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Putovanie času sa nezastaví. Každý 
deň a jeho hodiny prinášajú so sebou 
nové udalosti, či už radostné alebo 

smutné. Tie prvé, prirodzene, prijímame 
s potešením, niekedy až s eufóriou, tie 
druhé nám v mysliach a srdciach dokážu 
vytvoriť protirečivý zmätok, bolesť, často 
prechádzajúcu do beznádeje.

   Takto pred desiatimi rokmi (11. 9. 2001) 
sme sa prostredníctvom mimoriadnych 
televíznych či rozhlasových správ 
dozvedeli o teroristických útokoch v USA, 
ktorých cieľmi sa stali dvojičky Svetového 
obchodného centra v New Yorku a budova 
Pentagonu. V nemom úžase sme sledovali 
opakované zábery v televízii, súcitili 
s tisícmi ľudí bojujúcimi o život, a v duchu 
sa pýtali: čo sa vlastne stalo, a čo sa 
ešte bude diať? Či a ako sa zmení svet? 

Na pozadí týchto udalostí, v spätnom 
zrkadle uplynulého desaťročia, 
vidieť, akoby snaha ľudstva zápasiť 
s ekonomickými, bezpečnostnými, 
kultúrnymi či mravnými problé-
mami neviedla k úspešnému cieľu 
a akceptovateľnému výsledku. Ostáva 
stále veľa otázok nezodpovedaných. 

   Nedávno (7. 9. 2011) sa pri ruskom 
meste Jaroslavľ odohrala iná tragédia. 
Pri páde lietadla zahynula výprava 
hokejistov Lokomotivu Jaroslavľ, ktorá 
sa chystala na úvodný zápas sezóny KHL 
s Dynamom Minsk. O to smutnejší je fakt, 
že medzi obeťami leteckého nešťastia 
bol posledný kapitán reprezentačného 
mužstva Slovenska, výborný manžel 
a otec Pavol Demitra. Vo veku 36 rokov 
odišla do hokejového neba legenda, 

SEPTEMBROVÉ 
UDALOSTI

SMUTNÉ  

ktorá vedela očariť tisíce fanúšikov brilantnou 
technikou, nezabudnuteľnými blafákmi, 
ale aj charizmou, ktorá sa nedá natrénovať. 
Rodina i hokejový svet, vrátane Slovenska, 
smútili a kládli si mnoho otázok. Ešte dlho 
ostanú nezodpovedané. 

   Napriek prirodzenému žiaľu a smútku počuť 
v takýchto chvíľach medzi prvými vetami 
slovo NEZABUDNEME!  Ak to tak bude, potom 
je NÁDEJ, že VIERA v dobro zvíťazí a blízki 
budú stále medzi nami.

Marián ZAJAC

Seneca

Fotoarchív Chaty na Grúni

V lone krásnej prírody možno nielen bezstarostne oddychovať, ale aj namáhavo športovať
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Relikvia svätého Cyrila sa na svojej púti po Slovensku zastaví aj v Terchovej

Takto nejako to je aj v živote farnosti. Stretáme 
sa i lúčime s mnohými priateľmi, známymi 
i s našimi kňazmi. Pred dvoma rokmi prišiel 

do našej farnosti bohoslovec Pavol Baláž, SVD, ktorý 
bol v októbri 2009 vysvätený za diakona a o rok 
neskôr za kňaza. Po ročnom „kaplánčení“ v našej 
farnosti sa 14. augusta s nami rozlúčil. Pri večných 
sľuboch dostal misijné určenie Brazília – Amazónia.  
Dnes je už na novom mieste a pripravuje sa na 
svoju prácu štúdiom portugalčiny.
   Z Brazílie nám napísal: „Docestoval som, myslím, 
že veľmi dobre, aj keď bolo veľa prestupovania.  
Vystúpil som v Santarém o 6.00 h ráno vášho 
času, takže dve noci som nespal. Na letisku som si 
vyzdvihol batožinu a čakal ma tam regionál. Jazyk 
ide pomaly. Je ťažký, iná výslovnosť, iný prejav... 
Dúfam, že o dva roky to bude lepšie. Bývame asi 
15 metrov od rieky Tapajos. Ovzdušie je výborne,  
ako na dovolenke.“

