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Má síce už sto rokov, 
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Jubilujúca Základná umelecká škola 
v Martine pripravila galakoncert. 
V súčasnosti v nej svoj talent rozvíja 
1 100 žiakov.

Štát prispeje na športový stánok sumou
1,2 milióna eur, no Martin musí dať na 
výstavbu ešte viac. Riešením je zrejme len 
úver, o čom napokon rozhodnú poslanci.
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Hoci sa prvá adventná sviečka tento rok zapaľo-
vala už v novembri, vianočnú atmosféru v mes-
te si tradične začíname vychutnávať s príchodom 
Mikuláša. 

Tentoraz na rozdiel od dvoch predchádza-
júcich rokov, ktoré poznačila pandémia koro-
navírusu, naňho na Divadelnom námestí čakali 
stovky ľudí. Najviac sa, samozrejme, tešili deti, 
no úsmev na tvári Mikuláš vyčarovala aj mno-
hým dospelým.

Konečne bez obmedzení
„Veru, boli rôčiky, ktoré nás trochu obmedzovali, 
ale všetko sme vydržali a opäť máme Mikuláša 
i s jeho pomocníkmi v plnej paráde. Konečne bo-
lo v meste v tomto čase plno, rozdal som stovky 
darčekov, vypočul si od detí pesničky i básničky, 
jednoducho, bolo skvele. A to i preto, lebo det-
ská fantázia nemá hranice. Na konci už som mal 
aj dosť, i únava ma trochu zmohla, ale aj tak toto 
obdobie v roku patrí k mojim najkrajším,“ nechal 
sa počuť náš martinský Mikuláš, známy antikvár 
Jano Cíger z Mädokýša. Mikuláš má v Martine ešte 
minimálne jednu povinnosť, a to rozsvietiť spo-

Mikuláš zaplnil Divadelné námestie, 
deti si ho, ako vždy, do sýtosti užili

lu s primátorom mesta vianočný stromček. Až na 
tretie odpočítavanie sa to napokon podarilo. „Ľu-
ďom sa predsa nemôže dať všetko naraz a hneď. 
Treba ich trošku aj natiahnuť ako na klobásku. 
Rátali sme však dobre, no ukázalo sa, že niekedy 
musíme rátať so všetkým. Ale napokon čarovná 
palica pomohla,“ smial sa Mikuláš.

Aj program potešil
Martinčanov i návštevníkov mesta potešil aj mi-
kulášsky program. Deti zrejme najviac vystúpenie 

Tárajka a Popletajky, ktorí napriek dažďu a zime 
tiež prispeli k veselšej nálade. 

Prítomných tiež rozohriali tanečné kreácie sku-
piny Martico New Age, svoje umenie tiež v pl-
nej paráde predviedli malí špunti zo SZUŠ na 
Ľadovni.

„Na Mikuláša sa vždy veľmi teším, neviem sa 
ho dočkať. Kým prišiel do mesta, tak som si 
s kamarátkou aj zatancovala. Páčilo sa mi aj to, 
že ho doviezli koníky. Bol aj s čertom, no ne-
bála som sa ho, veď som poslúchala i čižmičky 
si vyčistila. A mamina by ma aj tak nedala,“ te-
šila sa z pekného podvečera prváčka Domini-
ka z Jahodník. A spolu s ňou množstvo detí, čo 
len potvrdilo, že Mikuláš stále medzi nimi letí.

Roman Kopka

Najprv bolo vidieť v tvárach najmenších i trochu nedočkavosti, no 
keď sa Mikuláš s batohom darčekov konečne objavil pri vianoč-
nom stromčeku, radosť detí nemala konca-kraja.

Fotografia hore: Na Mikuláša 
sa oplatilo počkať.
Foto: Roman Kopka

Fotografia vľavo: Mikuláš mal 
plné ruky práce. Ale tešil sa 
z nej.
Foto: Roman Kopka

O dobrú náladu nielen 
detí sa postarali Tárajko 
a Popletajka.
Foto: Kultúrna scéna 
Martin
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Vianočným martinským stromčekom je v tomto 
roku smrek pichľavý a do centra mesta ho priviezli 
z Priekopy, konkrétne z Lipovej ulice.

O jeho výzdobu sa postarali deti z martinských 
materských a základných škôl. Tvorivosti sa me-
dze nekládli, a tak na vetvičky postupne rozve-
šali hviezdičky, zvončeky, srdiečka, ale aj anjeliky, 
malých mikulášov či rôzne veselé figúrky a po-
stavičky.

„Oslovili sme nielen škôlky a školy, ale aj cel-
kovo Martinčanov a Martinčanky, aby sa zapojili 

Vianočný stromček v meste vyzdobili škôlkari i školáci
V Martine sa možno začalo 
s novou tradíciou, nápad pri-
spieť ozdobami sa rýchlo ujal.

do výzdoby nášho spoločného stromčeka. Je to 
možno len taká maličkosť, ale ak sa osvedčí, a zdá 
sa, že áno, tak v tom budeme ďalej pokračovať,“ 
povedal Stanislav Thomka, viceprimátor Martina.

Aj deckám sa nápad pozdával. Pre TV Turiec 
uviedli, že majú radosť z toho, že mohli stromček 
pomôcť vyzdobiť a niekoho tak potešiť.

„A aspoň ľudia uvidia, že nesedíme len za počí-
tačmi, ale vieme i niečo pekné vytvoriť,“ po dotkla 
školáčka z Martina. „Je to veľmi pekný nápad, 
pohladí srdiečko, poteší dušu. Pekné na tom je 
i to, že deti spolu s rodičmi, možno starými ro-
dičmi prídu do mesta pozrieť si stromček, ktorý 
pomohli vyzdobiť, a spolu tak strávia príjemné 
chvíle,“ myslí si Eva Andrášiková, učiteľka zo ZŠ 
na Ulici Nade Hejnej. (KP)

Touto vianočnou hviezdou prispeli deti zo 
ZŠ s MŠ na Ul. Priehradná.

Foto: Roman Kopka

O výzdobu stromčeka 
sa postarali školáci 
z Martina.
Foto: Roman Kopka

Na Mikuláša sa v Martine vždy rozsvecuje aj via-
nočná výzdoba. Svojho času patrila k najkraj-
ším i najmodernejším na Slovensku a napriek 

Vianočná výzdoba je oproti 
zvyklostiam teraz skromnejšia

tomu, že po prvý raz bola inštalovaná v roku 
2006, stále si zachovávala svoj pôvab a čaro. 
Postupne mesto pridávalo na verejné priesto-
ry ďalšie vianočné prvky, ako napríklad lotoso-
vý kvet, svetelné brány, labute, snehové vloč-
ky či nadrozmerného snehuliaka, čo ešte viac 
počas najkrajších sviatkov v roku zatraktívnilo 
centrum mesta.

Tohto roku je vianočná výzdoba pre finančnú 
a najmä energetickú krízu skromnejšia, v par-
číku za Milléniom a na trávnatých plochách pri 
niekdajšej budove Tatrabanky sa rozsvietili iba 
vianočné gule. 

Upravený je aj režim svietenia, súčasná vý-
zdoba sa rozžiari spoločne s verejným osvetle-
ním o 16. h, no o 23. h sa vypne. Počas vianoč-
ných sviatkov a osláv Nového roka v dňoch 24. 
– 26. decembra, 31. decembra 2022 a 1. januára 
2023 bude výzdoba svietiť súbežne s verejným 
osvetlením, a to celú noc. Vianočná výzdoba 
bude odinštalovaná 9. januára 2023.

„Mne to až tak neprekáža, chápem, prečo to 
tak je. Deťom ale pestrejšia výzdoba chýbať 
asi bude,“ povedal na margo skromnejšieho 
vianočného osvetlenia Jiří Kalivoda, pôvodom 
z Ostravy, no už dlhé roky žijúci v Martine.

„Čo sa dá robiť, všetko išlo hore, však to aj 
my vo svojich peňaženkách cítime. Dá sa to ale 
prežiť a niekedy je i menej viac,“ zhodli sa Mar-
tinčanky Martina Hlavatá a Katarína Hamzová.

Objavili sa však aj kritické názory, najmä na 
sociálnych sieťach. Niektorí ľudia dávali naja-
vo sklamanie z tohtoročnej vianočnej výzdoby. 
Vraj prakticky nie je žiadna.

Faktom však je, až na niekoľko výnimiek, že 
úsporný variant zvolilo viacero miest a obcí.

„Verím, že spoločne ťažké časy zvládneme 
a spolu s poslancami sa zhodneme na tom, 
aby sme budúcoročný Martin rozsvietili novou 
úspornejšou a modernejšou výzdobou,“ pove-
dal Ján Danko, primátor Martina. (KP)
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Vianočné trhy na Divadelnom námestí v Martine 
sa oficiálne otvorili s príchodom Mikuláša a väč-
šina stánkov bude otvorená až do 23. decembra. 
Avšak aj po tomto termíne, teda i na Silvestra,  
sa s vysokou pravdepodobnosťou budú predá-
vať nápoje a aj niečo pod zub.

Stánkov s tradičným vianočným sortimentom 
je desať. V ponuke je punč, varené vínko, me-
dovina, horúca čokoláda, na jedenie napríklad 
langoše, pečené kura i bravčové kolienko. Av-
šak kúpiť sa dajú aj medovníky rôzneho druhu, 
drevené hračky, misky, varechy, dosky na krá-
janie a ďalšia výbava hodiaca sa do kuchyne 
resp. na stolovanie. Vianočné trhy sú však naj-

Námestie ožilo vianočnými 
trhmi, chystajte si aj korčule
Martinčania sa stretávajú pri punči a vínku, otvorené bude aj klzis-
ko pri Milléniu.

mä o stretávaní sa ľudí. Do mesta sa vyberú celé 
rodiny, pri punči a vínku podebatujú kamaráti, 
kolegovia z práce.

„Má to svoje neopakovateľné čaro a aj at-
mosféru. Mám rád takéto podujatia, človek si 
aspoň na chvíľu oddýchne od bežných a kaž-
dodenných povinností. A naozaj sa tu niekedy 
stretnem s kamarátmi, s ktorými som sa aj dlhšie 
nevidel. A potom sa máme o čom porozprávať. 

Je len dobré, že mesto takto žije, že ľudia majú 
kam prísť a že sa majú kde stretnúť. A aj návšte-
vy je kde zobrať, mne napríklad nie raz už pove-
dali, že je to tu u nás lepšie ako u nich,“ podelil 
sa s nami o dojmy Milan Volentier.

Príjemne sa v našom meste cítil i manželský 
pár zo Skalice, ktorý prišiel do Martina na náv-
števu za synom.

„Máte to tu pekné, naozaj sa nám tu páči. Pre-
kvapilo nás, koľko ľudí tu je, čo asi spôsobil Mi-
kuláš.  Je fajn, že mesto takto žije.“

Vianočné trhy tradične spestruje aj kultúrny 
program. Začalo sa s ním na Mikuláša a skončí sa 
prakticky na Silvestra s privítaním Nového roku. 
Bude to však bez hlučného ohňostroja, od ktoré-
ho upúšťa viacero miest a Martin v tomto sme-
re nie je už dlhšie obdobie žiadnou výnimkou.

Do mesta sa však oplatí prísť si aj zakorčuľo-
vať, pri Milléniu je už nachystané klzisko. Najmä 
počas prázdnin býva zaplnené. A nepreháňajú 
sa na ňom len deti, ale často i dospelí. Tohto-
ročnou novinkou by malo byť aj požičiavanie 
korčúľ. Roman Kopka

 
Vianočné trhy majú svoje tradičné 
miesto na Divadelnom námestí.
Foto: Roman Kopka (vľavo), Kultúrna 
scéna Martin (dole)

Veselé Vianoce a šťastný nový 
rok. A, samozrejme, na zdravie. 
Tieto priania vyslovujeme teraz 

asi najčastejšie.
Foto: Roman Kopka

Z VIANOČNÉHO
PROGRAMU

 15. 12. o 18. h: Homosapiens (širokospek-
trálne svetové hity)
 16. 12. o 17. h: Daniel Špiner a Milada 
Medvedovská (klavirista s ukrajinskou spe-
váčkou)
 17. 12. od 15. do 19 h: DJ Jambo
 20. 12. o 17. h: FS Bľanciar a ženská spe-
vácka skupina Ľubovník (Vianočné pastorá-
le z Terchovej)
 21. 12. o 15.30 h: FS Hájiček z Chrenovca 
(originálny repertoár)
 22. 12. o 16.30 h: Betlehemský príbeh (aj 
o 17. 30 h, o 17. h: FS Kalužiar)
 23. 12. o 16.30 h: Betlehemský príbeh (aj 
o 17. 30 h, o 17. h: FS Kalužiar)
 31. 12. od 22. h: do 02. h: Silvester v mes-
te (DJ Peter Polonec, po polnoci DJ Droz-
ďo & Demex)
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Hoci má Mikuláš najviac darčekov prichysta-
ných pre deti, nezabudne navštíviť aj dospelých. 
Otvorené dvere mal aj v priestoroch vynove-
ného Denného centra na Škultétyho ulici, kde 
ho už čakali dôchodcovia z martinského Senior 
klubu, ktorý vedie Gizela Ferenczová.

