sa po rekonštrukcii zmení tak, aby bol k dispozícii 
chodcom a cyklistom. Foto: ľch

V lokalite Pltníky majú perspektívne pribudnúť 
ďalšie športoviská. Foto: ľch
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OZ Brána Turca - Igor Dobrovolný
a MESTSKÉ NOVINY - Martin Kalnický
pripravili na počesť 150. výročia otvorenia pravidelnej 
železničnej prevádzky na trati Vrútky – Budapešť
pamätnú tabuľu udalosti 12. 8. 1872, 
keď prišiel do Turč. Sv. Martina prvý parný vlak.
Grafikon nostalgického vlaku nájdete 
na: www.mdc.sk
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Osemnásťročná hokejistka MHK 
Martin a slovenská reprezentant-
ka Nina Štrbáková získala tohto 
roku na majstrovstvách sveta žien 
v hokejbale bronzovú medailu a na 
MS hráčok do 18 rokov v hokeji 
pomohla národnému tímu skončiť 
na šiestom mieste. 

A – AKO: „Môj vzťah 
k športu sa získavala už 
od obdobia, keď som 
ako dieťa chodila s oci-

nom po rôznych športoviskách, kde 
on hrával (florbal, malý futbal, hokej-
bal). Vo svojich ôsmich rokoch som 
začínala s futbalom, ale už o dva roky 
neskôr som doma rodičom povedala, 
že by som si chcela vyskúšať hokej. 
Odvtedy sa venujem hokeju i hokejba-
lu. V oboch týchto športoch, ktoré ma 
veľmi bavia, sa postupne zlepšujem 
a napredujem. V minulej sezóne som 
hrávala hokej za ženy MHK Mar-
tin, ako aj za kadetov a dorastencov 
Dolného Kubína. Je dobré, že môžem 

hrať nielen so ženami, ale aj s cha-
lanmi, čo ma výkonnostne posúva 
dopredu, najmä z hľadiska rýchlosti, 
dynamiky, sily, presnosti streľby či cel-
kovej psychickej i fyzickej odolnosti. 
Keby som s nimi nehrala a netrénova-
la, nebola by som na takej úrovni, ako 
som. Je to pre mňa motivácia navyše. 
V ženskom hokeji sú osobné súboje 
zakázané, ale s chalanmi môžem hrať 
aj do tela. Mimochodom, niektorí 
protihráči, keď zistia, že som baba, 
chcú mi to pri mantineli osladiť. No 
nemám strach, nebojím sa, som bo-
jovník. Jeden víkend hrávam so žena-
mi dvojkolovo, ďalší víkend s chalan-
mi (väčšinou tiež dvojkolovo). K tomu 
ešte tréningy, cestovanie, štúdium.“    

C – CIEĽ: „Na otázku, 
ako sa to dá zvládnuť, 
odpovedám s úsmevom 
na tvári, že ako nič. Keď 

človek chce a vidí cieľ, tak ho nič 
neodradí. Viem existovať bez mobilu, 
bez televízie, ale bez športu si svoj ži-
vot neviem predstaviť. Šport ma veľmi 
napĺňa, je to môj životný štýl. Keby 
som nehrala hokej, ani hokejbal, tak 
neviem, čo by bolo so mnou. Ja stále 
potrebujem niečo robiť, niečomu sa 
venovať, mať pravidelný režim. Vstá-
vam už o piatej hodine ráno, aby som 
stihla tréning s chalanmi na martin-
skom „zimáku“, kde sa zdržím zhruba 
dve hodiny. Potom cestujem MHD 
do Vrútok na vlak, ktorý ma odve-
zie do Žiliny. Tam nastúpim na spoj 
na Rosinky, kde sa nachádza naše 
športové gymnázium. V škole som 
do 15. alebo 16. h a potom nasleduje 
cesta naspäť. Domov sa dostanem 
až okolo 20. h, prípadne 21. h, lebo 
po príchode do Martina ešte absol-
vujem na štadióne hokejový tréning 
so ženami. Cez víkendy sú zápasy, ako 
som spomínala. Nemám žiadny voľný 
čas, ale to mi neprekáža. Veľmi rada 
trénujem. Nácvik herných činností 
až tak neobľubujem, najradšej mám, 
ak sa tvrdo „maká“ a „potí sa krv“. 
Tréneri, manažéri či rodičia ma do-
konca niekedy musia brzdiť, aby som 
sa nepretrénovala. Keď po skončení 
sezóny vypadnem z toho rytmu, tak sa 
až do štartu novej prípravy necítim 
najlepšie.“    

D – DŽAJRO: „Nie 
je tréner ako tréner. 
V MHK Martin nás 
v minulom ročníku 

trénoval Jaro Markovič, ktorý sa nám 

už od letnej prípravy venoval veľmi 
profesionálne. Jaro sa nedá opísať. 
On je výnimočný tým, ako sa správa 
k ľuďom, ako sa im snaží pomáhať, 
ako sa o nich zaujíma. Môžeme byť 
radi, že sa nás ujal. Aj jeho zásluhou 
sme v najvyššej súťaži obsadili štvrté 
miesto. Dobrým trénerom v kategórii 
kadeti bol v D. Kubíne Tomáš Ľupták. 
Úplne opačné pocity mám z práce do-
rasteneckého trénera D. Kubína Jána 
Plevu, ktorý ma, čo sa týka hry, viac 
kritizoval ako chalanov. A to iba pre-
to, že som dievča. No najlepší tréneri, 
akých si hráč môže priať, sú Braňo 
Stolárik a Ján Majerov z martinského 
dorastu.” 

E – EMÓCIE: „Viem mať 
emócie pod kontrolou. 
A keď už ma niečo alebo 
niekto vytočí, rýchlo sa 

upokojím. Povahu mám skôr po ma-
mine, nie som „výbušný“ typ.“  

F – FINTULA: „Môj ocino 
mal prezývku Finta. Nuž, 
mne automaticky prischlo 
Fintula. No volajú ma aj 

Nina, Ninuš.“  

G – GÓLY: „Pôvodne 
som chcela byť hoke-
jovou a hokejbalovou 
brankárkou, ktorá bude 

gólom zabraňovať. Vo florbalovej 
bránke som si vyskúšala chytať, ale 
keďže som domov chodila modrá, ne-
malo to dlhého trvania. Ambícia byť 
gólmankou sa nikdy nezrealizovala. 
Môj ocino mi to totiž vytĺkol z hlavy, 
ale nemám mu to za zlé. Prijala som 
to a teraz som už spokojná tam, kde 

som. Hoci väčšinou pôsobím v obra-
ne, dokážem alternovať aj na poste 
útočníčky. Samozrejme, že každý môj 
strelený gól do siete súpera ma poteší, 
ale nič nie je viac ako tímový úspech.“    