Relikvia svätého Cyrila bude v rokoch 2011 
a 2012 putovať po Slovensku. Nitrianske 
biskupstvo ju zapožičalo ostatným 
slovenským diecézam v rámci príprav 
na rok 2013, kedy bude 1 150. výročie 
príchodu Cyrila a Metoda na naše 
územie. V každej diecéze bude relikvia 
sv. Cyrila dva mesiace. Veriaci ju môžu 
vidieť vystavenú nielen v katedrálnych 
chrámoch, ale aj v jednotlivých 
dekanátoch a farnostiach. Späť do Nitry sa 
vráti niekedy v druhej polovici roka 2012. 
   Vzácnu relikviu Nitrianske biskupstvo 
uchováva v Pribinovej kaplnke v Katedrále 
svätého Emeráma; je darom z Vatikánu 
z čias druhého vatikánskeho koncilu v roku 
1962. Relikvie sú pozostatky svätých, 
v tomto prípade by malo ísť o malú časť 
kľúčnej kosti. 
   V nedeľu 31. júla 2011 priniesol 
trnavský arcibiskup Róbert Bezák ostatky 
svätého Konštantína-Cyrila žilinskému 
biskupovi Tomášovi Galisovi do Katedrály 
Najsvätejšej Trojice v Žiline. Relikvia 
sv. Cyrila zostane v Žilinskej diecéze do 
konca septembra. Samozrejme, bude 
prinesená aj  do našej – terchovskej 
farnosti. Tu sa vo štvrtok 29. 9. 2011 ráno 

o 8.30 h stretneme, aby sme si uctili 
vzácneho hosťa. Po privítacom obrade 
bude nasledovať sv. omša. Počas dňa 
bude relikvia vystavená k verejnej úcte 

do večernej sv. omše. Žilinská diecéza 
sa rozlúči s relikviou sv. Cyrila v piatok 
30. septembra slávnostnou sv. omšou 
o 10.30 hod v terchovskom kostole; 

omšu bude celebrovať Otec biskup 
Galis. Podrobné informácie o programe, 
respektíve o zmenách sa dozviete vo 
farských oznamoch alebo na farskej 
internetovej stránke: www.terchova.fara.sk 
   Viaceré miesta sa stali historicky vzácne 
preto, že tadiaľ prešla alebo sa tam 
zastavila nejaká významná osobnosť. 
Na týchto miestach staviame sochy, 
umiestňujeme pamätné tabule. Putovanie 
relikvií je niečím podobným. Prítomnosť 
relikvie nám i materiálnym hmatateľným 
spôsobom sprítomňuje osobu sv. Cyrila 
a posilňuje duchovné spojenie s ním, ako 
aj so sv. Metodom.
   Pre našu farnosť je putovanie relikvie 
sv. Cyrila veľkou  udalosťou. Príde medzi 
nás relikvia z tela sv. Cyrila, ktorý je našim 
patrónom i orodovníkom. Chceme si pri 
tejto príležitosti pripomenúť celé to veľké 
dielo slovanských vierozvestov, ktoré 
vykonali medzi našimi predkami. Môžeme 
sa tak obnoviť a posilniť vo viere, a v tomto 
je veľký duchovný význam putovania 
ostatkov sv. Cyrila.

páter Pavol KRUTÁK, SVD

V živote človeka sa striedajú stretania 
s rozlúčkami. Denne prichádzajú nové 
i staré tváre. Je to tak prirodzené a bežné, 
že si v danom okamihu ani nepomyslíme, 
že by to mohlo byť ináč. Ale život sú aj 
rozlúčky, či už tie zorganizované, na ktoré 
sa pripravíme, alebo, jednoducho, človek 
odišiel a nevidíme ho. Až v okamihu, keď  
starých známych niet, sme zaskočení. 
Chýbajú nám. V nejednom prípade 
ostanú len vzácne spomienky na 
stretania. A neraz až vtedy si ich spätne 
začneme vážiť. 