„Najprv sme si vyzdobili stromček, nachystali 
občerstvenie vrátane koláčov a zákuskov, ktoré 
priniesli naši členovia, a potom sme už čaka-
li, či Mikuláš aj k nám zavíta. Prišiel i s čertom 
a obaja sa postarali o dobrú zábavu. Aj sme im 
trochu uliali, nech nešetria darčekmi. Potešili 
sme sa aj z vystúpenia Tatiany Brnovej, ktorá 
nám zahrala na harmonike. Trošku sme ju tým 
zaskočili, nečakala, že bude hrať pred toľkými 
ľuďmi,“ smiala sa pani Gizka.

Milé mikulášske posedenie pohladilo na duši 
i výtvarníčku Evu Bebčákovú.

„Viete, covid mi zobral veľkú časť mojej ro-
diny, s ktorou som sa i pri takejto príležitosti 
stretávala. A tak nielen mne dobre padlo, že 
som mala kde prísť a spoločne s ostatnými sa 

Mikuláš myslí na všetkých, 
s balíčkami prišiel
aj medzi seniorov
Dôchodcovia si aj napriek zložitej dobe dokážu spraviť deň kraj-
ším.

trošku potešiť. Mnoho seniorov je opustených 
a takéto stretnutia im pomáhajú, necítia sa byť 
opustení.“

Do mikulášskeho sa obliekol Dušan Mindek 
a čertovského kostýmu Ján Zajasenský.

„Žijeme ťažkú dobu, ktorá dáva poriadne 
zabrať aj seniorom. No napriek všetkým sta-
rostiam a niekedy i bolestiam sa stále vieme 
stretnúť, trošku i pošpásovať a urobiť si deň 
krajším a veselším. A na Mikuláša to dvojná-
sobne platí,“ vzácne sa zhodli Mikuláš s čertom.

(KP)

Mnoho seniorov je opustených a takéto 
stretnutia im pomáhajú, necítia sa byť 
opustení.

Eva Bebčáková

Pred pár dňami po našich uliciach chodil Mi-
kuláš. Aby mal istotu, že nájde aj deti bývajúce 
na Volgogradskej ulici v Priekope, presnejšie na 
detskom ihrisku Tramtária, pošepkal rodičom, 
aby tam prišli so svojimi deťmi.

Nečakali na pokyn „zhora“, akciu si zorgani-
zovali sami pod takovkou Veroniky Machalo-
vej. Odmenou im boli rozžiarené oči detí. Ako 
nám pani Veronika povedala, nie je to len Mi-
kuláš, organizujú tu aj iné akcie, lebo sa snažia 
žiť ako jedna rodina.

Klobúk dole, možno by bolo krásne mať takto 
aktívnych rodičov v každej mestskej časti

. (JC)

Náš starý známy našiel 

cestu aj do Tramtárie

Mikuláš a jeho sprievod 
v Tramtárii.

Foto: Martin Hudec

Vyhlásili zbierku na doplnenie 
vianočnej výzdoby

Občianske združenia Kultúrna platforma, Pre-
mena v Turci a Reštart Martin zorganizova-
li štvordňovú finančnú zbierku s cieľom do-
plniť vianočnú výzdobu v historickom centre 
mesta. Z príspevkov, ktoré sú zaznamenané na 
transparentnom účte, chcú zabezpečiť svetielka 
na živých stromčekoch a prispieť tak k autentic-
kejšej vianočnej atmosfére na našej pešej zóne.

Mesto Martin pre finančnú krízu spôsobenú 
najmä výpadkami z podielových daní i vysokou 
infláciou, ale aj pre drastický nárast cien elek-
triny, muselo z úsporných dôvodov upustiť od 
inštalovania štandardnej vianočnej výzdoby, na 
ktorú boli Martinčania zvyknutí.

Finančná zbierka, do ktorej sa zapojila i časť 
miestnych podnikateľov, bola organizovaná 
pod záštitou komisie kultúry a VMČ Martin-
-Stred. (KP)
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Patchwork je stará textilná technika, ktorá spočí-
va v zošívaní malých kúskov pestrých alebo jed-
nofarebných látok do väčších celkov. Vznikajú tak 
geometrické obrazce resp. mozaiky, ktoré zdobia 
rôzne bytové doplnky.

„Je to napríklad prestieranie na stolovanie, rôz-
ne obrúsky, štóly. Šijeme však aj prikrývky, deky, 
vankúšiky, kabelky i väčšie tašky. Ale patchwor-
ková technika sa čoraz viac využíva i pri šití ob-
lečenia resp. jeho doplnkov – vestičky, sukničky, 

Z malých látok sa dajú vykúzliť 
pekné veci. Aj o tom je patchwork
Pri šití a kombinovaní farieb či vzorov si ženičky z Martina oddých-
nu a načerpajú i novú energiu. Ale najviac ich poteší, keď svojími 
výtvormi potešia druhých. Na Vianoce obzvlášť.

lemy na kabátoch,“ dostala nás pri vianočnej vý-
stave patchworku do obrazu Helena Pullmanno-
vá z občianskeho združenia Kreatív Patchwork.

Obdarúvajú aj deti z domova
Tradíciou vianočnej výstavy, ktorá sa po covido-
vých obmedzeniach uskutočnila po troch rokoch 
v priestoroch vestibulu zasadačky MsÚ v Martine, 
je darovanie šiestich vankúšikov deťom z Centra 
pre deti a rodiny v Necpaloch.

„Je nás v združení šesť a každá z nás ušila je-
den vankúšik. Je to veľmi osobná vec a dieťa sa 
k nemu môže pritúliť alebo sa doň vyplakať, lebo 
aj to sa nám občas v živote stáva. Deti si ich boli 
osobne prevziať a veľmi nás to potešilo,“ pove-
dala Helena Pullmannová.

S látkami a farbami sa treba vyhrať
Helena Frátriková začala s patchworkom len pred 
piatimi rokmi. Bola na jednej výstave, ešte v kniž-
nici, a veľmi sa jej tam páčilo.

„A zlákala ma i suseda Ľubka, ktorá sa tejto 
technike tiež venuje. Čo vám poviem, chytilo ma 
to za srdce. Doslova si to užívam. Baví ma hrať 
sa s farbami, rôzne ich kombinovať. Rozložím si 
látky a špekulujem, ako ich čo najlepšie dať do-
kopy. Nie vždy prvá myšlienka je tá najlepšia, ale 
o to je to zábavnejšie. Veľmi si pri patchworku 
oddýchnem a načerpám novú energiu. Rada ši-
jem prestierania, obaly na knihy, stromčeky či via-
nočné gule. Zatiaľ si ešte na väčšie veci netrúfam, 
stále sa učím.“

Helena Pullmanová podotkla, že patchwork sa 
nedá robiť rýchlo. Hovorí, že najťažšie je trafiť sa 
do kombinácie farieb a vzorov.

„Keď si porozkladám látky, aj týždeň okolo nich 
chodím, ako by som ich skombinovala. A keď mi 
sadnú, až vtedy začínam robiť. Tá vynaložená ná-
maha a aj ten čas sa vám stonásobne vráti v po-
dobe radosti z hotového výrobku. A keď je to na-
pokon ešte vo finále krajšie, aká bola moja pred-
stava, tak je to veľmi príjemný pocit. Tiež väčšinou 
šijem prestierania, no vrátila som aj k vianočným 
guľôčkam lebo je o ne medzi ľuďmi veľký záu-
jem. A my ich veľmi rady potešíme, napokon je 
to aj zmysel toho, prečo sa patchworku venujem.“
 Roman Kopka

Helena Pullmanová 
a Helena Frátriková 
na Vianočnej výstave 
patchworku vo vestibule 
zasadačky MsÚ v Martine. 
Ľudia sa v tomto čase 
zaujímajú aj o prestieranie 
na stolovanie.
Foto: Roman Kopka

Podobné vankúšiky venovali 
členky OZ Kreatív Patchwork 
deťom z Detského domova 
v Necpaloch. Je to už vianočná 
tradícia.
Foto: Roman Kopka
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MIRKO ZIBOLEN,
prednosta Neonatologickej kliniky 
JLF UK a UNM Martin

Martin je mo-
jím rodným 
mestom, naj-
krajším 
miestom pre 
život. Že-
lám našim 
obyvateľom, 
nech sa ús-
peš ne a rý chlo 
rozvíja tým najlep-
ším sme rom. 

Nám všet kým prajem  najmä veľa zdravia 
a v prípade, že to bude potrebné, ústretových 
a profesionálne zdatných zdravotníckych pra-
covníkov. 

My na neonatológii sa budeme zo všetkých síl 
snažiť, aby novonarodené deti odchádzali do-
mov zdravé, nech prinášajú rodičom i okoliu len 
a len spokojnosť. Aby deti žili šťastný a plnohod-
notný život.

RADOSLAV 
PANČÍK,
riaditeľ 
Turčian-
skeho kul-
túrneho 
strediska 
v Martine

Martinu, samo-
zrejme, prajem, 
aby tu ľudia radi žili,  aby boli 
na svoje mesto právom hrdí. Prajem Martinu 
spoločensky angažovaných, vnímavých, kri-
tických, ale rovnako voči ostatným tolerant-
ných ľudí. 

Mnohé aj menšie mestá, svojím kultúrnym 
programom, aktivitami pre verejnosť vedia za-
ujať nielen obyvateľov svojho mesta, ale aj náv-
števníkov, ktorí svojím spôsobom obohacujú 
a spestrujú život v meste.

 Ako riaditeľ Turčianskeho kultúrneho stre-
diska sa budem snažiť spolu so svojimi spolu-
pracovníkmi vytvárať príležitosti pre stretáva-
nie sa pri tvorivých aktivitách a inšpiratívnych 
podujatiach. Podnetnou spoluprácou s ostat-
nými kultúrnymi organizáciami by sme chce-

VEĽKÁ VIANOČNÁ A NOVOROČNÁ ANKETA MARTINSKÝCH NOVÍN
Čo prajete Martinu v novom roku a ako k tomu viete prispieť zo 
svojej pracovnej a osobnostnej pozície?

li prispievať k príjemnej atmosfére v našom 
meste.

ALENA LEŠTINSKÁ,
riaditeľka Centra 
voľného ča-
su Kamarát 
v Martine

Na pozí-
cii riaditeľky 
Centra voľ-
ného času Ka-
marát pracujem 
už viac ako desať 
rokov a od začiatku svo-
jej profesijnej kariéry sa venujem deťom a mlá-
deži. Preto odpoveď na vašu otázku súvisí s mo-
jou prácou. Martinu prajem veľa šikovných mla-
dých ľudí, ktorí majú chuť, odhodlanie a elán, 
chcú žiť aktívne, chcú vymýšľať a skúšať nové 
veci a majú ambície zmeniť život okolo seba 
k lepšiemu.

Z pohľadu mojej pracovnej aj osobnej pozície 
sa preto vždy snažím deti a mladých ľudí podpo-
rovať, vytvárať im podmienky na rozvoj ich ta-
lentu a záujmov a verím, že im ich detské a mla-
dícke nadšenie vydrží až do dospelosti.

PETER CABADAJ,
literát, historik, 
scenárista, re-
žisér, mana-
žér kultúry, 
predseda 
Rady ná-
rodnej kul-
túry v Mar-
tine

Metropole Turca
 z celého srdca želám 
v novom roku čo najviac vydarených kultúrnych 
a umeleckých multigeneračných akcií, ktoré 
prispejú nielen k posilneniu hrdosti Martinča-
nov na svoje mesto, ale i k prehĺbeniu ľud-
skej solidarity a spolupatričnosti. Práve tieto 
hodnoty stelesňuje patrón nášho mesta, ktorý 
v ňom ani po takmer 740 rokoch od prvej pí-
somnej zmienky ešte stále nemá svoju sochu. 
Pevne verím a urobím v tomto ohľade maxi-
mum, aby sme sa v novom roku s ideou po-
stavenia sochy sv. Martina v meste pohli čo 

najďalej. Plne si uvedomujem, aký krajne zlo-
žitý rok nás všetkých čaká a neminie. Na druhej 
strane, ako vieme z histórie, práve v ťažkých ča-
soch sa môže naplno prejaviť hodnotová a hu-
mánna vyspelosť ľudí. Verím, že v tejto tvr-
dej skúške obstojíme so cťou. Želám všetkým 
Martinčanom zdravý, šťastný a úspešný nový 
rok - a nech je lepší a krajší, než aký v skutoč-
nosti bude.

IVAN 
HROZIENČÍK,
riaditeľ Zá
kladnej ško-
ly s ma-
terskou na 
Ulici J. V. 
Dolinského 
v Martine

V prvom rade 
by som chcel všet-
kým Martinčanom po
priať krásne Vianoce, aby najkrajšie sviatky 
roku prežili v rodine a spoločnosti priateľov. 
Lebo mať rodinu a priateľov je podľa mňa 
jedna z najdôležitejších vecí v živote človeka. 