I – IKONA: „Mojím vzorom 
je ikona tímu Washington 
Capitals, ruský útočník Alex 
Ovečkin. Páči sa mi, že vie 

hrať tvrdo do tela a najviac mi impo-
nuje streľba á la Ovečkin (príklepom 
bez prípravy z prvej alebo zápästím). 
Keďže obdivujem jeho hru, moja bab-
ka ma sem-tam volá pani Ovečkinová 
(smiech). Z martinských športovcov 
sú mojimi vzormi Ján Tabaček a Bra-
ňo Stolárik.“ 

J – JEDLO: „Mojím obľúbe-
ným jedlom je plnená papri-
ka. A potom ryžový nákyp, ale 
ten od mojej babky. No inak 

sladké jedlá vôbec nevyhľadávam, 
radšej si dám ovocie ako nejakú slad-
kosť. Keď mám čas, tak aj sama niečo 
navarím alebo napečiem. A dá sa to 
aj jesť (smiech).“ 

K – KARIÉRA: „Na 
klubovej scéne si 
najviac vážim striebro 
s Martinom v hokejo-

vej extralige žien. Na reprezentač-
nej úrovni som tohto roku dosiahla 
dva cenné úspechy. Na MS hráčok 
do 18 rokov v hokeji (25. mája – 15. 
júna v amerických mestách Mid-
dleton a Madison) sme obsadili 
šieste miesto. Šampionát mal vysokú 
kvalitu. V úvode podujatia sme síce 
nestačili na Češky a Švajčiarky, ale 
v kľúčovom súboji o postup do play-
off sme zvíťazili nad Nemeckom 

ŠPORT

„Keď človek chce a vidí cieľ, tak ho nič neodradí“ 
MESTSKÉ NOVINY | ABECEDA

Nina Štrbáková na začiatku kariéry. Foto: archív

N. Štrbáková s čerstvou bronzovou medailou
z MS v hokejbale. Foto: ľch

N. Štrbáková (vpravo) v drese MHK Martin. Foto: archív
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presne o tri góly, čo sme potrebovali 
na postup do štvrťfinále. V ňom už 
bola Kanada nad naše sily a v dueli 
o 5. miesto sme prehrali s Českom. 
Na MS elitnej kategórie sme išli ako 
outsider, ako náhradník za vylúčené 
Rusky a napokon bolo z toho historic-
ky najlepšie umiestnenie Slovenska 
v tejto vekovej kategórii na takomto 
fóre. Veľmi sa teším aj z bronzového 
kovu na MS 2022 žien v hokejbale, 
čo je môj doteraz najväčší úspech 
v kariére. Bol to takisto neskutočný 
zážitok.“  

M – MEDAILA: 
„Som šťastná, že 
sme si z hokejbalo-
vého šampionátu 

(21. – 27. júna v Montreale) odviezli 
domov bronzovú medailu. V základ-
nej skupine sme porazili hráčky USA, 
Libanonu i V. Británie, podľahli sme 
Češkám a Kanaďankám. Vo štvrťfi-
nále sme neboli ďaleko od senzácie, 
ale nakoniec sme prehrali s domácimi 
hokejbalistkami krajiny javorové-
ho listu iba o jeden gól. V zápase 
o bronz sme vybojovali víťazstvo 2:0 
nad Američankami. Som hrdá na náš 
tím. Na to, čo sme dokázali. O našom 
triumfe rozhodla sila kolektívu. Som 
rada, že sme týmto výsledkom odčinili 
sklamanie z MS 2019 v Košiciach, 
kde sme skončili štvrté. S hokejba-
lom mám ešte jednu medailu, bolo to 
pred tromi rokmi na MS hráčok do 18 
rokov.“  

O – OLYMPIÁDA: 
„Mojím veľkým snom je 
zúčastniť sa na zimnej 
olympiáde. Najbližšia 

bude v roku 2026 v Taliansku. Chcem 
si tiež vyskúšať hokejový angažmán 

v zahraničí. Je to jeden z cieľov, lebo 
hrať v kvalitnejšej súťaži so silnejšou 
konkurenciou by mi mohlo pomôcť 
dostať sa na vyššiu úroveň, ako keby 
som zostala v slovenskej extralige.“ 

P – PARTIA: „Dobrá 
partia je v kolektívnom 
športe nesmierne cennou 
devízou. Nemám sa na čo 

sťažovať. V MHK Martin, v kade-
toch a doraste D. Kubína, ale aj 
v reprezentačných výberoch (hokej 
a hokejbal) som bola súčasťou tímov, 
kde sme všetci ťahali za jeden povraz 
a navzájom sme si pomáhali.“    
 

R – RODINA: „Moji 
najbližší ma vždy veľmi 
podporovali, vytvárali 
mi zázemie a pocit istoty. 

Svojim rodičom veľmi pekne ďakujem 
za všetko, čo pre mňa urobili.“  

S – STRES: „Nie som člo-
vek, na ktorého by mal stres 
negatívny dopad. Práve 
naopak, ja asi potrebu-

jem stres. Po návrate z hokejového 
šampionátu v USA, keď som bola 
doma iba dva a pol dňa a potom som 
letela do Kanady na hokejbalové MS, 
to bolo dosť hektické, ale zvládla som 
to bez problémov. No a na šampio-
náte v Montreale som až po prvých 
dvoch zápasoch začala hrať lepšie. 
Až po tom, ako som si sama vytvárala 
stres, prostredníctvom ktorého som 
dostala zo seba maximum.“ 

V – VZDELANIE: 
„Tohto roku som s vy-
znamenaním ukončila 
tretí ročník na Špor-

tovom gymnáziu v Žiline. S učením 

nemám problém. Zrejme mám na to 
talent, ale je to zásluha aj našich 
pedagógov. Najhorší predmet? Určite 
geografia, ktorá ma nebavila ani 
na základnej škole. Možno v novom 
školskom roku bude o niečo ťažšie 
skĺbiť štúdium a šport. Nielen preto, 
že pôjde o maturitný ročník, ale asi 
sa nevyhnem ani doučovaniu, aby 
som bola čo najlepšie pripravená 
na prijímacie pohovory na vysokú 
školu. Odmalička hovorím, že chcem 
byť zubárka.“     