   Pátrovi Paľkovi ďakujeme za to, že bol medzi 
nami, za jeho pôsobenie a prajeme mu veľa 
Božieho požehnania na novom pôsobisku. 
Na jeho miesto nastupuje P. Johny George 
Ambattu, ktorý o sebe hovorí: 
„Narodil som sa v Payyavor Panchayat v severnej 
Kerale - štáte na juhu Indie. Pochádzam z päťčlennej 
rodiny zo strednej vrstvy. Môj otec George je 
farmár a moja mama Marykutty George pracuje 
v domácnosti. Staršia sestra Mary Rani George je 
rehoľnou sestrou a pracuje v Trivandrun. (Momentálne 
je na štúdiách v Ríme.) Mladší brat Joshy George 
pracuje ako šofér. Do Spoločnosti Božieho Slova som 
vstúpil ako kandidát 28. júna 1995.“

P. Johny prišiel na Slovensko v roku 
2006. Následne u nás absolvoval 
štúdium slovenčiny a teologické 
štúdiá. V roku 2010 zložil večné 
rehoľné sľuby a dostal misijné 
určenie Slovensko. Tento rok, 
18. júna, bol v Nitre vysvätený 
za kňaza. Po primíciách a dovolenke 
vo svojom rodisku v Indii nastupuje 
do Terchovej ako kaplán. Vítame ho 
medzi nami a prajeme mu v jeho 
službe veľa Božieho požehnania 
a darov Ducha Svätého.

Farský úrad Terchová
páter Pavol KRUTÁK, SVD

Misionára nahrádza 
misionár

páter Johny George AMBATTU, SVD 
páter Pavol BALÁŽ, SVD
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Čas ubieha, zastaviť sa nedá 
a na našu mamičku a starkú 
zabudnúť sa nedá.
Už len kytičku kvetov z lásky na hrob 
Ti môžeme dať, spokojný večný sen priať, 
modlitbu tichú odriekať a s bolesťou 
v srdci spomínať

Dňa 16. októbra 2011 si pripomenieme 5. smutné výročie 
tragickej smrti našej drahej mamy a starej mamy

S láskou a úctou spomínajú dcéry Irena a Anna s rodinami.

Ireny  H A N U L I A K O V E J  z Terchovej.

S   P  O   M  I   E  N  K  A

Čas ubieha, zastaviť sa nedá,
zmĺkli Tvoje ústa, stíchol Tvoj krok,
večný odpočinok trvá už piaty rok.
Ten smutný deň bol pre nás plný bolesti,
keď si Ťa Pán Boh povolal do večnosti.
Čas plynie, ale bolesť v srdci stále trápi,
lebo Teba nám už nikto nevráti.
Len slzy v očiach, v srdci žiaľ,
čo drahé sme mali, to nám krutý osud vzal.

Dňa 16. októbra 2011 si pripomenieme 5. smutné výročie tragickej 
smrti nášho drahého manžela, ocina, syna, brata, zaťa a švagra

So slzami v očiach a láskou v srdci na Teba spomína 
manželka Danka, syn Tomáško, dcéra Lenka, mama, 

súrodenci, svokrovci a ostatná rodina.

Pavla   P A N T Á K A  z Terchovej.

S   P  O   M  I   E  N  K  A

„Ako tíško žil, 
tak tíško odišiel.
Skromný v živote, 
ale veľký v láske 
a dobrote.“

Ďakujeme celej rodine, susedom, 
priateľom, spolupracovníkom 

a všetkým známym za prejavy sústrasti, 
kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke 

s naším drahým manželom a otcom

ktorý nás náhle a navždy opustil 18. júla 2011 
vo veku nedožitých 61 rokov.