Martinu do nového roku prajem obyvateľov, 
ktorí majú radi svoje mesto a vážia si, že sú Mar-
tinčania, správnych ľudí na správnom mieste vo 
všetkých inštitúciách ovplyvňujúcich život mes-
ta. Aby ich práca a rozhodnutia boli vždy v pro-
spech rozvoja nášho mesta, aby sa Martin stal 
stále atraktívnejším a ľudia z mesta neodchá-
dzali, ale, naopak, radi sa sem vracali a ostávali 
v ňom natrvalo. 

A ako k tomu môžem prispieť ja? Aj v nasle-
dujúcom roku 2023 môžem ako učiteľ a riadi-
teľ jednej z mestských škôl intenzívne vplývať 
na mladú generáciu nielen po stránke získava-
nia vedomostí a zručností pre ich ďalší život, 
ale aj formovať pozitívny vzťah a hrdosť žiakov 
k mestu, ktoré je miestom, kde sa narodili, kde 
žijú a dúfam, že budú žiť aj v budúcnosti.

BORIS SAITZ,
tréner, fy-
ziotera-
peut, ex-
traligový 
hádza-
nár

Mestu 
Martin by 
som prial, 
aby bol v no-
vom roku  2023 
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KOMENTÁRANINY MILANA LECHANA

Hehehefty
- Števko, čím by si chcel byť, keď 
budeš veľký?
- Mikulášom.
- A to už prečo?
- Lebo robí iba jeden deň v roku.

Vyzvedá sused u suseda:
- Nemáš niekoho známeho 
v podsvetí? Potrebujem zabiť 
kapra.

- Pán kolega, ako ste na tom s voľ-
ným časom?
- Prečo?
- Potrebujem somára do betle-
hema.

Prskavky
Lepšie Vianoce bez centa ako s ko-
ronou.

Na senilite je najlepšie to, že si 
sám(-a) pred sebou môžeš skryť 
darčeky.

Viete? Neviete?
Ako na Silvestra rozosmiať šéfa?
Povedzte mu pred Vianocami vtip.

P. S.
Keď nevieš, ktorou nohou vykro-
čiť do roku 2023, radšej choď po 
štyroch.

POMÔŽETE NÚDZNYM AJ V ZIME?
DOM CHARITY SV. KRIŠTOFA POSKYTUJE STAROSTLIVOSŤ ĽUĎOM 
BEZ DOMOVA, NÚDZNYM A OSAMELÝM. AK MÁTE NIEČO Z NIŽŠIE UVEDENÝCH 
VECÍ, ČO EŠTE MÔŽE POSLÚŽIŤ ALEBO MÁTE NAVYŠE, PODEĽTE SA. 
POMÔŽETE TÝM NIEKOMU V ŤAŽKEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII 
A TO JE POCIT NA NEZAPLATENIE.

AKTUÁLNE DOM CHARITY SV. KRIŠTOFA POTREBUJE:
- TEPLÚ OBUV A PONOŽKY PRE DOSPELÝCH 
- TEPLÉ BUNDY PRE MUŽOV A ŽENY
- HYGIENICKÉ POTREBY
- Z POTRAVÍN  HLAVNE KONZERVY, INSTANTNÉ POLIEVKY, ČAJ, KÁVA, CUKOR A POD. 
- UTERÁKY, HRUBÉ DEKY RESP. INÉ TEPLÉ PRIKRÝVKY NA SPANIE

AK CHCETE POMÔCŤ ĽUĎOM V NÚDZI, MÔŽETE VŠETKY VECI DONIESŤ PRIAMO 
DO DOMU CHARITY SV. KRIŠTOFA A TO KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ  OD 7:00 DO 14:00 H 

NA ADRESU KOLLÁROVA 24, MARTIN. 
MÔŽETE ZAZVONIŤ NA BRÁNE ALEBO SA INFORMOVAŤ NA TEL. Č.: 0908 034 980

ĎAKUJEME ZA POMOC PRE NÚDZNYCH A ĽUDÍ BEZ DOMOVA.

VEĽKÁ VIANOČNÁ A NOVOROČNÁ ANKETA MARTINSKÝCH NOVÍN
zdravší. A to aj po stránke politickej, ekonomickej, aby bol vždy na 
prvom mieste najmä verejný záujem. Ako športovec by som bol rád, 
keby sa ďalej rozvíjali súčasné športoviská, no a aj to, aby mal na nich 
kto hrať. Ja môžem prispieť zrejme najviac v zdravotnej a športovej 
oblasti a to najmä svojimi skúsenosťami z trénerstva a fyzioterapie. 
Vedel by som pomôcť napríklad i školám v oblasti edukácie a pre-
vencie rôznych typov bolesti.

ELENA ŠMIDTOVÁ,
predsedníčka Olympijského klubu 

Turiec
Ako rodená Martinčanka prajem 
nášmu mestu, aby sa v ňom dobre 
žilo malým aj veľkým. Nech sa po-
darí dotiahnuť naplánované zmeny, 

ktoré skvalitnia všetky oblasti spolo-
čenského života v Martine. Rok 2023 

nech je napriek všetkým súčasným nega-
tívnym skutočnostiam plný porozumenia, 

lásky a rovnosti. Sama k tomu chcem naďalej 
prispievať vo výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mlá-

deže v rámci pravidelných i príležitostných športových aktivít ako pra-
covníčka CVČ Kamarát, šírením myšlienok olympijského hnutia a fair play 
ako predseda Olympijského klubu Turiec a v neposlednom rade pomôcť 
presadiť dobré projekty ako členka komisie športu pri MsZ v Martine.

ANDREA BAČE,
študentka, predsedníčka Parlamentu 

mladých Martin
Nepochybujem o tom, že mesto má 
skvelý potenciál, ktorý však ešte ne-
vie využiť. Prajem mu preto, aby sa 
mu darilo napĺňať očakávania svojich 
občanov a vytvoriť dobré miesto pre 
život. Nemôžem nespomenúť ani to, 

aby sa viac snažilo ľudí spájať ako roz-
deľovať a využiť všetky prostriedky na 

maximum. Naše mesto má množstvo skve-
lých a šikovných ľudí, ktorí dokážu výnimočné 

veci, len je potrebné, aby sme ich viac počúvali a nechali si poradiť. Dú-
fam, že aj Parlament mladých do toho bude môcť ako zástupca všet-
kých mladých v meste prispieť najmä rôznymi aktivitami.

ZUZANA VAJDOVÁ,
komunitná záhrada MAMAHRABE

Mestu prajem zdravé životné prostre-
die, menej nešetrných zásahov na ze-
leni a viac naoko zanedbaných zele-
ných plôch s bohatšou biodiverzitou.

V našej komunitnej záhrade sa to 
až do neskorej jesene hemží opeľo-

vačmi vďaka druhovo rôznorodej fló-
re. O tej sa susedným často koseným 

sídliskovým trávnikom ani nesníva. V bu-
dúcej sezóne rozšírime počet záhonov, aby 

sme umožnili viacerým rodinám dopestovať si 
vlastnú zeleninu a bylinky a tiež založíme kompostér pre okolité do-
mácnosti. Roman Kopka

Viera Legerská
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Vlani, dva dni pred začiatkom Vianoc, prišlo mi-
nisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a in-
formatizácie s výzvou na predkladanie žiadostí 
o dotáciu na vybudovanie multifunkčnej voľ-
nočasovej športovej haly. 

Maximálna výška požadovanej dotácie bola 
stanovená na 1,2 milióna eur, pričom sa od žia-
dateľa vyžadovalo spolufinancovanie vo výške 
10 percent.

Mesto Martin sa do výzvy zapojilo a 23. júna 
tohto roku mestské zastupiteľstvo schválilo 
predloženie žiadosti so spoluúčasťou vo výš-
ke 240-tisíc eur s tým, že halu vybuduje v are-
áli ZŠ Alexandra Dubčeka v Martine na Severe. 
V novembri sme sa dozvedeli, že naša žiadosť 
na výstavbu haly bola schválená, podobne ako 
Martin uspeli napríklad aj susedné Vrútky, Brez-
no, Košice či Petržalka.

Spolufinancovanie je podstatne vyššie
Avšak, ako sa ukázalo, spolufinancovanie vo 
výške 240-tisíc eur, ktoré v polovici roka od-
klepli poslanci, nebude ani zďaleka stačiť. Pred-
pokladaný rozpočet na vybudovanie haly sa od-
haduje na cca 2,8 milióna eur. 

Platí, že ministerstvo poskytne dotáciu 1,2 mi-
lióna, no mesto k tejto čiastke, ktorá leží na sto-
le, musí zo svojho rozpočtu pridať napokon až 
1,6 milióna eur.

A to sa ukazuje ako problém. Zvlášť v situácii, 
keď po zásahu vlády, ktorá chce financovať svoj 

Pri prerokovaní rozpočtu mesta sa bude diskutovať 
aj o výstavbe malej športovej haly na Severe

tzv. prorodinný balíček prostredníctvom zvý-
šenia daňových bonusov, prídu obce a mestá 
o stovky miliónov eur. V prípade Martina to 
aj po avizovaných kompenzáciách môže byť 
až výpadok na podielových daniach v objeme  
5 miliónov eur.

Aj preto radnica navrhuje, aby sme spolufi-
nancovanie haly zabezpečili prostredníctvom 
úveru. Finančnú stabilitu mesta by to neohrozi-
lo, keďže jeho miera úverovej zaťaženosti bude 
na konci tohto roku na úrovni 17,86 percenta. 
Pre ilustráciu, takto pred štyrmi rokmi to bolo 
22,61 percenta.

Úver je zakomponovaný v návrhu rozpočtu
Či sa mesto napokon vydá touto cestou alebo 
nie, rozhodnú poslanci. Úver je súčasťou navr-
hovaného rozpočtu mesta Martin pre rok 2023, 
ktorý sa bude prerokovávať vo štvrtok 22. de-
cembra.

„V zastupiteľstve je nás 31 a názory sa rôznia. 
Ja sa prikláňam k tomu, aby sme halu postavili aj 
za týchto podmienok. Projekt je už vo vysokom 
štádiu rozpracovania a mali by sme ho dokon-
čiť. Halu na šport potrebujeme. Nielen pre ško-
lákov, ale i pre športové kluby a aj rekreačných 
športovcov. Keby sme ich mali už päť, bolo by 
to iné, ale žiadnu takúto halu nemáme,“ pove-
dala poslankyňa Lucia Hrivnák Klocová, ktorá 
vedie i športovú komisiu zriadenú pri mestskom 
zastupiteľstve.

Podobný názor zdieľa aj poslanec Jozef Kriš-
toffy.

„Áno, nie je to v týchto zložitých časoch naj-
lacnejšia záležitosť, ale k dispozícii máme už  
1,2 milióna eur, ktoré by bolo podľa môjho ná-
zoru chybou nevyužiť. Vôbec nie je isté, či by sa 
nám takáto možnosť ešte naskytla. Nehovoriac 
o tom, že na projekt už máme i platné staveb-
né povolenie. Halu tohto typu budú využívať 
športovci z celého Martina, ktorí teraz takúto 
možnosť v rámci mestskej športovej infraštruk-
túry nemajú.“

Poslanec Marek Belák, ktorý je aj členom eko-
nomickej komisie, hovorí, že má k športu veľmi 
blízko, ale podľa neho je dôležité nazerať na 
problém zo širšieho hľadiska.

„V meste máme viacero oblastí, ktoré treba 
rozhýbať. Aj preto si ešte treba všetko poriad-
ne rozdiskutovať. Spoluúčasť je omnoho vyššia, 
než bolo pôvodne avizované, a otázkou je, či 
si to v dnešnej zložitej situácii môžeme dovo-
liť. Nevravím, že nie, ale všetky okolnosti treba 
zodpovedne zvažovať a k tomu potrebujeme aj 
viac informácií. Máme ešte pár dní na diskusiu.“

Štandardy pre viaceré športy
Multifunkčná hala podľa podmienok projektu 
musí spĺňať minimálne štandardy pre športy 
ako volejbal, basketbal, hádzaná, florbal, futsal, 
bedminton, florbal. Minimálny hrací priestor je 
40 x 20 m s výbehovou zónou z každej strany 
minimálne 2,5 m, počíta sa aj so striedačkami 
a hľadiskom pre 100 divákov.

Súčasťou haly sú i šatne, miestnosť pre roz-
hodcov, skladovo-technická miestnosť, miest-
nosť prvej pomoci a hygienické zázemie.

Roman Kopka

Na stole má mesto 1,2 milióna eur od štátu, ale samo musí pridať 
ešte väčšiu sumu, s čím sa pôvodne nepočítalo. Radnica navrhuje 
pomôcť si úverom.