Z – ZRANENIE: „Hrať 
s chalanmi je iné ako 
so ženami. Vždy je po-
trebné sa na túto zmenu 

mentálne pripraviť. Naposledy som 
tak neurobila, čo ma potom veľmi 
mrzelo. Moje zranenie chrbta, ktoré 
sa mi stalo koncom minulej sezóny 
v zápase s kadetmi na ľade L. Miku-
láša, som si privodila hlavne preto, 
že som „neprepla“ hlavu. Bola to 
moja chyba, nečakala som narazenie 
súpera do mňa na mantinel, nezapre-
la som sa, bola som príliš uvoľnená, 

na čo som doplatila. Týždeň som 
ležala v nemocnici, štyri dni som sa 
nemohla ani pohnúť. Našťastie som 
sa z tohto úrazu rýchlo pozviechala 
a mohla som ešte absolvovať oba sve-
tové šampionáty. Pravdu-povediac, 
ani doktori neverili, že sa tak skoro 
dám do poriadku. To zranenie ma 
nelimitovalo vo výkonoch na MS, ale 
spomínam si, ako som na prvom tré-
ningu počas reprezentačného zrazu 
ešte pred odletom do zámoria vošla 
pri brzdení korčuľou do ryhy v ľade, 
vzápätí mi vystrelo nohy a nasledoval 
pád na chrbát. V prvom momente 
som si myslela, že zasa poputujem 
do nemocnice, ale tentoraz som mala 
šťastie. Už tých zranení bolo naozaj 
dosť, len v minulej sezóne som sa 
zranila trikrát. Celkovo som ich však 
mala oveľa viac. Väčšinou sa mi stali 
mimo športovania. Napr. som mala 
smolu pri ceste domov z výtvarnej vý-
chovy. Keď som kráčala po schodoch 
budovy základnej umeleckej školy, 
držiac v ruke obrázok, stúpila som 
do prázdna a zlomila som si nohu.“ 
Autor: Ľubomír Chochula

ŠPORT
MESTSKÉ NOVINY | ABECEDA

Radosť slovenských hokejistiek na šampionáte. Foto: archív S rodičmi na akcii Športovec mesta Martin. Foto: archív

N. Štrbáková trénuje aj malé dievčatá. Foto: archív
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Hokejisti HK Martin sa od 1. 
augusta zapojili do ďalšej fáze 
prípravy na nový ročník Sloven-
skej hokejovej ligy. „Rytieri“ 
v rámci takmer dvojmesačného 
obdobia odohrajú do štartu 
súťaže (25. septembra) najmenej 
šesť prípravných stretnutí.

Pôvodne ich malo byť sedem, ale 
dohodnutý duel s Bratislava Capitals 
sa z dôvodu toho, že bratislavský 
klub prestal existovať, neuskutoční. 
Martinčania absolvujú svoje prvé 
stretnutie v príprave 11. augusta 
so Žilinou, s ktorou si zmerajú sily 
nielen doma (vo vedľajšej tréningo-
vej hale), ale aj pod Dubňom. Proti 
extraligovej Sp. N. Vsi nastúpia 
na ihrisku súpera. No a ďalšie tri 
prípravné súboje Martina budú
súčasťou Slovenského pohára. 
Fanúšikom dávame do pozornosti 
najmä ten domáci (9. septembra), 

keď „rytieri“ privítajú vo svojom 
prostredí (už na hlavnom zimnom 
štadióne na Podháji, kde by mal byť 
ľad k dispozícii od 1. septembra) ex-
traligový Prešov. Bude to atraktívna 
konfrontácia s mužstvom z najvyššej 
súťaže, kde účinkuje početná enklá-
va martinských odchovancov. Ďalšie 
dva zápasy SP odohrajú Turčania 
vonku. Konkrétne v Humennom 
a na klzisku jedného z nasadených 
účastníkov druhej ligy. 
„Ak by sme cítili potrebu absolvovať 
ešte nejaký prípravný duel, zariadi-
me sa podľa toho, ale momentálne 
o tom neuvažujeme. Verím, že sa 
mužstvo pod vedením trénerskej 
dvojice Daniel Babka (hlavný kouč) 
a Ján Tabaček (asistent) pripraví 
na nové výzvy čo najlepšie. Bol by 
som rád, keby sme sa zlepšili v presi-
lových hrách, čo je náš dlhodobejší 
problém. Čaká nás veľmi náročná 
sezóna, v ktorej očakávam, že nielen 

Žilina, ale aj niektoré ďalšie tímy 
budú mať postupové ambície. My, 
samozrejme, takisto nechceme 
zostať pozadu. Veľmi sme privítali 
rozhodnutie VV SZĽH o tom, že sa 
ruší baráž a majster SHL postúpi 
do extraligy priamo. Konečne sa 
nám podarilo presadiť to, že víťaz 
SHL nemá čo bojovať o extraligo-
vú miestenku v baráži s najhorším 
celkom z najvyššej súťaže, ale má 
mať automaticky právo postupu 
o level vyššie. Takýto model je spra-
vodlivejší. Myslím si, že to prospeje 
slovenskému hokeju. Ideálne by bolo 
preniknúť medzi elitu hneď v ročníku 
2022/2023, ale také jednoduché to 
nebude. Určite sa však o tom pokú-
sime,“ povedal pre MN riaditeľ HK 
Martin Milan Murček.
Splniť vysoké ciele bude chcieť 
tím, ktorý sa zdá byť dobre zložený. 
K dispozícii sú traja brankári – 
spoľahlivý Vladimír Glosár, mladík 
Pavol Maťovčík a novou tvárou 
v maske je Roman Rychlík (Levice). 
Do obrany pribudol skúsený Marcel 
Petran (Žilina) a v kádri zostali 
rutinér Igor Bobček, český legionár 
Marek Charvát, Jakub Nemec, Ma-
túš Lukáš Lavička, Michal Dvořák 
a Lukáš Belica. Defenzívu „rytierov“ 
by mal podporiť tiež Martin Krem-
paský, ktorý sa síce po skončení 
hosťovania vrátil do L. Mikuláša, ale 
hráč prejavil záujem pôsobiť v Turci 
a Liptáci ho uvoľnili. V útoku nechý-
bajú Matej Dírer, Michal Murček, 
Miloš Fafrák, František Poliaček, 
fínsky krídelník Riku Tiainen, 
Michal Juščák, Lukáš Toma, Adam 
Paulíny, Tomáš Nauš, Viktor Ďurina, 
ale aj Patrik Sleziak či junior Adam 
Siakeľ. Posilou ofenzívy je Poliak 

Damian Tyczynski (Dubnica). 
„S týmto kádrom chceme vstúpiť 
do novej sezóny. Počas nej však ne-
vylučujem nejaké zmeny, podľa toho, 
ako sa situácia bude vyvíjať, ako sa 
nám bude dariť a aké budú možnosti 
na hráčskom trhu. Napr. stále máme 
jedno legionárske miesto voľné,“ 
dodal pre MN. M. Murček.
Kto to bude, to sa uvidí, ale isté je 
to, že martinský dres už nebude ob-
liekať odchovanec a obranca Marek 
Pacalaj, ktorý sa upísal konkurenčnej 
Žiline. „Z prístupu Mareka som 
sklamaný. Mrzí ma, ako to dopadlo. 
Nerád by som zachádzal do detailov, 
nebudem to robiť cez noviny, ale 
musím sa ohradiť voči niektorým 
dezinformáciám, ktoré boli zverej-
nené v rozhovore s ním na sociálnej 
sieti. Nie je pravda, že sme s ním 
nekomunikovali. Snažili sme sa 
byť ústretoví, ale jeho predstava sa 
líšila od našej,“  uviedol pre MN M. 
Murček.