Úprimná vďaka patrí aj nášmu pátrovi 
vdp. Petrovi Dikošovi, ktorý ho odprevadil 

na jeho poslednej ceste

S úctou a láskou spomína manželka, 
deti s rodinami a celá ostatná rodina.

Jozefom  ZÁŇOM,

P O Ď A K O V A N I E

Nie je medzi nami, 
nečuť jeho hlas,
len tichý vánok 
ševelí tú pieseň, 
ktorú mal rád.

Dňa 10. októbra 2011 si pripomenieme 
1. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, 

otca, starého a prastarého otca

S láskou a úctou spomína 
manželka a deti s rodinami

pána  Jarolíma  K R I Š T O F Í K A

S   P  O   M  I   E  N  K  A

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 
modlitbu a tichú spomienku.

Čas plynie 
a nevráti, 
čo vzal,
zostali len 
spomienky 
a v srdci žiaľ.

Dňa 22. augusta 2011 sme si pripomenuli 
10. výročie úmrtia našej milovanej mamy, 

starej a prastarej mamy

S úctou a láskou spomína celá rodina.

Zároveň  14. novembra 2011 uplynie 
11 rokov od chvíle, čo nás navždy opustil 

náš drahý otec, starý a prastarý otec

pani Emílie  STRUHÁRŇANSKEJ

pán Viktor STRUHÁRŇANSKÝ

S   P  O   M  I   E  N  K  A

Kto ste ich poznali, venujte im modlitbu 
a tichú spomienku.

S úctou a láskou spomína 
celá smútiaca rodina.

Ľudmilou  R E C H T O R Í K O V O U,

P  O  Ď  A  K  O  V  A  N  I  E

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, známym, susedom, duchovným 

otcom a muzikantom z Ťažkej muziky 
za prejavenú sústrasť, kvetinové dary a účasť 

na poslednej rozlúčke s našou drahou 
mamou, starou a prastarou mamou

ktorá nás navždy opustila 3. augusta 2011 
vo veku nedožitých 84 rokov.

„Už nikdy neobjavíš 
štvorlístok v tráve,
už nezaznie slovko 
z Tvojich úst,
je z Teba anjel niekde 
v Božej sláve
a z nás pútnici 
k Tvojmu hrobu.
Odišla si a čas 
sa vrátiť nedá,
ale my s láskou navždy 
ľúbime len Teba.“

So žiaľom, ale stálou spomienkou v srdci 
si pripomenieme 10. výročie úmrtia našej 

milovanej dcéry a sestry

ktorá mladý život ukončila vo veku 25 rokov.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú 

modlitbu a spomienku.

S láskou a úctou spomínajú mama, sestry, 
brat s rodinami a ostatní, ktorí Ťa mali radi.

Aničky  M U R Á Ň O V E J,

S   P  O   M  I   E  N  K  A

Odišla si cestou, 
ktorou kráča 
každý sám,
len brána spomienok 
zostala otvorená 
dokorán.

Dňa 2. októbra 2011 sme si pripomenuli 
4. smutné výročie, čo nás po tragickej nehode 

opustila naša drahá a milovaná

Ďakujeme za tichú spomienku a modlitbu 
všetkým, ktorí nezabudli.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

Evička  RYBÁROVÁ

S   P  O   M  I   E  N  K  A

„Najdrahšia láska 
na svete zomrela,
keď naša mama 
oči navždy 
zavrela.“

„Kto vás 
poznal, 
spomenie si,
kto vás mal rád, 
nezabudne.“

Dňa 18. júna 2011 sme si pripomenuli 
11. výročie úmrtia našej milovanej mamy, 

starej a prastarej mamy

S láskou a úctou spomína celá rodina.