Športová hala bude súčasťou 
areálu základnej školy.
Vizualizácia: Mesto Martin
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Adresátom žiadosti o nenávratný finančný prí-
spevok je operačný program Slovensko, ktorý 
umožňuje podporu projektových dokumentácií 

Peniaze na projekt vozovne chcú 
získať z programu Slovensko

investičných projektov pre samosprávne kraje, 
mestá a obce. Celková cena projektu je zatiaľ sta-
novená odhadom, jej konečná výška bude určená 

verejným obstarávaním a elektronickou aukciou.
Samotnú výstavbu vozovne odborníci odhadu-
jú na približne 6 miliónov eur a jej financova-
nie je plánované z mimorozpočtových zdrojov. 
Dnes má Dopravný podnik mesta Martin zriade-
né zázemie pre vozidlá v provizóriu, nové riešenie 
umožní umiestniť vozovňu do susedstva dnešné-
ho sídla DMPM v juhozápadnej časti mesta s na-
pojením cez Flámsku na Kollárovu ulicu.

Na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta, sa 
dnes nachádzajú dva skleníky, betónové múriky, 
asfaltové a štrkové plochy.

Projekt má vyriešiť výstavbu podniku pre MHD 
Martin, stojiská pre autobusy a ich technické zá-
zemie, administratívne a sociálno-hygienické zá-
zemie pre vodičov, priestory pre CNG plnenie 
autobusov a perspektívne aj nabíjačku elektric-
kých autobusov. Projekt uvažuje s 58 parkovací-
mi miestami pre autobusy, 40 miestami pre au-
tomobily.

V súvislosti s prerokovávaním tejto témy na-
vrhol Michal Uherčík predložiť na decembrové 
rokovanie mestského zastupiteľstva informatív-
nu správu o rozvoji Dopravného podniku mesta 
Martin, čo hlasovaním poslanci podporili.

Súhlasne sa vyjadrili aj k žiadosti uchádzať sa 
o financovanie projektovej dokumentácie na vý-
stavbu vozovne.

Viera Legerská

Mesto Martin sa bude uchádzať o financovanie projektovej do-
kumentácie na výstavbu vozovne pre dopravný podnik. Na pro-
jekt treba 380-tisíc eur, 5-percentná spoluúčasť mesta predstavuje 
19-tisíc eur.

Takto by mohol vyzerať 
budúci areál Dopravného 
podniku mesta Martin 
vrátane vozovne.
Vizualizácia: DPMM

V januári v Záturčí otvoria zariadenie 
pre najmenšie deti

„V zariadení bude možné od januára prijať 20 
detí, tie budú rozdelené do dvoch tried,“ infor-
muje vedúca zariadenia Katarína Engli.

„Momentálne obsadzujeme pracovné pozície 
pre obslužný personál vo výdajni stravy a dve 
upratovačky,“ dodala.

Zariadenie starostlivosti o deti bude poskyto-
vať bežné úkony starostlivosti, stravovanie a vý-
chovu. Keďže objekt je po rekonštrukcii, všetko 
v ňom dýcha novotou. Miestnosti sa zariaďujú 
nábytkom, zdobia, aby sa v nich noví užívate-
lia cítili dobre. Areál ešte čaká úprava okolia, čo 
sa bude diať postupne podľa finančných pro-
striedkov a za jarného počasia.

Zariadenie bude otvorené od 6. do 17. h po-
čas pracovných dní. Výšku úhrady určil doda-
tok č. 9 všeobecne záväzného nariadenia mes-
ta Martin č. 104. 

Záujemcovia o poskytovanie tejto sociálnej 
služby majú už v týchto dňoch možnosť podá-
vať žiadosti na prijatie detí, a to na internetovej 
stránke mesta Martin alebo osobne na mest-
skom úrade na odbore sociálnej starostlivosti 
mesta Martin.

Jana Cikhartová

Na renováciu „detských 
jaslí“ získalo mesto 
peniaze aj z fondov EÚ.  
Foto: Roman Kopka

Na 9. januára je naplánované otvorenie zariadenia starostlivosti 
o deti. Nachádza sa v Záturčí, bude poskytovať sociálnu službu
počas pracovného dňa pre deti vo veku od jedného do troch rokov.
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V tomto roku sa o mimorozpočtové zdroje 
uchádzala takmer dvadsiatka projektov
V tomto roku mesto podalo celkom 19 projektov na financovanie 
z fondov Európskej únie, žiadostí o dotácie a granty. Spolu v cel-
kovom objeme za takmer 4,7 milióna eur. Z nich sa už získať po-
darilo 1,4 mil. eur, v štádiu posudzovania a odborného hodnotenia 
sú ďalšie projekty za takmer 2,5 mil. eur.

Téme projektov sa na svojom novembrovom 
rokovaní venoval aj mestský poslanecký zbor. 
Predkladateľka správy Alžbeta Laučeková, kto-
rá je poverená vedením oddelenia projektové-
ho manažmentu a cykloturistiky na martinskom 
mestskom úrade, doplnila, že kumulatívne má 
mesto v procese hodnotenia jednotlivých žia-
dostí finančný objem viac ako 3,46 mil. eur.

V tomto roku mesto získalo financie na oboj-
strannú obnovu chodníkov na Robotníckej uli-
ci (236 537 €), na nákup tisíc kusov kompos-
térov na zhodnocovanie biologicky rozložiteľ-
ného odpadu (119 000 €), vybudovanie tribúny 
v areáli Športpark Pltníky (20 000 €), stojany pre 
kolobežky k trom základným školám (4 749 €), 
ale aj na dve referentské miesta spojené s am-
bíciu Martina venovať sa udržateľnému mest-
skému rozvoju.

Martin je tiež členom konzorcia partne-
rov, ktorí pracujú na projekte s cieľom posú-
diť schopnosť umelej inteligencie a využitia jej 
možností na zvýšenie účasti občanov na sprá-
ve vecí verejných.

Úspešní v minulosti, teraz sa investuje
Predkladateľka uviedla aj zoznam projektov fi-
nancovaných z rôznych zdrojov, v rámci kto-
rých mesto bolo úspešné v minulosti a teraz sa 
realizujú. Ale aj takých, ktoré boli po výstavbe 
refundované.

Ide napríklad o revitalizáciu Námestia proti-
fašistických bojovníkov na Podháji (644 750 €, 
spoluúčasť 5 %), rekonštrukciu detských jaslí 
v Záturčí (331 448 €), poskytovanie opatrova-
teľskej služby (489 600 €), refundáciu nákladov 
spojených s výstavbou tréningovej hokejovej 
haly na Podháji (862 416 €), mantinely v tré-
ningovej hale (70 000 €), vybudovanie inkluzív-
neho detského ihriska v Košútoch (48 800 €), 
umiestnenie cyklostojanov k základným ško-
lám (23 135 €).

Cyklotrasy sú stále dôležité
Oddelenie momentálne pracuje na prípra-
ve troch väčších projektov v oblasti budova-
nia cyklodopravy a cykloinfraštruktúry. Mesto 
sa chce zapojiť do výziev z fondov Európskej 
únie, ktoré by pomohli financovať cyklotrasu 
Martin – Košúty – priemyselná zóna – Martin, 
ale aj cyklotrasy Odtoky – Košťany a Záturčie – 
prepojenie popri rieke Turiec.

Dôležitý je aj ďalší zámer, Plán obnovy 
mesto chce využiť na projekt rekonštrukcie ki-
na Moskva na nové multifunkčné kultúrne cen-
trum.

O ČO IDE POŽADOVANÉ
FINANCIE/€ ROZHODNUTIE PRIDELENÉ 

FINANCIE/€

Robotnícka ulica/chodníky 248 986‚05 schválené 236 536‚75
Zelené priestranstvá v Záturčí 5 000 neschválené 0
Zelená pre Záturčie – COOP 6 000 neschválené 0
Mantinely v tréningovej hale 70 000 schválené 70 000
Modernizácia ZŠ – rolba 118 900 neschválené 0
Tréningový ZŠ – refundácia nákladov 862 416 schválené 862 416
Obnova interiéru Advok. komory 400 000 neschválené 0
Administratíva UMR Martin 30 812 schválené 30 812
Tribúny Športpark Pltníky 50 000 schválené 20 000
Stojany na kolobežky v ZŠ 4 749 schválené 4 749
Novostavba ŠH v ZŠ Dubčeka 1 200 000 v procese kontroly
Úpravy budovy amfiteátra pre CVČ 204 399 v procese kontroly
Detské jasle Martin – ihrisko 4 905 neschválené 0
Vojenský cintorín – rekonšt. reliéfu 24 381 neschválené 0
Rekonštrukcia Mudroňovej ulice 659 986 v procese kontroly
Dedičstvo minulosti/trasa, múzeum 288 608 v procese schvaľo-

vania
Nákup kompostérov 171 600 schválené 119 000
Umelá inteligencia/verejné veci 92 500 schválené 92 500
CELKOM 4 669 021 1 436 014
Pozn. UMR – Udržateľný mestský rozvoj

Fond na podporu športu refundoval mestu Martin náklady na 
dokončenie tréningovej hokejovej haly v objeme viac ako 862-tisíc eur.

Foto: Roman Kopka
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Okrem toho monitoruje viaceré už sfinali-
zované eurofondové projekty. Medzi nimi ide 
o monitoring cyklotrasy Martin – Vrútky, jej vy-
budovanie stálo takmer 1,9 milióna eur.

Aktuálne tiež prebieha následné monitoro-
vacie obdobie projektu, ktorý sa venoval vy-
pracovaniu energetických účelových auditov, 
a príprava projektu garantovanej energetickej 
služby pre mesto Martin, ten sa týka verejných 
budov.

Chýbajú informácie a zapojenie komisií
Doterajším zaužívaným postupom v prípra-
ve podkladov a zverejňovaní zámerov mesta 
uchádzať sa o financovanie projektov z mimo-
rozpočtových zdrojov poslanci vyčítali malý 
dôraz na informovanosť poslaneckého zboru 
a verejnosti.

Pripomenula to Marína Gallová i Michal Uher-
čík, ktorý vypichol aj potrebu personálneho 
a projektového posilnenia odborných útvarov 
mesta a vyjadril presvedčenie, že sa v tom do-
siahne pozitívny posun aj sformovaním odbor-
nej komisie mestského zastupiteľstva na čer-
panie mimorozpočtových zdrojov, ktorú vedie 
Martina Antošová. Žiada sa podľa neho aj ko-
operácia s inými odbornými útvarmi mestské-
ho úradu.

V podobnom duchu vystúpil aj Tomáš Ig-
načák.

„Budem presadzovať, aby členovia odbor-
ných komisií boli prizývaní k prerokovávaniu 
podkladov k projektom, ktorými sa mesto bu-
de uchádzať o financovanie z mimorozpočto-
vých zdrojov,“ povedal.

Viceprimátor Stanislav Thomka ešte doplnil, 
že prehľad projektov, ktorý poslanci dostali, má 
už aj svoje aktualizujúce body.

„Mesto sa zapojilo do grantového projektu, 
ktorý sa venuje využitiu prírodných zdrojov, 
a pristúpili sme spolu s obcami Necpaly a Ža-
bokreky k programu zastrešenému Horizontom 
Európa, jeho obsahom je odpadové hospodár-
stvo,“ uzavrel.

Viera Legerská

Mesto sa zapojilo do grantového pro-
jektu, ktorý sa venuje využitiu prírod-
ných zdrojov, a pristúpili sme spo-
lu s obcami Necpaly a Žabokreky 
k programu zastrešenému Horizontom 
Európa.
 Stanislav Thomka

Súčasní päťdesiatnici a starší Martinčania si 
iste ešte pamätajú na synagógu, ktorá až do 
druhej polovice sedemdesiatych rokov 20. sto-
ročia stála na niekdajšej Smrtnej ulici pri cin-
toríne. Vybudovaná bola v roku 1875, pričom 
finálnu podobu dostala o šesť rokov neskôr.

Až do vypuknutia II. svetovej vojny slúžila 
svojmu účelu, veď v Martine približne v tom 
čase žilo okolo 400 židovských rodín. Klérofa-
šistický režim Slovenského štátu v roku 1942 
začal židov deportovať do nacistických vyhla-
dzovacích táborov. Tragédia v značnej miere 
postihla aj martinských židov a znovu sa opa-
kovala aj po potlačení SNP.

Väčšina synagóg na Slovensku, i tá v Marti-
ne, „prežila“ vojnu, avšak už nemala komu slú-
žiť. Z chrámu sa stala sušiareň a sklad obilia.

Budovu nový komunistický režim neudržia-
val, postupne chradla a napriek snahe jednot-
livcov ju zachrániť bola nakoniec v roku 1977 
zbúraná. Náhodou sa zachovalo niekoľko jej 
stĺpov, ktoré boli nedávno z iniciatívy občian-
skeho združenia Reštart Martin vystavené v zá-
hrade Slovenského národného múzea.