Fomat Martin vstúpi do tretej 
ligy Západ v ročníku 2022/2023 
s novým logom (prezentácia 
novej identity sa konala po našej 
uzávierke) a s cieľom presadiť sa 
v silnejšej konkurencii.

Novovytvorená tretia liga Západ 
vo futbale bude totiž určite kvalit-
nejšou súťažou ako bývalá skupina 
Stred, kde doteraz Fomat pôsobil. 

Mužstvo pod vedením trénera 
Pavla Šuhaja odštartuje aktuálnu 
treťoligovú sezónu 6. augusta 
domácim duelom v Žabokrekoch 
proti TJ Družstevník Veľké Ludin-
ce. Fomat čoskoro zasiahne aj do 1. 
kola Slovenského pohára, kde ho 
10. augusta čaká stretnutie vonku 
proti TJ Sokol Liesek (piata liga). 
Martinčania budú môcť hrať domá-
ce zápasy na ihrisku s umelým tráv-
nikom v areáli Šport park Pltníky 
vtedy, ak tu vybudujú základné 
zázemie s tribúnami pre fanúšikov 
s kapacitou 300 miest na sedenie.  
Sezóna 2022/2023 bude pre Fomat 
významnou nielen z hľadiska novej 

identity, ale hlavne z dôvodu 110. 
výročia martinského futbalu (osla-
va toho výročia by sa mala konať  

1. októbra 2022 v kine Moskva).
Stranu pripravil: 
Ľubomír Chochula

„Rytieri“ sa v Slovenskom pohári predstavia doma proti extraligovému Prešovu 

Ako sa bude 
dariť Fomatu 
v novej súťaži?

Fragment z finále play-off SHL medzi Martinom a Žilinou. Foto: Igor Pĺž 

Do prípravy sa už zapojil aj Poliak Damian 
Tyczynski. Foto: ľch 

Vykročia Martinčania do súťaže úspešne? Foto: Fomat  
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Odchovanec martinského 
hokeja, 37-ročný Jaroslav Mar-
kovič, ktorý bol v minulej sezóne 
hráčom Žiliny, bude v novom 
ročníku posilou účastníka druhej 
najvyššej francúzskej súťaže 
HC Wildcats Epinal. MN s ním 
urobili interview ešte pred cestou 
do krajiny galského kohúta.

Po štyroch rokoch si sa znovu 
rozhodol pre zahraničný angaž-
mán. Čo ťa k tomu viedlo?
Po sezóne 2017/2018 som sa 
zo Vsetína vrátil do Martina, kde 
vznikol nový klub, s ktorým sme 
hneď pri jeho debute v prvej lige 
bojovali o postup do extraligy. 
Žiaľ, vo finálovej sérii play-off 
sme prehrali s Michalovcami 3:4 
na zápasy. To, čo sa udialo potom, 
to je už minulosť. Ostatné tri 
ročníky som hrával za Žilinu. Vlani 
sme to mali výborne rozbehnuté, 
ale vo finále Slovenskej hokejovej 
ligy sme podľahli Sp. N. Vsi 1:4 
na zápasy. Vtedy sa nehrala baráž 
a víťaz SHL postupoval medzi 
elitu priamo. Extraligovú účasť 
sme si nevybojovali ani v minulej 
edícii. V nervydrásajúcej finálovej 
dráme s Martinom sme síce otočili 
stav série z 0:2 na 4:2, stali sme 
sa majstrami SHL, ale tentoraz 
sme ešte museli absolvovať 
náročnú baráž s extraligovým L. 
Mikulášom. Kým Liptáci sa 40 dní 
pripravovali na tieto boje, my sme 
za toto obdobie odohrali 20 ťaž-
kých stretnutí. Preto to sotva mohlo 
skončiť inak ako našou porážkou 
(1:4 na zápasy). Keby sme postúpili 
do extraligy, zrejme by som do cu-
dziny nešiel, lebo by ma lákalo 
hrať v najvyššej súťaži, ale, žiaľ, 
nevyšlo to. S myšlienkou vyskúšať si 
angažmán v cudzine som koketoval 
už od decembra minulého roka. 
Cítil som, že potrebujem zmeniť 
prostredie. A tak som oslovil svojho 
bývalého spoluhráča z Martina 
Dominika Fujeríka, ktorý už sedem 
rokov pôsobí vo Francúzsku (z toho 
päť v Epinale), aby sa spýtal, 
či by nebola šanca aj pre mňa. 
Funkcionári HC Wildcats Epinal 
sa mi neozvali hneď, ale až na jar 
tohto roku s tým, že majú eminentný 
záujem o moje služby, čo ma 
potešilo. Predostreli mi ponuku, 
ktorú som po skončení baráže 
prijal. Je to pre mňa nová výzva, 
motivácia, vzpruha, nový impulz 

v kariére. Spoznám ďalšiu krajinu, 
získam nové skúsenosti, pričom je 
to aj po finančnej stránke lepšie ako 
na Slovensku. Francúzsky jazyk sa 
však asi moc nenaučím.

Prečo? 
Lebo v Epinale bude početná 
slovenská enkláva. Okrem spo-
mínaného Dominika Fujeríka 
a mňa budú za tento klub hrať 
ešte Martinčania Tomáš Rusina 
a Matúš Rudzan, ďalej Filip 
Nemček, Tomáš Nechala i Peter 
Hrehorčák. Dokonca aj tréner je 
Slovák – Ján Plch. Do Francúzska 
odchádzam s „Rudzom“ 14. au-
gusta a oficiálna príprava na ľade 
odštartuje 22. augusta. Verím, že 
sa nám v novej sezóne bude dariť 
a naše mužstvo uspeje. Žiaľ, budem 
tam bez svojej rodiny, čo je jediný 
mínus tohto kontraktu. Manželka 
má v Martine dobrú prácu, deti 
(10-ročná Sofia a 6-ročná Sabinka) 
tu chodia do školy, nechceli sme ich 
vytrhávať zo známeho prostredia, 
takže sme sa v rodinnom kruhu 
dohodli, že zostanú doma. No vždy, 
keď sa bude dať, tak ma navštívia 
v Epinale, čo platí aj opačne. Moji 
najbližší mi, samozrejme, budú 
veľmi chýbať, ale dúfam, že to 
zvládneme. Ako športovec som 
zvyknutý prekonávať prekážky 
a bojovať. 