Zároveň  23. augusta 2011 uplynulo 30 rokov 
od chvíle, čo nás navždy opustil náš drahý 

otec, starý a prastarý otec

Margity   R Y B Á R O V O V E J , rod. STAŇOVEJ

Vavrinec  R Y B Á R

S   P  O   M  I   E  N  K  A

Kto ste ich poznali, 
venujte im tichú spomienku.

SPOMÍNAME

Dňa 25. septembra 2011 sa 
uskutočnila slávnostná vysviacka 
Kaplnky u Srniakov, ktorá je 
zasvätená Sedembolestnej 
Panne Márií.
Autorom  kaplnky je akademický 
maliar Milan OPÁLKA. 
S myšlienkou jej postavenia 
prišla pani Ľudmila Mičová, 
s ktorou sa všetci  obyvatelia 
stotožnili.
Vďaka týmto skvelým ľuďom sa 
vytvoril priestor pre modlitbu.

Modlime sa.
Všemohúci 
a milosrdný Bože,
kázaním a svedectvom 
svätého Cyrila a Metoda
priviedol si našich otcov 
k svetlu pravdy; 
vrúcne Ťa prosíme, 
daj, aby sme celým životom 
dosvedčovali kresťanskú 
vieru, ku ktorej sa hrdo 
hlásime. Skrze Krista 
nášho Pána.

Štvrtok 29. septembra 2011
8,15 h – prevzatie relikvie pred kostolom 
a prenesenie v sprievode do kostola.
Obrad privítania –  v kostole.

8,30 h – sv. omša, celebroval 
vdp. kanonik Milan Krkoška

9,45 h – prednáška o živote 
svätých Cyrila a Metoda 

Príležitosť uctiť si relikvie do večernej sv. omše
17,30 h – sv. ruženec a litánie 
18,15 h – sv. omša, celebroval Mons. Jozef Hrtús

Piatok 30.  septembra 2011
7,30 h – otvorenie kostola 
9,30 h – sv. ruženec a litánie
10,30 h – sv. omša, celebroval 
Mons. Tomáš Gális, žilinský biskup.

Program uctenia relikvie svätého Cyrila



OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO
A)  b e r i e    n a    v e d o m i e 

1. Stav Obecnej polície.
2. Žiadosť Petra Janca, Školská 92/8, Terchová, o vyriešenie výjazdu na hlavnú cestu.
3. Žiadosť obyvateľov Struhárne o spevnenie brehu pri potoku Horná Tižina.
4. Žiadosť obyvateľov v časti Terchová – Holúbkovia o opravu cesty.
5. Sťažnosť Štefana Špirku, Terchová 647

Viktor Vallo – starosta obce v. r.

B)  1.  s c h v a ľ u j e 
Zmenu rozpočtu obce na rok 2011 – územný plán „Zmena a doplnok č. 4 Územného plánu sídelného útvaru Terchová“.

HLASOVANIE Mgr. Martin Dikoš ZA Ing. Milan Laurenčík --- Anna  Šmehýlová ZA
Mgr. Veronika Berešíková ZA MVDr. Ján Hanuliak --- Ján Mažgút ZA Ing. Mgr. Marián Zajac ZA
Jozef Dávidík ZA Ing. Michal Krištofík ZA Mgr. Peter Opalka ZA František Zicho ZA

Viktor Vallo – starosta obce v. r.
2.  s c h v a ľ u j e 
Prevod vlastníctva majetku obce KN parc. č. 159/7 – záhrada o výmere 307 m2, KN parc. č. 159/1 – záhrada o výmere 221 m2, KN parc. č. 159/8 – záhrada o 
výmere 119 m2 a KN parc. č. 159/9 – záhrada o výmere 24 m2 v kat. území Terchová v zmysle § 9a ods. 1 písm.  c) zákona č. 258/2009 Z. Z., ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších t.j. predajom majetku vo vlastníctve obce priamym predajom a v súlade s § 9a ods. 8 písm.  
b) zák. č. 258/2009 Z. z. t.j. pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou v prospech kupujúceho Jána Ondruša, bytom  Juraja Závodského 77, Žilina - Závodie.  Kupujúci  nie je osobou uvedenou v § 9a 
ods. 6,7 zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena pozemku: 3,50  €/1 m2.