Budovu synagógy Martinčanom i návštevní-
kom mesta od začiatku novembra pripomína 
v rámci projektu Okno do histórie tabuľa s jej 
autentickou fotografiou od Miry Kramárovej, 
žijúcej vo Švédsku. Umiestnená je za Hotelom 

Organizátori Behu medikov nedávno odovzda-
li Univerzitnej nemocnici Martin finančný dar, 
ktorý sa im počas aktuálneho ročníka podarilo 
vyzbierať. Výťažok zo 6. charitatívneho behu 
a z podujatí v rámci 2. ročníka Festivalu medi-
kov – Ži a nechaj žiť, vo výške 2035 €, sa roz-
hodli venovať klinike detskej anestéziológie 
a intenzívnej medicíny. Klinika je vysokošpecia-
lizované pracovisko, ktoré poskytuje zdravot-
nú starostlivosť kriticky chorým deťom, a jej 
spádová oblasť zahŕňa v niektorých prípadoch 
územie celého Slovenska.

„Získané prostriedky vždy využívame na 
zlepšenie kvality starostlivosti o kriticky cho-
ré deti,“ povedal Slavomír Nosáľ, prednosta 
kliniky.

V súčasnosti už lekár Pavol Vigláš, jeden 
z organizátorov Behu medikov, pri odovzdá-
vaní finančného daru podotkol, že klinika det-
skej anestéziológie a intenzívnej medicíny bola 
posledným pracoviskom poskytujúcim zdra-
votnú starostlivosť detským pacientom v rámci 

Martinskú synagógu približuje tabuľa 
s autentickou fotografiou

Okno do histórie. 
Vidíme z neho martinskú 

synagógu.
Foto: Roman Kopka

Turiec pri chodníku v smere od kostola na Ná-
rodný cintorín. Odborní garanti sprievodného 
textu sú Pavel Frankl a Igor Dobrovolný.

Projekt realizovaný mestom Martin s finanč-
nou podporou Židovskej náboženskej obce 
Žilina nadväzuje na výstavu koláží historic-
kých fotografií mesta pod názvom „Minulosť 
je dnes“, ktoré zaznamenali veľký ohlas. Mesto 
sa preto rozhodlo pokračovať v približovaní 
histórie mesta novými formami, ktoré zaujmú 
širokú verejnosť.

  (RED) 

Výťažok z Behu medikov 
tentoraz pomôže chorým deťom

UNM, ktoré ešte nebolo finančným výťažkom 
z behu podporené.

„Druhým dôvodom je, že keď sem chodí-
me v rámci praxe, tak vidíme, že klinika pracu-
je v nie príliš dôstojných priestoroch. Aj preto 
sme sa rozhodli výťažok venovať práve sem.“

 (RED)

Na charitatívne účely 
sa organizátorom Behu 

medikov podarilo 
vyzbierať vyše dvetisíc eur.

Foto: archív UNM



MARTINSKÉ NOVINY14 KULTÚRA

Za rok vzniku dnešnej Základnej umeleckej školy 
v Martine, ktorej zriaďovateľom je mesto Martin, 
sa považuje rok 1922. Vtedy sa v regionálnych 
novinách Hlásnik objavil oznam, že miestny od-
bor Živeny otvorí v Turčianskom sv. Martine Hu-
dobnú školu. Tento počin položil základy ume-
leckému vzdelávaniu na Slovensku. Vyučovať sa 
začala hra na klavíri a spev a zápis sa uskutočnil 
v Národnom dome, dnešnom Slovenskom ko-
mornom divadle.

Plná mien pedagógov, absolventov, 
budovania prestíže
Aj preto sa predpokladá, že prvým sídlom Hu-
dobnej školy bol Národný dom. Škola sa potom 
sťahovala, menila názov i svojich zriaďovateľov, 
jej storočná história je plná mien pedagógov, 
úspešných absolventov, ocenení a budovania 
odbornej i spoločenskej prestíže. V časti svojej 
histórie mala pobočky aj vo Vrútkach a Turčian-
skych Tepliciach. V jubilejnom školskom roku 
v nej talent rozvíja 1 100 žiakov pod vedením 
štyroch desiatok pedagógov.

„Úctyhodný vek školy je dokladom toho, že 
spája v sebe nielen skúsenosť, ale aj schopnosť 
prispôsobiť sa zmenám a neustále sa zlepšovať,“ 
uviedol v príhovore bulletinu k storočnici „zušky“ 
martinský primátor Ján Danko.

Ubezpečil, že napriek turbulentným časom, 
ktoré žijeme, mesto neustane v podpore jej pro-
jektov a podujatí.

Má síce sto rokov, ale je stále fest dobrá
Jubilujúca Základná umelecká škola v Martine pripravila slávnostný koncert.

Na javisku sa stretli všetky odbory
Žiaci v martinskej „zuške“ rozvíjajú svoj talent 
v štyroch umeleckých odboroch: hudobnom, 
výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom.

„Všetky sa podieľali na príprave galaprogra-
mu, ktorým sme chceli hosťom, bývalým za-
mestnancom a verejnosti predstaviť našu čin-
nosť, úspešných absolventov a talentované 
deti,“ povedal na úvod slávnostného večera 

k storočnici v Strojári riaditeľ školy Pavol Zápo-
točný. „Takéto jubileum je skutočne výnimoč-
né, aj v rámci Slovenska nie je veľa škôl, ktoré sa 

Alenky z Mudroňky a ich inscenácia Proti 
prúdu, zostavená z fragmentov z textov E. 
M. Šoltésovej v réžii Pavlíny Musilovej. Pri 

jej vzniku spolupracovali ZUŠ a Turčianske 
kultúrne stredisko.
Foto: Michal Lašut
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podobným môže pochváliť,“ uviedol s tým, že 
jednou z dominánt v jej činnosti bude aj naďa-
lej rozvíjanie umenia, ktoré inšpiruje k dobrým 
skutkom a prepája generácie ľudí v obohacova-
ní nášho života.

„Hoci je naša škola sto rokov stará, je fest dob-
rá,“ povedala v jednom zo svojich moderátor-
ských vstupov počas galavečera Eva Oľhová.

Aj táto veta charakterizovala program, ktorý 
v dvoch opakovaniach (pre verejnosť a základné 
školy) na prelome novembra a decembra javis-
ko Strojára zažilo. Scenáristicky a dramaturgic-
ky ho pripravil Pavol Zápotočný, v zvukovej réžii 
mu asistovali Stanislav Hýbela a Marek Považan 
a v zákulisí takmer celý pedagogický zbor.

Najskôr sa vo filmovom dokumente predstavil 
výtvarný odbor, potom tanečníci z Aknely, ktorí 
sa pripojili do portfólia umeleckej školy nedáv-
no. Na chvíľu javisko patrilo aj možno budúcim 
hercom v miniatúre Frida Kahlo či úryvkoch zo 
Shakespearovho Sna noci svätojánskej. Ale aj ta-
nečníkom s choreografiou All Fo 2 alebo inter-
pretom Adele Uhlárovej, Petre Kvasnicovej, ktoré 
hrou na klavíri rozlietali motýle a Denisovi Ďu-
ríčkovi, ten priniesol nádherný umelecký zážitok 
v podobe skladby Doctor Gradus ad Parnassum 
od Clauda Debussyho. Hudba a spev dominovali 

programu. Časť z neho „zabezpečili“ bývalí ab-
solventi, časť terajší žiaci so svojimi pedagógmi. 
Najprv si diváci podupkávali do taktu polky He-
inza Botha Harzburger, potom sa započúvali do 
Suchoňovej skladby Páslo dievča pávy, aby si na-
pokon vychutnali Somewhere Leonarda Bersteina 
z muzikálu West Side Story.

Výborná škola, výborní absolventi
Nasledoval jeden z vrcholov galavečera – brilant-
ná interpretácia Uhorskej rapsódie č. 9 Karneval 
v Pešti, ktorú publiku predviedol klavírny virtuóz 
Pavol Bohdan Zápotočný, jeden z najúspešnejších 
absolventov martinskej „zušky“ za ostatné roky.

Vystriedala ho Ľudová hudba pri ZUŠ s niekoľ-
kými skladbami z klenotnice slovenského folkló-
ru, potom Banda a jej dve skladby od Miroslava 
Žbirku a formácie Green Day a nakoniec Dychové 

zoskupenie terajších žiakov a bývalých absolven-
tov s Happy Williamsa Pharrella.

A to sa už galaprogram blížil do svojho finá-
le - so ZUŠBandom a známou piesňou When 
The Saints Go Marching In, ktorú si pospevovalo 
a pretlieskalo celé hľadisko.

A v duchu možno spolu s martinským vicepri-
mátorom Stanislavom Thomkom, ktorý na gala-
programe zastupoval zriaďovateľa, popriali ju-
bilujúcej škole: „Trpezlivosť, veľa talentovaných 
detí, tvorivé nápady a veľa ďalších šťastných ro-
kov s umením a tými, ktorí tento fenomén do-
kážu rozvíjať."

 Viera Legerská

RIADITELIA
 Jaroslava Kämpfová (1922–1930)
 Zdenka Hübschová (1930–1933)
 Izabela Árvayová (1937–1948)
 Ladislav Árvay (1948–1952)
 Emil Zibolen (1952–1953 a 1974–1983)
 Magda Rističová (1953–1962)
 Jozef Vongrej (1959–1988)
 Božidar Vongrej (1985–1987) – poverený 
zastupovaním
 Peter Sarnovský (1988–1991)
 Helena Chomová (1991–1993)
 Libuša Turicová (1993–2001)
 Erika Fízelová (2001–2015)
 Pavol Zápotočný (2015 – dodnes)

ŠKOLA V TOKU ČASU
 Hudobná škola pri Živene (1922–1924)
 Župná hudobná škola (1925–1927)
 Mestská hudobná škola (1927–1933)
 Súkromná hudobná škola Ladislava Ár-
vaya (1937–1948)
 Štátna hudobná škola (1948–1953)
 Základná hudobná škola (1953–1962)
 Základná výtvarná škola (1959–1962)
 Ľudová škola umenia (1962–1989)
 Základná umelecká škola (1990 – doteraz)

ZAUJÍMAVOSTI

 Na vyučovanie hry na klavíri a spev kúpila 
Živena v Turčianskom sv. Martine v roku 1922 
pre školu klavír. Stál 8-tisíc korún.
 Prvými pedagógmi Hudobnej školy boli 
Jaroslava Kämpfová, rod. Straková, a Ha-
na Meličková. Tá vyučovala hru na klavíri, 
no neskôr uprednostnila hereckú kariéru.
 Jednou zo študentiek školy bola v prvých 
rokoch jej existencie aj známa prekladateľka 
Zora Jesenská, ktorá neskôr pokračovala v štú-
diu klavírnej hry na Hudobnej a dramatickej 
akadémii pre Slovensko u Anny Kafendovej.
 Predpokladá sa, že prvým sídlom školy 
bol Národný dom, neskôr aj budova Ústa-
vu M. R. Štefánika a stará budova SNM, 
dnes sídlo Múzea Andreja Kmeťa. Vyučo-
valo sa aj v Evanjelickom zborovom dome 
či v budove dnešnej Biblickej školy. Dnešné 
sídlo škola získala po prestavbe gymnázia 
na Mudroňovej ulici v šesťdesiatych rokoch.
 V šesťdesiatych rokoch vyučoval literárno-
-dramatický odbor herec Ivan Letko, neskôr 
pedagogickú štafetu prevzali aj Ján Mistrík, 
Igor Hrabinský či Jana Oľhová.
 O úspechy výtvarného odboru sa okrem 
zakladateľa Jozefa Vongreja pričinili aj Oľga 

Krýslová, so školou spolupracovali Fraňo 
Štefunko, Oto Opršal, Ivan Štubňa, Miro-
slav Marček či Fedor Klimáček.
 Z rokov 1934 – 1936 nemáme žiadnu zna-
losť o existencii hudobnej školy v Martine, no 
v meste súkromne vyučovalo viacero súkrom-
ných učiteľov hudby, medzi nimi aj spomína-
ná Zora Jesenská, ktorá sa aktívne zapojila do 
organizovania hudobného života v Martine.
 K významným absolventom martinskej 
„zušky“ patrila aj významná koncertná kla-
vírna umelkyňa Tatiana Fraňová.
 V roku 1988 škola i kultúrna verejnosť stra-
tila významného výtvarného pedagóga a du-
šu výtvarného diania v škole i regióne – Jo-
zefa Vongreja. Patril okrem iného aj k zakla-
dateľom medzinárodnej súťaže detského vý-
tvarného prejavu Bienále fantázie, ktorá trvá 
dodnes.
 Škola má zlatého medailistu – Miroslava 
Slivku. Cenný kov získal v roku 1992 na sú-
ťaži detskej výtvarnej tvorby v Kanagawe/ 
Japonsko.
 Elenky z Mudroňky – sú špeciálne vytvo-
renou skupinou žiakov oslovených do insce-
nácie Proti prúdu. Vznikla pri príležitosti 150. 
výročia Živeny a premiérovali ju v roku 2019. 
Mala množstvo repríz a nominácií i účinko-
vaní na slovenských divadelných festivaloch.