Ty si nielen hráč, ale aj kondič-
ný a fitness tréner, odborník 

na letnú prípravu. S kým si ju 
absolvoval, koho si viedol?
V skupine som mal niekoľkých 
odchovancov martinského 
hokeja, ktorí však budú hrať v iných 
kluboch. Ako som spomínal, Rudzo 
a ja ideme do Epinalu, ďalej boli 
súčasťou našej partie Dávid Nátny 
a Ivan Thomka (obaja Prešov), 
Braňo Bernát (Skalica), Braňo 
Ligas (N. Zámky), Marek Pacalaj 
(Žilina), Aďo Themár (Anglicko), 
v rámci možností sa zapojili aj Peťo 
Galamboš (Michalovce) s Mar-
tinom Obuchom (Francúzsko), 
chvíľu bol s nami Samo Hlavaj 
(Slovan) a pod mojím vedením 
trénoval tiež Žilinčan Matej Macek. 
Letná príprava bola zameraná 
na rozvoj sily, kondície, vytrva-
losti a dynamiky. Tréningy sme 
absolvovali v priestoroch tenisovej 
haly na Kollárovej ul., kde máme 
s Tomášom Pokrivčákom prenajaté 
svoje fitnescentrum M61 workout. 
Tu sme sa potili pri cvičení s činka-
mi, na posilňovacích strojoch, ale 
sme si aj zaboxovali. Vo vedľajšej 
miestnosti, kde sú stolnoteni-
sové stoly, sme sa odreagovali 
pri ping-pongu a dolu na prízemí 
sme si zahrali bedminton. Tréno-
vali sme aj v okolitej prírode – ani 
tohto roku sme nevynechali naše 
obľúbené destinácie (Martinské 
hole a Magura). Veľkým plusom 
letnej prípravy bolo, že sme raz 
týždenne využívali ľadovú plochu 
v martinskej tréningovej hokejovej 
hale. Na konci prípravnej fázy 
sme si na antukových kurtoch 

T-klubu v centre mesta zahrali 
tenisový turnaj, ktorého víťazom 
sa stal Braňo Bernát. Neviem, 
akým zázrakom ma vo finále zdolal 
(smiech), ale doprial som mu to. 
Myslím si, že chalani sú na sezónu 
pripravení veľmi dobre. Celé ob-
dobie poctivo „makali“, pristúpili 
k tomu zodpovedne, na jednotku 
a s profesionalitou. Bola to drina, 
ale užili sme si aj zábavu. Všetkým 
želám, aby to natrénované z leta 
pretavili v zápasoch do kvalitných 
výkonov a úspešných výsledkov 
svojich tímov.

V minulej sezóne si bol aj 
trénerom ženského družstva 
MHK Martin. Bude ti táto práca 
chýbať?
Určite áno. Veľmi ma to bavilo, 
chytilo ma to za srdce. Baby boli 
super, majú úplne inú mentalitu 
ako chalani. Čo som im ako tréner 
povedal, to bez odvrávania urobili. 
Zažili sme peknú sezónu. Do ďalšej 
trénerskej činnosti mi táto skúse-
nosť dala veľa.

Koncom októbra sú komunálne 
voľby. Ako to vnímaš?
Myslím si, že mesto Martin potre-
buje zmenu, lebo jeho potenciál 
je nevyužitý. Nové vedenie mesta 
a noví poslanci by zmenu mohli 
priniesť a znovu dostať Martin 
na mapu Slovenska, aby bolo naše 
mesto pre návštevníkov atraktívne 
a aby Martinčania mohli byť naň 
hrdí.
Autor: Ľubomír Chochula

V krajine galského kohúta v drese divokých mačiek

„Džajro“ si svoj život nevie predstaviť bez športu. Foto: archív

Jaroslav Markovič smeruje do Francúzska.
Bude hrať za Wildcats Epinal. Foto: ľch
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Počas tretieho júlového víkendu sa 
na ihrisku pri Sokolovni v Martine 
uskutočnil 4. ročník hokejbalového 
turnaja Memoriál Juraja Zonzela.

Na dvojdňovom podujatí štartovalo 
deväť družstiev. Z prvenstva a zlatých 
medailí sa tešil Medokýš Martin, kto-
rý síce v skupinovej fáze príliš neosl-
nil, ale v play-off nenašiel premožiteľa 
a vo finále zdolal Jurko Team 2:0 
(záverečnú gólovú bodku dali hráči 
Medokýša v poslednej sekunde hry 
pri power-play súpera do prázdnej 
bránky). V súboji o bronz vyhral Se-
ver nad Záhorím 1:0 po samostatných 
nájazdoch. 
Celkové poradie: 1. Medokýš Mar-
tin, 2. Jurko Team Martin, 3. Sever 
Team Martin, 4. Záhorie, 5. Poprad, 6. 
Príval Martin, 7. Košice, 8. Považské 
Podhradie, 9. Pezinok. 
Individuálne ocenenie – najlepší 

brankár Radek Romaník (Záhorie), 
najlepší obranca Adam Hanus (Medo-
kýš), najlepší strelec Radovan Cerjan 
(Medokýš) a najlepší hráč Peter Mel-
cher (Jurko Team).
Tréner víťazného družstva Peter 
Šavol pre MN uviedol: „Som šťastný, 
že sme v silnej konkurencii dosiahli 
tento triumf. Pre naše mužstvo to bola 
dobrá príležitosť si znovu zmerať sily 
na ďalšom turnaji, keďže Turčianska 
hokejbalová extraliga sa minulú sezó-
nu nehrala.
Na predošlých dvoch letných turna- 
joch, na ktorých sme sa zúčastnili, sa 
nám až tak nedarilo. V Topoľčanoch 
sme vypadli už v osemfinále a v Bytči 
sme skončili tretí. Najbližšie sa chce-
me predstaviť na akciách vo Svrčinov-
ci a Čadci. Máme v pláne štartovať aj 
na podujatí v Skalitom a radi by sme 
odohrali aj turnaj v Žiline.“
S piatimi presnými zásahmi najlepší 
kanonier turnaja, 23-ročný útočník 
Radovan Cerjan sa pre MN vyjadril 
takto: „Hoci už pôsobím v mužstve 
Nitrianski rytieri, v ktorých drese som 
v uplynulom ročníku slovenskej ex-
traligy získal bronzovú medailu, vždy, 
keď môžem, tak si ako odchovanec 
Medokýša rád zahrám za materský 
klub. Na Memoriáli Juraja Zonze-
la sme v sobotu ani raz nezvíťazili 
(prehry so Severom a Jurko Teamom, 
remíza s Košicami) a vo svojej skupine 
sme obsadili až štvrté miesto. No 
na druhý deň sa to otočilo a išli sme 
na víťaznej vlne. Vo štvrťfinále sme po-
razili prvého z druhej skupiny Poprad, 
v semifinále sme pokorili Záhorie a vo 