HLASOVANIE Mgr. Martin Dikoš PROTI Ing. Milan Laurenčík --- Anna  Šmehýlová ZA
Mgr. Veronika Berešíková ZA MVDr. Ján Hanuliak --- Ján Mažgút ZA Ing. Mgr. Marián Zajac ZA
Jozef Dávidík ZA Ing. Michal Krištofík ZA Mgr. Peter Opalka ZA František Zicho ZA

Viktor Vallo – starosta obce v. r.
3.  s c h v a ľ u j e 
Prevod vlastníctva majetku obce KN parc. č. 756/4 – zast. plocha o výmere 38  m2 v kat. území Terchová v zmysle § 9a ods. 1 písm.  c) zákona č. 258/2009 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších t.j. predajom majetku vo vlastníctve obce priamym predajom a v súlade 
s § 9a ods. 8 písm.  b) zák. č. 258/2009 Z. z., t. j. pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v prospech kupujúcich Petra Laurenčíka a manželky Márie, bytom  ul. Školská 94/12, Terchová. Kupujúci  nie sú  
osobami  uvedenými  v § 9a ods. 6,7 zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena pozemku: 3,50  €/1 m2.

HLASOVANIE Mgr. Martin Dikoš ZA Ing. Milan Laurenčík --- Anna  Šmehýlová ZA
Mgr. Veronika Berešíková ZA MVDr. Ján Hanuliak --- Ján Mažgút ZA Ing. Mgr. Marián Zajac ZA
Jozef Dávidík ZA Ing. Michal Krištofík ZA Mgr. Peter Opalka ZA František Zicho ZA

Viktor Vallo – starosta obce v. r.
4.  s c h v a ľ u j e 
Prevod vlastníctva majetku obce KN parc. č. 204/1 – záhrada  o výmere 110  m2, KN parc. č. 202/1 – zast. plocha o výmere 234 m2, KN parc. č. 203/3 – orná pôda 
o výmere 317 m2 a KN parc. č. 202/2 – zast. plocha o výmere 71 m2 v kat. území Terchová v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších t.j. predajom majetku vo vlastníctve obce priamym predajom a v súlade s § 9a ods. 8 
písm.  b) zák. č. 258/2009 Z. z., t. j. pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v prospech kupujúcej Márie Brežnej,  bytom Družstevná 496/3, Terchová. Kupujúca nie je  osobou  uvedenou  v § 9a ods. 
6,7 zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cena pozemku: 3,319  €/1 m2.

HLASOVANIE Mgr. Martin Dikoš ZA Ing. Milan Laurenčík --- Anna  Šmehýlová ZA
Mgr. Veronika Berešíková ZA MVDr. Ján Hanuliak --- Ján Mažgút ZA Ing. Mgr. Marián Zajac ZA
Jozef Dávidík ZA Ing. Michal Krištofík ZA Mgr. Peter Opalka ZA František Zicho ZA

Viktor Vallo – starosta obce v. r.
5.  s c h v a ľ u j e 
Žiadosť o súhlas na zrealizovanie odvodnenia a nákladovú kompenzáciu pre Romana Hanuliaka a manželku Máriu, Pod Rovňami 63, 013 06 Terchová. 
Nákladová kompenzácia je položkou, ktorú si žiadateľ môže uplatňovať u Správy ciest ŽSK, M. Rázusa, Žilina.