Keď sa do Strojára schádzali 
Martinčania na galaprogram, vítala 

ich vo vestibule ľudová hudba.
Foto: Viera Legerská

Tanečníčky vystúpili s choreografiou 
All For 2, pripravil ich pedagóg 
Ľuboš Žiak.
Foto: TV Turiec
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ČESTNÉ OBČIANSTVO
MESTA MARTIN

prof. MUDr. 
Ján Buchanec, DrSc.

Za mimoriadne zásluhy v rozvoji martinskej 
pediatrie a šírení dobrého mena mesta Martin

Profesor Ján Buchanec je hrdý martinský rodák 
a turčiansky patriot. Pôsobí v odbore všeobec-
né lekárstvo a pediatria. Po štúdiách ukonče-
ných profesúrou sa stal prednostom detskej kli-
niky Univerzitnej nemocnice Martin.

Jeho bohatá publikačná činnosť zahŕňa vyše 
400 vedeckých prác, mnohé monografie a učeb-
nice. Je zodpovedným riešiteľom 13 výskumných 
úloh, spolupodieľal sa na desiatkach ďalších.

Má nespočetné množstvo ocenení z rôznych 
kútov sveta. Jeho aktivita a odbornosť aj na me-
dzinárodných fórach otvorili cestu organizova-
niu vedeckých seminárov a konferencií v Mar-
tine, ktorý sa vďaka nemu stal mekkou pe-  
diat rie.

S manželkou sa niekoľko rokov podieľal na fun-
govaní univerzity tretieho veku pri Jesseniovej le-
kárskej fakulte UK a ešte donedávna tu prednášal. 
Vlani vyšla kniha jeho spomienok, ktoré zostavila 
jeho kolegyňa - profesorka Katarína Adamicová.

PREDSTAVUJEME LAUREÁTOV VEREJNÝCH 
UZNANÍ MESTA MARTIN ZA ROK 2022

Ján Buchanec o ocenení:
„Narodil som sa v Martine, tu som prežil prak-
ticky celý život, a tak som trochu i lokálpatriot. 
Martin je moje mesto. Som rád, že som mohol 
pracovať v martinskej nemocnici i na lekárskej 
fakulte. Poznal som mnoho ľudí, ktorí urobili 
podstatne viac ako ja. Aj preto si vážim ocene-
nie. Ďakujem rodine, priateľom, navrhovateľom, 
pánovi primátorovi a mestskému zastupiteľstvu, 
že si na mňa spomenuli. A ako sa cítim? Najlep-
šie mi bolo, keď som mal 30 – 40 rokov a nemal 

žiadne metále. Prajem mestu, aby sa rozvíjalo, 
priblížilo sa k slávnej minulosti a postavilo no-
vú nemocnicu.“

Zora Jesenská, 
in memoriam

Za výnimočné prekladateľské dielo a vyhra-
nené občianske, demokratické i mravné po-
stoje

Medzinárodne uznávaná prekladateľka, redak-
torka, literárna kritička, esejistka, aktívna členka 
Živeny, výnimočná žena. To bola Martinčanka 
Zora Jesenská. Brilantným spôsobom preložila 
klenoty ruskej klasiky, ako i diela anglickej, fran-
cúzskej, nemeckej a českej literatúry. 

Výrazne sa angažovala v demokratizačných 
procesoch, vystupovala proti okupácii Česko-
slovenska, za čo bola prenasledovaná.

Profesor Buchanec 
takmer celý svoj život 
žije v Martine, aj preto 
sa tak trochu považuje 
za lokálpatriota.
Foto: Braňo Konečný

Eva Maliti Fraňová je 
autorkou monografie 

i divadelnej hry o Zore 
Jesenskej. Bolo jej cťou 

prevziať za ňu ocenenie.
Foto: Braňo Konečný
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Vystúpenie speváckeho zboru 
Cantica Collegium musicum 
na slávnostnej ceremónii 
odovzdávania verejných uznaní 
mesta Martin.

Jej publikačná i prekladateľská činnosť bola 
zakázaná, román Doktor Živago v jej preklade 
bol nariadením stiahnutý a celý náklad bol skar-
tovaný. Jej tvorba z knižníc na 20 rokov zmiz- 
la.

Zora Jesenská bola prvou perzekvovanou in-
telektuálkou vylúčenou zo slovenskej kultúry. 
Pochovaná bola v Martine za prísnych bezpeč-
nostných opatrení zakazujúcich účasť jej priaz-
nivcom, o jej smrti neinformovali žiadne štát-
ne médiá. Od jej úmrtia uplynulo päťdesiat ro-  
kov.

Eva Maliti Fraňová (autorka monografie 
i divadelnej hry o Zore Jesenskej) o ocenení:
„Oblúkom sa jej vrátilo občianstvo mesta, v kto-
rom sa narodila, žila, formovala sa prekladateľ-
sky i literárne, ako isté zavŕšenie a zdôvodnenie 
celej životnej cesty. Vzácna Martinčanka sa za-
písala do moderných kultúrnych dejín Sloven-
ska, vyorala hlbokú brázdu na poli umeleckého 
prekladania. Jej názory na preklad ako umenie 
sú záväzným „desatoro“ hádam, pre každého 
slovenského prekladateľa a jej občianske po-
stoje, odvaha, nekompromisný zápas za pravdu, 

a to aj za mimoriadne zložitých okolností kul-
túrno-spoločenského diania, vzbudzujú podnes 
obdiv a úctu. Samotná cena predstavuje sklený 
artefakt, ktorý sa možno raz stane exponátom 
v múzeu umeleckého prekladu, ak by také na 
Slovensku vzniklo.“

Božidar Vongrej,
in memoriam

Vášnivému spevákovi, učiteľovi a zbormaj-
strovi, ktorý zanechal v Martine hlbokú sto-
pu

Dlhoročný hudobný pedagóg, výborný spevák, 
vynikajúci zbormajster, dirigent viacerých spe-
váckych zborov. Rodák z východného Sloven-
ska -Božidar Vongrej veľkú časť svojej hudob-
nej vášne rozdával v Martine.

Na Konzervatóriu v Žiline vyštudoval klavír 
a klarinet. Svoje hudobné vzdelanie rozšíril o di-
rigovanie. Viac ako tridsať rokov sa venoval de-
ťom v Martinskej umeleckej škole. Učil hru na 
klavíri, viedol Detský spevácky zbor Martinčatá, 
založil mládežnícky zbor Adoremus.

Popri tom dvadsať rokov spieval v Spevác-
kom zbore slovenských učiteľov. Bol zaklada-
teľom, umeleckým vedúcim a dirigentom Mar-
tinského spevokolu.

V roku 1991 bol jedným zo spoluzakladateľov 
a prvým dirigentom výnimočného martinského 
komorného miešaného speváckeho zboru Can-
tica Collegium musicum.

Renáta Kučerová o ocenení pre otca:
„Ja som svojho otca vnímala ako dieťa. Pamä-
tám si, ako neustále niekam odchádza, ako ne-
ustále hrá niečo na klavíri, ako neustále niečo 
prepisuje. Neskôr som k nemu chodila na klavír, 
potom som sa stala jeho kolegyňou a začala tak 
zdieľať jeho profesiu na martinskej ZUŠ-ke. Keď 
sa pozriem do hľadiska, ale najmä do zákulisia, 
tak vidím množstvo ľudí, ktorých stretol na svo-
jej profesionálnej ceste. Naša rodina ďakuje za 
toto významné ocenenie. Je úžasné, že otcova 
práca tu stále ešte medzi nami je a že si na ňu 
mnohí ľudia spomenú.“

Roman Kopka
Zdroj: Mesto Martin

Renáta Kučerová, dcéra 
Božidara Vongreja, 
v menej celej rodiny 
poďakovala za významné 
ocenenie pre jej otca.
Foto: Braňo Konečný
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Výročný program Detského folklórneho súbo-
ru Turiec mal názov Sen. Odznel počas prvého 
decembrového víkendu v Strojári a bol nielen 
premostením sna „postaviť a nechať žiť“ detský 
folklór v Turci, lebo v hľadisku sedeli aj päťde-
siatnici, ktorí ho zakladali. Zosobňoval aj aktu-
álnu situáciu. Po dvoch covidových rokoch uro-
biť celovečerný program – i to je splnený sen.

Malému Turcu sa podaril. Programom si pri-
pomenul 40. výročie vzniku súboru a dal o se-
be vedieť spôsobom, ktorý zasluhuje pochvalu. 
Počas ostatných dvoch rokov sa ani detskému 
folklóru nedýchalo dobre. Obmedzenia obme-
dzili aj činnosť súboru a hoci vlani mal krátke 
letné sústredenie, lebo výročie už klopalo na 
dvere, nakoniec z nacvičeného veľa neostalo.

Oprášili naučené, naučili sa aj niečo nové
Až tohto roku sa podarilo počas jedného letné-
ho týždňa oprášiť naučené a naučiť sa aj nie-
čo nové.

„Bol to zázrak, že sa nám deti vrátili k činnosti. 
Mnohé súbory covid položil na kolená, nám sa 
to nestalo. Vo všetkých našich zložkách – taneč-
nej, hudobnej i speváckej – pracuje okolo osem-
desiat detí a všetky svojím dielom prispeli aj do 
výročného programu,“ povedala Ľubica Pod-
horská, ktorá je jednou z tých, ktorí v užšom ve-
dení súboru prevzali štafetu po zakladateľoch.

Medzitým sa deti i pedagógovia museli vy-
sporiadať aj s inou veľkou stratou. Prvé nápady 
a nosnú tému na výročný program s vedením 
preberala ešte zakladateľka a umelecká vedúca 

Ten, kto si chce plniť svoje sny,
nesmie spať. A naučené odovzdať
K 40. výročiu vzniku Detského folklórneho súboru Turiec.

súboru Božka Kočalková. Bola dušou a hnacím 
motorom jeho činnosti a zrazu tu nebola. Jej 
povinnosti postupne na svoje plecia prebera-
la Alenka Havlínová, ktorá s celou rodinou žije 
folklórom, a do detského Turca sa vrátila ako 
tanečná pedagogička. Medzitým stihla tanco-
vať v FS Turiec, Váh, fungovala ako inšpicient-
ka na festivaloch vo Východnej a Detve a je au-
torkou viacerých programov Turčianskych sláv-
ností folklóru. Bude formovať DFS v budúcich 
rokoch. Sen sa aj jej naplnil.

Vybrali si tú ťažšiu cestu
Súbor sa v programe nechal inšpirovať zhu-
dobnenou Chalupkovou básňou Sen a divákom 
pripravil krásny zážitok. Bol zmesou známych 
i nových choreografií z výskumov v Turci, hu-
dobných a speváckych čísel inšpirovaných od-

kazom starých otcov a matiek z nášho regiónu 
a svoju premiéru na ňom mala aj jedna z dvoch 
ľudových hudieb súboru Javorček – tá mladšia. 
Mimochodom, fakt, že v detskom Turci pracujú 
dve hudby, je vlastne celoslovenská rarita. Klo-
búk dole, pán Pavol Dvoran.

„Na začiatku sme mali dve cesty. Zozbierať 
vlastný materiál alebo javiskovo spracovávať to, 
čo už bolo známe. Vybrali sme sa prvou, ťažšou 
cestou,“ pripomenula začiatky činnosti v doku-
mentárnom filme jedna zo zakladateliek súboru 
Šárka Zubercová.

Spolu s Božkou Kočalkovou a Jánom Lince-
nim nemali takmer žiadne skúsenosti, no ma-
li obrovskú chuť venovať sa deťom a splniť si 
svoj sen. Ten bol motivovaný spoločnou lás-
kou k folklóru a výzvou nadviazať s deťmi na 
tradície, naučiť ich vážiť si ich a rozvíjať. „Je to 
naše bohatstvo a o takéto bohatstvo sa tre-
ba starať,“ zhrnula prvotné ambície a zároveň 
sa poďakovala ďalším súboristom, ktorí neskôr 
prevzali túto štafetu.

Meno, ktoré bolo na začiatku
Ešte jedno meno by sa tu malo spomenúť – Pe-
ter Králiček. On bol tým motorom, ktorý naštar-
toval vznik Detského folklórneho súboru Tu-
riec. Autor legendárnych choreografií „veľké-
ho“ Turca – Na dubovskom bále, Starodávne 
z Podhradia, V Dubovom na Jána, Fašiangový 
palicový z Turčeka, tance, piesne a zvuky ko-
márňanských Rómov, Svadba v Turci, na ktoré 
si dnes zrelí Martinčania určite radi zaspomí-
najú, dostal v Strojári ocenenie Poctu Národ-
ného osvetového centra.

„Ďakujem deťom a pedagógom súboru za 
energiu, ktorú rozdali. Som nesmierne šťastný, 
že som mohol byť súčasťou tohto kolektívu,“ 
vyzdvihol kvality programu i činnosť súboru.