finále sme triumfovali nad tímom Jur-
ko. O našej finálovej výhre rozhodlo 
niekoľko faktorov. Neboli sme favori-
tom, mohli sme hrať bez psychického 
tlaku, príkladne sme bojovali, preuká-
zali sme väčšiu túžbu po víťazstve ako 
náš vyzývateľ a prialo nám aj šťastie. 
Dôležitým momentom bolo tiež to, 
že sme otvorili skóre a neinkasovali 
sme žiadny gól. A to ani v záverečnej 
minúte zápasu, keď sme odolali tlaku 
súpera pri jeho power-play. Oceňu-
jem, že sa v Martine organizuje tento 
memoriál (turnaj radím k najlepším), 
je to pekná spomienka na Juraja Zon-
zela. Rád sa sem o rok vrátim.“     
Organizátor a hráč Jurko Teamu 
Rastislav Bielený pre MN povedal: 
„Jurko miloval šport. Žiaľ, nebolo mu 
súdené sa mu dlhšie venovať a teraz 
sa na nás už pozerá z nebíčka. Určite 
je rád, že na jeho počesť organizujeme 
tento turnaj. Chceli sme ho vyhrať, ale 
Medokýš dal vo finále dva góly, kým 
my ani jeden. Možno sme si mysleli, 
že to budeme mať jednoduchšie, lebo 
tohto súpera sme v skupine zdolali, 

ale opak bol pravdou. Hráči Medo-
kýša hrali v súboji o zlato výborne 
a zaslúžili si víťazstvo. Podujatie bolo 
úspešné po športovej i organizačnej 
stránke. Chcem sa poďakovať našim 
sponzorom za podporu a všetkým 
ľuďom, ktorí priložili ruku k dielu 
a pomohli nám. V tejto tradície bude-
me pokračovať. O rok by sme chceli 
pripraviť ešte zaujímavejší turnaj 
a znovu pozvať aj nových účastní-
kov. Jurko navždy zostane v našich 
srdciach!“
Martin Kalnický ako jeden zo sponzo-
rov podujatia dodal: „Pred časom ma 
oslovili organizátori turnaja Memori-
ál Juraja Zonzela, ktorí z úcty k priate-
ľovi, hokejbalistovi, túto spomienku 
na neho organizujú. Oslovila ma táto 
myšlienka, vážim sa takéto aktivity, 
lebo na priateľov sa nemá zabúdať. 
Preto sa aj ja snažím pomôcť. Okrem 
finančnej podpory na organizáciu 
turnaja som pomohol aj s ubytovaním 
a občerstvením. Blahoželám víťazom, 
ale aj všetkým zúčastneným.“
Autor: Ľubomír Chochula

Víťazný Medokýš – horný rad zľava: R. Cerjan, P. Jaraba, Ľ. Mišák, M. Lieskovský, Pa. Šavol (vedúci družstva), M. Stanek, D. Duong, M. Malovecký, Pe. Šavol (tréner), Ľ. Janík, R. Kirschner. Dolný rad 
zľava: O. Olvecký (asistent trénera), M. Matuščin, P. Sila, M. Šišmič, L. Haluščák, M. Hanzel, A. Hanus, P. Levinger (vedúci družstva), na snímke chýbajú: D. Šenšel, R. Bízik, J. Pecušiak. Foto: ľch

Strieborné medaily získali hokejbalisti Jurko Teamu. Foto: ľch

Hlavnú cenu si z rúk organizátorov Michala Fabu-
ša (vľavo) a Rastislava Bieleného (vpravo) prevzal 

kapitán Medokýša Martin Hanzel. Foto: ľch

Memoriál Juraja Zonzela v hokejbale korisťou Medokýša
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INZERCIA

Vzhľadom na sťažnosti a pripomienky našich čitateľov 
z rôznych častí Martina sme zabezpečili popri distribúcii 
do poštových schránok aj distribúciu prostredníctvom 
predajní potravín a stánkov.

MESTSKÉ NOVINY nájdete - ZDARMA 
- každý mesiac aj na týchto miestach:
• COOP Jednota Ľadoveň III. – Ul. N. Hejnej
• COOP Jednota Ľadoveň II. – Stavbárska ul.
• COOP Jednota Jahodníky, Jesenského ul.
• COOP Jednota Stred – Ul. A. Kmeťa (pri kine Moskva)
• COOP Jednota Košúty - Štefunkova ul.
• COOP Jednota Priekopa – Medňanského ul.
• Potraviny Dušan Sládek, Stred – Škultétyho ul. 16
• Trafika Podháj - Golianova ul.-Gorkého 
• Stánok pred hl. vchodom do Univerzitnej nemocnice
• Penzión Ľadoveň - Ul. D. Michaelliho
• COOP Jednota Sever - Jilemnického 45
• COOP Jednota Sever - Rumunskej armády 14 
• COOP Jednota Záturčie - Ul. Aurela Stodolu

Nenáročné trasy mestom
za históriou nášho mesta Martin

Objednávky na: dobrovolny@mestskenoviny.sk

Organizátor podujatia:

Mestské Noviny
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V meste Vrútky sa v súčasnosti 
realizujú dve veľké rekonštrukcie. 
Stavebné práce prebiehajú na Ul. 
Sv. Cyrila a Metoda a Mierovej 
ul., mesto sa pustilo aj do revitali-
zácie pešej zóny. Idú práce zatiaľ 
podľa plánu a majú zabezpečené 
dostatočné finančné krytie? – bola 
prvá otázka rozhovoru s vrútoc-
kým primátorom Branislavom 
Zacharidesom.

Áno. Rekonštrukcia Ul. Sv. Cyrila 
a Metoda a Mierovej je financovaná 
z európskych zdrojov, keďže ide 
o schválený projekt mesta Vrútky. 
Zmluvný harmonogram zatiaľ 
dodržaný je, hoci ambíciou zhotovi-
teľa bolo ukončiť stavbu čím skôr. 
Po otvorení cesty sa však ukázali 
poruchy na dažďovej kanalizácii, 
ktoré bolo potrebné odstrániť. 
Všetky zmeny v projekte nám 
muselo odsúhlasiť Ministerstvo 
vnútra SR, cez ktoré projekt 
realizujeme. To práce na istý čas 
spomalilo, ale nezastavilo. V tomto 
čase už súhlasy máme a práce bežia 
v dobrom tempe. Mierová ul. už 
má hotové chodníky a je pripravená 
na finálnu asfaltovú vrstvu, ktorá 
sa však bude robiť naraz na oboch 
cestách. Z vlastných zdrojov sme 
tiež zrealizovali modernizáciu 
verejného osvetlenia na oboch 
uliciach. Pešia zóna je financovaná 

z úverových zdrojov v kombinácii 
s vlastnými zdrojmi mesta. Aj tu 
sme počas zemných prác museli 
so zhotoviteľom a projektantom rie-
šiť pár menších problémov, ale také 
už sú rekonštrukcie. Dôležité je, že 
práce pokračujú. Verím, že vianočný 
čas si už Vrútočania užijú v novom 
krásnom verejnom priestore.