Ak sme už pri oceneniach, Ján Linceni si pre-
vzal Zlatý Litteras Memorialis, ktorý je najvyš-
ším morálnym vyznamenaním Žilinského sa-
mosprávneho kraja, Helene Dejčíkovej, Šárke 
Zubercovej a in memoriam Božene Kočalkovej, 
udelili ocenenia Turčianskeho kultúrneho stre-
diska a súbor dostal ocenenie mesta Martin, 
ktoré prišiel odovzdať viceprimátor Stanislav 
Thomka.

„Deti vytvorili skvelú atmosféru a pedagógo-
via, vedenie súboru a rodičia odviedli krásnu 
prácu. Vďaka, že ju robia, že vedia deti nad-

PROGRAM PRIPRAVILI
Monika Barabášová, Helena Dejčíková, 
Zuzana Dejčíková, Pavol Dvoran, Antonín 
Havlín, Alena Havlínová, Ján Linceni, Ľubi-
ca Paulíková a Ľubica Podhorská.

ODBORNÁ SPOLUPRÁCA: Monika Bara-
bášová a Ján Králiček

Odzemok. Chlapci zo súboru ho 
zvládli bravúrne.

Foto: Chantal Bachová
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KULTÚRNE MENU

 V kine Moskva hrajú: Avatar: Cesta 
vody (15. – 21. 12. a 29. – 31. 12.), Kocúr 
v čižmách: Posledné želanie (22. a 23. 12, 
26. 12. a 29. – 31. 12.), Rozprávka Vianoc 
(22. 12. a 23. 12. a 26. 12.), Whitney Hous-
ton: I Wanna Dance with Somebody (22. 12. 
a 23. 12. a 26. 12.).
 Slovenské komorné divadlo: Hráči 
(16. 12.), 1984 (17. 12.), Zem pamätá (27. 12.), 
Sen noci svätojánskej (22. a  27. 12.) , Fóbie 
(28. 12.), Leonce a Lena (29. 12.), Zem pa-
mätá (30. a 31. 12).
 Vodrážka v galérii. Dielom decembra je 
olej na plátne Jaroslav Vodrážku: Nádcha. 
Vybrala ho Jana Oľhová a pozrieť si ho mô-
žete do konca mesiaca v Turčianskej galérii.
 Súznenie. Pod týmto názvom vystavujú 
svoje výtvarné práce do 18. 12. v Turčian-
skom kultúrnom stredisku Ľudmila Balková 
a Janka Halienová.
 Záhrada prekariátu. Prvá výstava 
v priestoroch bývalého hospodárskeho 
dvora/skladu v Turčianskej galérii (otvore-
nie 15. 12. o 17. h) s komentovanou prehliad-
kou a vianočným punčom. 16. 12. o 17. h 
bude k výstave workshop s Martinom Hrvo- 
lom.
 Politický revival v anektovanom Brep-
te. Literárno-hudobný večer pod taktovkou 
Mariána Frkáňa. Okrem neho účinkujú: Ras-
ťo Novotný, Alena Pajtinková a Daniel Žul-
čák. Kaviareň Brept, 16. decembra o 21. h.
 Tribute To Jimi Hendrix. Koncert inšpi-
rovaný legendárnym interpretom. Účinku-
jú: René Jacko, Milan Golha a Peter Goruša. 
Barmuseum, 16. decembra o 20. h.
 Vianočná Piano Show. Martin sa stane 
súčasťou turné slovenského klavírneho vir-
tuóza a speváka Jozefa Holleho. Jeho kon-
cert sa uskutoční 17. decembra v Strojári.
 Pigs on the Wing. Vianočný koncert ka-
pely, skladby z jej albumov tentoraz naživo, 
BarMuseum, 27. 12. o 20. h.
 Obrazy – Hranice v nás. Do 27. decem-
bra si možno vo foyer SKD pozrieť výsta-
vu obrazov, ktoré vznikli počas terapie ľudí 
s psychickým ochorením. Majú búrať tabu 
vo vnímaní psychických chorôb a odstraňo-
vať predsudky v nás.
 Fotografia 2022. Do konca roka si mô-
žete na pešej zóne pozrieť výstavu členov 
martinského Fotoklubu Karola Plicku.
 Snow Film Fest 2022 + Best of Snow 
Film Fest. Dva filmové dni plné snehu, ľadu 
a adrenalínu, BarMuseum, 28. a 29. 12. vždy 
od 18. h.

 Pripravila: (VL)

chnúť pre folklór a jeho nádhernú prezentá-
ciu,“ vyznal sa.

Snívanie a dobrá vec idú ruka v ruke
Kedysi dávno začínali krásnu vec, pomohla im 
intuícia, potom školenia, kontakty, rady odbor-
níkov i nadšencov, ktorí postupne obohacovali 
súbor, neskôr odchádzali za iným životným po-
slaním, aby sa časť z nich vrátila a zapojila sa 
do terajšieho života súboru. „Ak chcete snívať, 

Zuzička mlynárova a Mlynári boli iba dve z mnohých 
choreografií, ktoré na výročnom programe roztlieskali publikum.

Foto: Chantal Bachová

nesmiete spať,“ povedal Ján Linceni. Detský fol-
klórny súbor Turiec je dôkazom toho, že sníva-
nie neodporuje pevnému ukotveniu dobrej veci 
v živote. Práve naopak. Dá sa od nej odraziť od 
jedného medzníka k druhému. Od prvého sna 
k splneniu tých ďalších.

 Viera Legerská

Ľudová hudba Javorček. Súboru ju 
v dobrom závidí celé Slovensko.

Foto: Ján Farský



MARTINSKÉ NOVINY20 KULTÚRA

Aktuálny príspevok v zozname výstav Literárne-
ho múzea sprostredkúva príbehy a tvorbu gene-
račne mladších spisovateliek a cez ne približu-
je zrod a vývin ženskej literatúry, pričom nejde 

Zástupcovia Slovenského centra AICT (Medzi-
národná asociácia divadelných kritikov) počas 
tohtoročnej Noci divadiel slávnostne odovzdali 
Cenu SC AICT za mimoriadny prínos v oblasti 
divadla 2022 kultúrnemu a literárnemu his-
torikovi, teatrológovi a dramatikovi Michalovi 
Kováčovi-Adamovi.

Michal Kováč-Adamov (1930) v jednom z publi-
kovaných rozhovorov žartuje, že divadelníkom sa 
stal už pred svojím narodením, keď sa jeho rodi-
čia zoznámili na divadelnej prehliadke v Zlatých 
Moravciach. Celý život aktívne pôsobil v ochot-
níckom divadle, práve to bolo dominantným mo-
tívom udelenia ceny. Vďaka nemu a jeho radám 
ochotnícke divadlo v Turci umelecky napredova-
lo a rozvíjalo sa. Je zakladateľom festivalu Scé-
nická žatva, pôsobil aj ako lektor a posudzovateľ 
ďalších ochotníckych divadelných festivalov (Pa-

Cena pre Michala Kováča-Adamova
lárikov Raková, Gorazdov Močenok a iné), býval 
členom poroty takmer všetkých turčianskych re-
gionálnych divadelných súťaží, kde ochotníkov 
povzbudzoval, posilňoval, usmerňoval a spravod-
livo kritizoval.

Okrem toho prednášal literárnu muzeológiu, 
kultúrnu históriu i staroslovienčinu, po Nežnej re-
volúcii bol krátko námestníkom ministra kultúry 
SR, v deväťdesiatych rokoch pôsobil ako správca 
Matice slovenskej.

No najbližšie mu bolo práve divadlo. Ako te-
atrológ sa prezentoval monografickými prácami 
Bábkárska tvorba (1984), Slovenská ochotnícka 
scénografia (1986), Poznávajme dejiny ochotníc-
keho divadla (1993), Gorazdov Močenok (1998), 
rekonštruoval ľudové hry: Tekvičky, Prvohry, To-
mášik a Katarínka, Turobáj, Dorota. Deťom adre-
soval bábkové a činoherné predlohy a autorsky 
pripravil scenáre mimojaviskových hromadných 
divadelných predstavení. Martinčania si v tejto sú-

vislosti určite spomenú na známe pochôdzkové 
divadlá v centre mesta. Viera Legerská

Michal Kováč-Adamov.
Foto: Michal Lašut

O stopách, ktoré v umení i v nás
nechali ženské autorky

iba o známe fakty z literárnej vedy, ale i menej 
publikované poznatky zo sociológie či rodových 
štúdií, definujúce tému v širšom kultúrno-histo-
rickom kontexte.

Takto ju priblížila kurátorka Jarmila Kováčová. 
Zoznamuje nás s tvorbou, životom a postojmi 
poetiek Maše Haľamovej, Slávy Manicovej, Bely 
Dunajskej a Henny Fiebigovej, prekladateľky Zo-
ry Jesenskej a prozaičky Margity Figuli.

„Výstava zároveň poukazuje na postupné spo-
ločenské zmeny statusu ženskej spisovateľky na 
Slovensku. Niektoré z nich tvorili veľmi krátko 
(Henny Fiebigová, Bela Dunajská či Sláva Mani-
cová) a v moderných dejinách literatúry nestihli 
zanechať hlbšiu stopu. Prečo sa tak stalo – aj 
na to na výstave nájdeme odpoveď,“ priblížila 
kurátorka.

Zdôraznila tiež, že ich tvorba odhaľovala psy-
chológiu ženských postáv, skúmala ich najvnú-
tornejšie motivácie, odkrývali dovtedy tabuizo-
vanú sexuálnu sféru ženstva, erotiku, ako priro-
dzenú súčasť reálneho sveta.

„Nálada v spoločnosti sa postupne menila 
v prospech ženskej literatúry. Mužskí spisova-
telia i kritici čoraz viac priznávali talent a kvalitu 
tvorby svojich ženských kolegýň,“ podčiarkla J. 
Kováčová s tým, že až v polovici 20. storočia sa 
ženy stávali rovnocenným partnerom a umelec-
ké výpovede ženských autoriek boli čoraz  ak-
ceptovanejšie aj ich mužskými kolegami.

Výstavu Premeny múzy alebo Ženy nového 
veku II. si môžete v Literárnom múzeu SNK po-
zrieť do 14. mája budúceho roku.

 Viera Legerská

V Literárnom múzeu SNK je inštalovaná výstava Premeny múzy 
alebo Ženy nového veku II. Je pokračovaním veľmi úspešného pro-
jektu z roku 2020, ktorý oslovil stovky návštevníkov.

Nové pohľady na život, tvorbu a postoje ženských 
autoriek minulého storočia – to je aktuálna výstava 

v Literárnom múzeu SNK.
Foto: archív SNK
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Seniori zo Záturčia a Podhája si 
na slávnostnom stretnutí pripo-
menuli okrúhle narodeniny svo-
jej obľúbenej organizácie.

Čas naozaj plynie rýchlo. Aj to si medzi sebou 
hovorili seniori z Jednoty dôchodcov Slovenska 
zo základnej organizácie Záturčie a Podháj, ktorí 

Ako tá spoločná dvadsiatka 
rýchlo uplynula

Čas adventu je už tu a spoločne s ním i vianočná 
nálada, ktorá už panuje aj v našej škôlke. Nielen 
trieda Motýlikov sa svedomito pripravovala na 
najkrajšie sviatky roka. Decká zdobili vianočný 
stromček i triedu, učili sa básničky pre Mikuláša, 
ktorý ich prišiel navštíviť do škôlky, zdobia si už 
triedu. Ale okrem toho myslia aj na druhých, pre-
tože majú dobré srdiečko. Aj tento rok sa zapojili 
do tradičnej výzvy „Vianočná pošta“ (Pohodovo, 
o. z.), kde nakreslili vianočné pozdravy pre de-
duškov a babičky v DSS po rôznych kútoch Slo-
venska. Mysleli aj na čitateľov Turčianskej kniž-
nice, pre ktorých vytvorili veľkú vianočnú guľu 
na kreatívnu výzvu OZ Turiec pre deti „Najkrajšie 
Vianoce“ a veria, že aj ich vianočná guľa ozdobí 
a spestrí priestory knižnice.

Deti sa tešili i z programu: „Ako to bolo na 
Vianoce“ v Múzeu slovenskej dediny v Martine, 

si ešte koncom októbra pripomenuli 20. výročie 
svojho vzniku.

Keď začínali, bolo ich len 24, no v roku 2011 
vzrástol počet členov na 96. Hoci sa klub neskôr 
rozdelil, postupne opäť naberal na sile a v súčas-
nosti v ňom pôsobí 73 seniorov a senioriek, ktorí 
sú sú ešte združení i v rámci Denného centra v 
Martine a mnohí i v Slovenskom zväze zdravot-
ne postihnutých.

„My sme radi, že sa môžeme spolu stretávať a 
rôznymi aktivitami si spestriť jeseň nášho života. 
Ten sa v dôchodcovskom veku predsa nekončí. 
Určite je to lepšie, ako sa doma nudiť a rozmýšľať 
nad rôznymi chorobami a starosťami,“ povedala 
okrem iného v príhovore Anna Lukáčová.

A veru, seniorská partia, ktorú netvoria len Pod-
hájčania či Záturčania, ale má širší záber, aktivi-
tami nešetria.