Ako je mesto úspešné so svojimi 
ostatnými projektmi a predlože-
nými žiadosťami? 
V lete sme ukončili dva projekty 
na eurofondy zamerané na energe-
tiku. Vďaka prvému z nich máme 
vypracovanú vlastnú Nízkouhlíkovú 
stratégiu mesta Vrútky, ktorá zadefi-
novala opatrenia potrebné pre zníže-
nie uhlíkovej stopy v našom meste. 
Samozrejme, prvé husle hrá zníženie 
energetickej náročnosti budov a pre-
chod na obnoviteľné zdroje energie, 
dokument však akcentuje aj potrebu 
ďalšieho rozvoja cyklodopravy, 
elektromobility a iných oblastí. 
Zaktualizovala sa tiež energetická 
koncepcia mesta. Vďaka druhému 
projektu máme zasa spracované 
energetické audity na všetky objekty 
ZŠ Hany Zelinovej, čo je dnes nevy-
hnutná podmienka pre uchádzanie 
sa o externé financie. Neuspeli sme 
so žiadosťou na Fond na podporu 
športu, pokiaľ ide revitalizáciu 
vrútockého futbalového štadióna. 
Žiadosť na výstavbu vlastnej 
športovej haly na Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR sme podali včas, 
aktuálne prebieha jej hodnotenie. 

Ako sa rozbehli schválené 
projekty na miestnu občiansku 
poriadkovú službu, ako aj 
na rozvoj cezhraničnej spolupráce 
s Fulnekom? Je ešte niečo nové?
Áno, MOPSkári sa už venujú svojim 
úlohám. Máme za sebou aj jednu 
spoločnú brigádu, vďaka ktorej sme 
sa zbavili nebezpečenstva vzniku 
nekontrolovanej skládky práve 
v priestoroch Kafendovej ul. Projekt 
s Fulnečanmi sa tiež rozbehol, 
máme za sebou jednu spoločnú 
športovú aktivitu, čaká nás výjazd 
do Fulneku a následne spoločná 
cezhraničná ovocinárska škola, ktorú 

zrealizujeme spoločne v septembri. 
Potešila nás správa Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
o schválení financií na vybudovanie 
inkluzívneho detského ihriska, ktoré 
verejnosť pozná aj pod názvom 
RODINKA. Sučany už jedno majú, 
v Martine by malo vzniknúť tento 
rok, no a Vrútky to svoje vybudujú 
budúci rok.   

Kultúrny život v meste neutíchol 
ani v lete. Aké vyžitie ste ponúkli 
verejnosti? A budú aj tradičné Dni 
mesta Vrútky?
Máme za sebou tretí ročník 
memoriálu Stopami ukrývaných 
detí, ktorý organizujeme v spolu-
práci s Občianskym združením 
Post Bellum. Na jeho otváracom 
koncerte vo vrútockej synagóge 
sme privítali bratislavskú hudobnú 

skupinu Preßburger Klezmer Band 
spolu s nám dobre známou Karin 
Sarkisjan. A bol to krásny koncert. 
Druhýkrát vystúpila Karin na tom 
istom mieste 2. augusta, a to v rámci 
koncertu PORAIMOS, organizo-
vaného občianskym združením 
JESKO z Liptovského Mikuláša. 
Pripomenuli sme si ním aj rómsky 
holokaust. Program tohtoročných 
Dní mesta Vrútky bude bohatý 
a verím, že priláka do nášho mesta aj 
veľa Martinčanov a Turčanov. Jeho 
vyvrcholením iste bude aj tradičný 
Vrútocký jarmok s kultúrnym 
programom. Asi najväčším magne-
tom bude obľúbená kapela Ščamba. 
Dovtedy ešte pripomínam dve pekné 
výstavy obrazov, ktoré verejnosť 
môže navštíviť v synagóge a tiež 
v sobášnej sále mestského úradu. 
Autor: (kl)  

Rozhovor s primátorom mesta na aktuálne témy
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Stavebné práce v pešej zóne. Foto: ľch
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Dvadsaťročný odchovanec Stol-
notenisového oddielu TJ Loko-
motíva Vrútky Martin Ďanovský 
hrával v minulej sezóne mužskú 
extraligu a 1. ligu družstiev 
za Hlohovec. Už o niekoľko dní 
by chcel obhájiť titul majstra 
Turca v stolnom tenise mužov 
jednotlivcov.

Z dôvodu pandémie bol termín 
tohto podujatia posunutý a šam-
pionát sa uskutoční až cez prázd-
niny, konkrétne 20. augusta 
v telocvičniach Gymnázia Jozefa 
Lettricha v Martine. „Snažím sa 
pripraviť nielen na tento turnaj, 
ale aj celkovo na novú sezónu, 
ktorá by mala odštartovať, buď 
koncom septembra alebo začiat-
kom októbra. Teraz v lete päť-
krát týždenne absolvujem silové 
tréningy vo fitnesscentre s osob-
ným trénerom (potrebujem zlepšiť 
silu a výbušnosť, posilniť najmä 

horné končatiny), popri tom sa 
všestranne športovo rozvíjam 
a naberám kondíciu (plávam, 
bicyklujem, behám). V rámci toho, 
aby som nevyšiel z rytmu, chodím 
aj na stolnotenisové tréningy, ale 
na hernú činnosť sa začnem viac 
zameriavať až od druhého augus-
tového týždňa. Keďže v našom 
regióne sú podmienky na stolný 
tenis také, aké sú, na prípravu vy-
užijem tréningové stolnotenisové 
centrum v Prievidzi (alebo v Bra-
tislave). Ak chcem byť za stolom 
v nasledujúcom ročníku úspešnej-
ší, musím skvalitniť údery, zlepšiť 
pohyb, celkovú koordináciu a byť 
rýchlejší v hre. Stolný tenis je 
jeden z najrýchlejších, ak nie 
vôbec najrýchlejší šport na svete. 
Veľmi náročný je na psychiku. 
Udržať si nervy na uzde v rozho-
dujúcej fáze hry vie byť povestným 
jazýčkom na váhach. Nestačí mať 
len dobré údery, ale keď neviete, 