„Spomeňme aspoň niektoré naše turisticko-
-náučné projekty: Chodníčkami za krásami Tur-
ca, Chodníčkami za prameňmi vody, Po stopách 
SNP v Turci, Po stopách  štúrovcov. Začali sme aj 
s projektom Via Magna, no covid nám ho prerušil. 
Organizujeme aj rôzne rekondičné pobytové po-
byty, boli sme napríklad v Piešťanoch, Starej Ľu-
bovni, Turčianskych Tepliciach či v Trenčianskych 
Tepliciach,“ povedala Anna Lukáčová.

A seniori z Martina neváhajú cestovať i za kul-
túrou, na opery či divadelné hry do Košíc alebo 
Bratislavy. Ale aj radi športujú a zbierajú medaily 
na rôznych športových dňoch. Samozrejmosťou 
sú spoločné posedenia či už na Vianoce, počas 
fašiangov, okolo Veľkej noci a podobne. Každý 
utorok chodia na prechádzky do prírody.

„Jedným z najväčších tajomstiev života je, že len 
to, čo robíme pre druhých, naozaj za niečo sto-
jí,“ zakončila slávnostný príhovor Anna Lukáčová.

Seniorom a seniorkám k 20. výročiu zagratu-
loval primátor Martina Ján Danko a predsedníč-
ke Oľge Kmeťovej odovzdal pri tejto príležitos-
ti pamätný list. Gratulovala i Tatiana Červeňová, 
vtedy ešte viceprimátorka mesta, a poslanec To-
máš Zanovit, ktorý hrou na harmonike a spevom 
odštartoval zábavu. K milému programu prispela 
vlastnou poviedkou Darinka Hudecová. (KP)

A po oficialitách prišla 
na rad aj zábava.
Foto: Roman Kopka

Vianoce sú opäť tu, radosť z nich majú aj najmenší Martinčania

kde škôlkarov privítali pracovníčky múzea a deti 
previedli slovenskými zvykmi počas vianočného 
obdobia od Kataríny až po Štedrý deň. Všetci sa 
aktívne zapájali do tradičných aktivít a mali z to-
ho veľký zážitok. Dievčatá triasli plotom, aby si 
našli frajera, čakali, z ktorého dvora sa ozve psí 
štekot, tam sa vydajú. Lucia vymetala kúty husa-
cím perom a vyháňala z domu všetko zlé. Na On-
dreja si zas dievky vylievali olovo (deti parafín) 
do vody, aby zistili, čo ich čaká, za koho sa vy-
dajú. No a, samozrejme, z detí sa stali i Mikuláš, 
čert a anjel. Vyrobili si i malé vianočné ozdoby 
na stromček…

Čo dodať na záver, najkrajšie sviatky v roku 
sa môžu začať. Deti z MŠ na Družstevnej uli-
ci v Martine želajú všetkým ľuďom dobrej vôle 
krásne a požehnané Vianoce.

Adriana Fejková

Deti z MŠ na Družstevnej ulici sa na 
Vianoce poctivo pripravovali. Vyzdobili 
si aj svoju triedu.
Foto: archív AF
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Priateľská až rodinná atmosféra, spokojní bež-
ci a bežkyne, detské preteky, atraktívna trať 
v prírode na Stráňach pod Martinskými hoľami, 
chutná kapustnica i množstvo cien v tombole, to 
všetko ponúkol Beh na Luciu s Luciou.

Spolu so svojimi priateľmi a kamarátmi ho už 
po deviaty raz zorganizovala jedna z našich naj-
úspešnejších športovkýň – atlétka Lucia Hrivnák 
Klocová.

Beh s Luciou prilákal na Stráne 
kopec bežcov a bežkýň, na trati 
si každý vychutnal to svoje

Martinčan Lukáš Kubička
netajil ambície vyhrať preteky
a aj sa mu to podarilo.

Zabehnúť si v prvú decembrovú nedeľu prišlo 
do Martina celkovo 125 bežcov a bežkýň, a to 
nielen domácich, ale napríklad i z Bratislavy, 
Dubnice, Banskej Bystrice, Prievidze či Zvolena.

Bojoval aj sám so sebou
S osemkilometrovým úsekom si najlepšie pora-
dil 21-ročný Lukáš Kubička z AK ZŤS Martin, kto-
rému rozhodcovia v cieli namerali čas 31:26 min.

„Išlo sa mi celkom dobre, hoci asi na druhom 
kilometri sa mi spustila krv z nosa. Aj som chvíľu 
rozmýšľal, či nezastanem, no furt ma to hnalo 
dopredu. Priznám sa, chcel som aj vyhrať a som 
rád, že sa mi to podarilo. Na tomto behu nie 
som po prvýkrát, štartoval som na ňom už viac-
krát i v dorasteneckej kategórii. Je fajn si takto 
pred Vianocami trošku zašportovať, stretnúť sa 
s kamarátmi a zároveň si s kvalitnými bežcami 
zmerať sily,“ povedal nám v cieli ešte trochu 
zadýchaný víťaz pretekov.

V konkurencii dievčat a žien bola najrýchlejšia 
časom 35:17 min Lucia Vlčáková zo ŠK Dukla 
Banská Bystrica, medzi Turčiankami sa najviac 
darilo Kláštorčanke Kataríne Paulínyovej, ob-
liekajúcej dres AK ZŤS Martin, ktorá skončila 
na peknom 2. mieste s 98-sekundovou stra-
tou na víťazku.

Luciu Hrivnák Klocovú potešilo, že po dvoch 
rokoch pandémie, ktorá pre rôzne obmedze-
nia komplikovala preteky, si prišlo na Strá-
ne zabehnúť pomerne veľa ľudí v rôznom  
veku.

„Predsa je to iné štartovať v skupinkách a po 
intervaloch ako hromadne, k čomu sme sa ko-
nečne opäť vrátili. Športovci si beh užili, mnohí 
ho už majú zapísaný v kalendári a radi sa k nám 
vracajú. Dokonca prichádzajú aj noví preteká-
ri z rôznych kútov Slovenska, čo je veľké plus.“

Recept na dobré preteky
Naozaj, Beh na Luciu s Luciou má medzi bež-
cami dobrý cveng, mnohí nám to potvrdili, a je 
každým rokom populárnejší.

„Snažíme sa počúvať ľudí a vychádzať im 
v ústrety. U nás môžu niečo vyhrať nielen tí 
najrýchlejší, ale vďaka tombole aj mnohí ďal-
ší, za čo vďačíme našim sponzorom, ktorí nás 
podporujú. A svoje čaro má nepochybne aj trať. 
Beží sa aj po asfalte aj v lese, aj cez spevnenú 
šotolinu, do kopca i z kopca. Jednoducho, každý 
si na trati nájde to svoje. A mnohí ešte kvitujú 
i to, že môžu prísť aj s deťmi, pre ktoré sú tiež 
pripravené preteky na 300, 500 a 800 metrov,“ 
prezradila niečo z receptu na dobré preteky Lu-
cia Hrivnák Klocová.

Roman Kopka

Odštartované. Po dvoch 
rokoch opäť všetci spolu.

Foto: Roman Kopka

Z VÝSLEDKOV
9. ROČNÍKA

Muži, 8 km: 1. L. Kubička, AK ZŤS Martin 
– 31:26 min, 2. P. Bakoš, Chlebnice – 32:02 
min, 3. M. Sadloň, Dubnica n/V – 33:59 min, 
4. J. Negér, ŠKP Martin – 34:07 min, 5. I, Bie-
lik, Martin – 34:33 min. Ženy, 8 km: 1. L. Vl-
čáková, ŠK Dukla B. Bystrica – 35:17 min, 2. 
K. Paulínyová, AK ZŤS Martin – 36:55 min, 
3. Anna Zvarová, Svetielko nádeje B. Bystri-
ca – 40:02 min.

Lucia Hrivnák Klocová 
si napokon zabehla 
s najmladšími pretekármi.
Foto: Roman Kopka

Lukáš Kubička, víťaz 9. ročníka Behu 
s Luciou na Luciu.
Foto: Roman Kopka
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Opäť sa raz stretli starí dobrí 
známi, aby si pripomenuli svoje 
futbalové priateľstvo, ktoré však 
medzi mnohými prerástlo aj do 
celoživotného.

Dobrou príležitosťou na to bol 16. ročník Me-
moriálu Štefana Jačianskeho, legendárneho 
futbalového trénera, ktorý dosiahol s Marti-
nom vynikajúce, a zdá sa, že už aj ťažko napo-
dobniteľné výsledky.

Martinský futbalový turnaj veteránov sa po 
prvý raz odohral na ihrisku na Pltníkoch a mä-
kučká tráva, i keď umelá, chlapom sadla. Pred-
viedli na nej svoje majstrovstvo, niektoré akcie 
i kombinácie dokázali stále pohladiť futbalovú 
dušu. Možno sa občas bolo treba viac nadých-
nuť po bežeckých súbojoch, no radosť z gólu 
bola taká istá ako za mladých čias.

Martinčania postavili dva tímy - mužstvo Stro-
jární a mužstvo ZŤS. Kvarteto účastníkov dopl-
nili futbalisti VSS Košice a legionári z Báčskeho 
Petrovca. Víťazný pohár tentoraz ostal doma, 
prvenstvo si vybojovala partia Strojární. Ale všet-
ci sa tradične zhodli, že v konečnom dôsledku 
o poradie nešlo, hlavné bolo si spoločne zahrať 
a popritom trošku zaspomínať. Aj na Štefana 
Jačianskeho.

„Pre mňa to bol akoby druhý otec. Príchodom 
do Martina mi otvoril dvere do veľkého futbalu. 
Veril mi, bol ochotný dlhé mesiace čakať, kým 
som mohol nastúpiť na svoj prvý zápas. Z jeho 
strany to bolo riziko, ale v Prievidzi som strelil 

Veteráni nehrali len futbal, krstila 
sa aj vzácna športová publikácia

dva góly a obaja sme si odfúkli. Pán Jačiansky 
bol najmä skvelý psychológ, vedel nás v dobrom 
poblázniť a skvele motivovať. Nikdy potom som 
už takého futbalového psychológa nezažil,“ za-
spomínal si na legendu tiež už legenda - Dušan 
(Peter) Galis.

Na turnaji sa uskutočnila ešte jedna milá uda-
losť. Po prvom zápase konečne došlo na krst kni-
hy 100 rokov martinského futbalu. Jej autorom 
je Jozef Huťka s kolektívom spolupracovníkov.

Krstilo sa trávou a aj šampaským, krstnými ot-
cami boli Ján Danko, primátor Martina, skvelý 

futbalista a aj tréner Dušan Galis, ktorým pomá-
hali Ján Diabelko, viceprimátor Martina Stanislav 
Thomka a aj vnuk Jozefa Huťku.

„V knihe je zaznamená predovšetkým boha-
tá história martinského futbalu. Aj ja si dobre 
pamätám na časy II. celoštátnej ligy, keď sa na 
štadióne tiesnili tisíce fanúšikov a z Martina mali 
rešpekt i veľké kluby – spomeňme Spartu Praha. 
A pamätám si i na Dušana Galisa, ktorý hneď svo-
jou hrou každého zaujal. Tejto vzácnej publikácii 
želám mnoho čitateľov a martinskému futbalu 
pri jeho 110. výročí talentovaných hráčov, kto-
rí, dúfajme, raz nadviažu na svojich predchod-
coch,“ aj týmito slovami blahoželal Ján Danko, 
primátor Martina.

Roman Kopka

Výbuchy pyrotechniky a svetelné efekty sú šokom pre zvieratá, 
deti a starších ľudí. “Zábavná pyrotechnika” obsahuje 

nebezpečnú chémiu, znečisťuje životné prostredie 
a pri jej nesprávnom použití hrozia úrazy.

VYMEŇME OHŇOSTROJ
 ZA PRSKAVKY

����������������

Krst knihy 100 rokov 
martinského futbalu.
Foto: Roman Kopka

VÝSLEDKY 16. ROČNÍKA
 JAČIANSKEHO 
MEMORIÁLU

Strojárne Martin - ZŤS Martin 3:1, VSS Ko-
šice - Báčsky Petrovec 3:2, Strojárne Martin 
- VSS Košice 1:1 - na penalty 1:3, Báčsky 
Petrovec - ZŤS Martin 3:1, Strojárne Mar-
tin - Bačka Petrovec 6:2, ZŤS Martin - VSS 
Košice 11:3. Poradie: 1. Strojárne Martin, 2. 
VSS Košice, 3. Strojárne Martin, 4. Báčsky 
Petrovec. Najlepší hráč turnaja: Ján Pavlis 
(Báčsky Petrovec), najlepší brankár: Marián 
Šupej (Strojárne Martin), najlepší strelec: Mi-
roslav Golenya (VSS Košice), najstarší hráč: 
František Králka (VSS Košice). 
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PF 2023

K prianiu hrejivých Vianoc

 v kruhu Vašich blízkych

 a šťastného nového roku 2023

 pripájame poďakovanie 

za Vašu dôveru a spoluprácu.
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