kedy ich použiť a ako zarea-
govať na danú situáciu, tak sú 
vám zbytočné,“ uviedol v úvode 
rozhovore pre MN M. Ďanovský, 
ktorý dosiahol celý rad úspechov 
už v mládežníckych kategóriách. 
Je dvojnásobným slovenským 
šampiónom vo štvorhre a v sezó-
ne 2019/2020 bol lídrom doras-
teneckého družstva Vrútok, ktoré 
sa pod vedením trénera Rudolfa 
Bukovinského stalo majstrom 
Slovenska. 
Za mužov Vrútok začal hrávať už 
vo veku 15 rokov a minulú sezónu 
bol na hosťovaní v Hlohovci, kam 
z materského klubu odišiel hlavne 
preto, aby mohol v kvalitnejšej 
konkurencii výkonnostne rásť. 
Po prvý raz v kariére si v drese 
áčka Hlohovca vyskúšal mužskú 
extraligu, ale pomáhal aj B-tí-
mu Hlohovca v 1. lige Západ. 
„Konfrontácia so silnými súpermi 
prospela mojej športovej kariére. 
Tento angažmán mi dal veľmi 
veľa, čo sa týka sebavedomia, 
skúsenosti a mentálnej strán-
ky. V prvej polovici sezóny sme 
pre covid nemohli hrať, ale od ja-
nuára do júna sme mali nahustený 
program. V celoslovenskej extra-
lige som dosiahol štatistiku 35 až 
40 percent vyhratých zápasov, ako 
tím sme skončili na ôsmom mieste 
z dvanástich účastníkov. V 1. 
lige Západ bola moja úspešnosť 
75 percent, pričom naše druž-
stvo obsadilo druhú priečku,“ 
informoval MN M. Ďanovský, 
ktorý v čase rozhovoru ešte 
nebol dohodnutý na pokračovaní 
spolupráce s Hlohovcom, za ktorý 
hrával v podstate zadarmo (klub 
mu hradil cestovné, ubytovanie, 

stravu). „S Hlohovcom rokujeme 
o podmienkach. Rád by som mal 
túto otázku vyriešenú čo najskôr. 
Ak sa nedohodneme, potom prídu 
na rad iné možnosti. Mám ponuky 
aj z ďalších klubov. Nebránil by 
som sa ani pôsobeniu v Česku. 
Zobral by som asi aj druhú ligu, 
lebo český stolný tenis má vyššiu 
úroveň ako u nás,“ poznamenal 
pre MN M. Ďanovský.
Dlhodobejšie ciele si nedáva, ale 
v stolnom tenise sa chce stále 
zlepšovať a hrať v čo najkvalit-
nejšej súťaži. „Je veľmi ťažko 
konkurovať hráčom, ktorí trénujú 
dvojfázovo a sú zameraní len 
na šport. Milujem stolný tenis, 
ale život nie je iba o tom. Chcem 
sa rozvíjať aj iným smerom. 
Študujem na Žilinskej univerzite 
(fakulta riadenia a informatiky, 
odbor manažment), kde mám 
úspešne za sebou prvý ročník. 
Skĺbiť štúdium s tréningami, 
zápasmi a cestovaním nebude 
jednoduché ani v novej sezóne, 
ale verím, že to znovu zvládnem. 
Pri tejto príležitosti by som sa 
rád poďakoval rodičom za to, ako 
ma nezištne podporujú, v športe, 
v štúdiu a vo všetkom,“ povedal 
pre MN M. Ďanovský, ktorého, 
mimochodom, zo športových 
osobností inšpiruje niekto, kto 
nemá so stolným tenisom absolút-
ne nič spoločné. Jeho vzorom je 
MMA bojovník Attila Végh.
MN sa na záver M. Ďanovské-
ho spýtali: Keby si sa rozhodol 
pozvať do Turca jedného spolu-
hráča, ktorý by to bol a aké svoje 
obľúbené miesto by si mu ukázal 
v našom regióne? „My sme mali 
v klube Brazílčana, hráča z Čier-
nej Hory, Ukrajinca a tréner bol 
srbskej národnosti. Prednosť 
by dostal brazílsky stolný tenis-
ta. Keďže som s ním väčšinou 
býval na izbe, keď sme cestovali 
na zápasy vonku, spoznal som 
ho aj po ľudskej stránke. Môžem 
povedať, že je to super chalan. 
A má aj zaujímavé meno. Volá 
sa Martins Da Silva Lucas. No 
do miestneho pivovaru by som ho 
nepozval, hoci jeho názov by sa 
mu dozaista páčil. Ani by som ho 
týmto pivom neponúkol, lebo je 
abstinent a vegetarián. Zobral by 
som ho na túru a ukázal mu Mar-
tinské hole v plnej nádhere.“  
Autor: Ľubomír Chochula

VRÚTKY – ŠPORT 

Cieľom je obhájiť turčiansky majstrovský titul

Martin Ďanovský v zápase. Foto: archív

M. Ďanovský ako majster Turca. Foto: archív M. Ďanovský na cyklotrase. Foto: ľch 
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ZÁBAVA
MESTSKÉ NOVINY | HUMOR

Na margo mesiaca z Amfika
- Prepánajána, je 30 stupňov tepla  
a ty chodíš  zimnom kabáte?
- A čo mám robiť, keď mi ho otec 
nechce požičať, iba v lete?!

Školopoznatky
• Búrky v Turčianskej záhradke  

bývajú najčastejšie po vysvedčení.
• Žiaci chodia do školy preto,  

aby mali prázdniny.

Blondíny v dialógu
- Čo robíš?
- Učím sa esperanto.
- A prečo práve esperanto?
- Lebo tam chcem ísť na dovolenku.

Rada s.r.o.
Menej je niekedy viac – najmä na 
nudistickej pláži.

Rodina z Ľadovne  
cestuje na dovolenku
Len čo sa vlak pohne, žena volá  
na manžela:
- Veď ty si nechal na peróne  
náš plecniak!
- To nič, miláčik, aspoň ho nikde 
nezabudneme.

Ako sa najlepšie zbavíte komára?
Treba ho zahnať na povalu a zobrať 
mu rebrík.

Kresby: Peter Sabov a Viera Rajošová

LECHANOVINY 
Milana Lechana

Balada o kritičke
Už sa svojich trápení
len tak nezhostí.
Dala baba básnikovi
ranu z milosti.

Kritik
Povedali o ňom,
že tára dve na tri.
Chválil, čo je dobré,
nie to, čo sa patrí.

Sebakritika
Odpusť mi, Pane,
moje viny.
Vyznávam, že za ne
môže niekto iný.

Výstraha
Darmo píšu po doline
„Výskyt medveďa“,
keď medvede poväčšine
čítať nevedia.

POVRÁVKY 
Petra Mišáka