HLASOVANIE Mgr. Martin Dikoš ZA Ing. Milan Laurenčík --- Anna  Šmehýlová ZA
Mgr. Veronika Berešíková ZA MVDr. Ján Hanuliak --- Ján Mažgút ZA Ing. Mgr. Marián Zajac ZA
Jozef Dávidík ZA Ing. Michal Krištofík ZA Mgr. Peter Opalka ZA František Zicho ZA

Viktor Vallo – starosta obce v. r.
6.  s c h v a ľ u j e 
Zámenu nehnuteľností vo vlastníctve RD Terchová a to KN parc. č. 1618 o výmere 240 m2, KN parc. č. 15228/37 o výmere 866 m2 za pozemok  pkn – nekni-
hované  parcely  17025 o výmere cca 800 m2 a 17334, 17026  o výmere cca 350 m2, ktoré sú vo vlastníctve obce Terchová. Ostatné pozemky vo vlastníctve RD 
Terchová budú riešené následnou zámenou po vyhotovení GP.

HLASOVANIE Mgr. Martin Dikoš ZA Ing. Milan Laurenčík --- Anna  Šmehýlová ZA
Mgr. Veronika Berešíková ZA MVDr. Ján Hanuliak --- Ján Mažgút ZA Ing. Mgr. Marián Zajac ZA
Jozef Dávidík ZA Ing. Michal Krištofík ZA Mgr. Peter Opalka ZA František Zicho ZA

Viktor Vallo – starosta obce v. r.
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UZNESENIE č. 7/2011
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva,

konaného   19. 08. 2011
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7.  s c h v a ľ u j e 
Zmenu VZN č. 3/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov a podmienky úhrady v zariadení školského stravovania nasledovne:
-   Čl. II., bod 1) Obec Terchová určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt  dieťaťa v materskej škole v sume 12,5 €/mesiac.
-   Čl. III. bod 1) Obec Terchová určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí v sume 1,7 €/mesiac.

HLASOVANIE Mgr. Martin Dikoš ZA Ing. Milan Laurenčík --- Anna  Šmehýlová ZA
Mgr. Veronika Berešíková ZA MVDr. Ján Hanuliak --- Ján Mažgút ZA Ing. Mgr. Marián Zajac ZA
Jozef Dávidík ZA Ing. Michal Krištofík ZDR Mgr. Peter Opalka ZA František Zicho ZA

Viktor Vallo – starosta obce v. r.
8.  s c h v a ľ u j e 
Pridelenie nájomných bytov pre žiadateľov nasledovne:
Jednoizbový byt: Ing. Ján Bardiovský, Jana Mešková.
Dvojizbový byt: Stanislava Kmecíková, Ing. Anna Balátová, Eva Dendisová.
Trojizbový byt: Radoslav Kováč a manželka Eva, Štefan Laurinčík a manželka Eva.

HLASOVANIE Mgr. Martin Dikoš ZA Ing. Milan Laurenčík --- Anna  Šmehýlová ZA
Mgr. Veronika Berešíková ZA MVDr. Ján Hanuliak --- Ján Mažgút ZA Ing. Mgr. Marián Zajac ZA
Jozef Dávidík ZA Ing. Michal Krištofík ZA Mgr. Peter Opalka ZA František Zicho ZA

Viktor Vallo – starosta obce v. r.
C)  p o v e r u j e 
Starostu obce na ďalšie rokovanie vo veci zníženia nákladov expozície „Jánošík a Terchová“ pre Považské múzeum v Žiline, Topoľová 1, 010 03 Žilina.

HLASOVANIE Mgr. Martin Dikoš ZA Ing. Milan Laurenčík --- Anna  Šmehýlová ZA
Mgr. Veronika Berešíková ZA MVDr. Ján Hanuliak --- Ján Mažgút ZA Ing. Mgr. Marián Zajac ZA
Jozef Dávidík ZA Ing. Michal Krištofík ZA Mgr. Peter Opalka ZA František Zicho ZA

Viktor Vallo – starosta obce v. r.
D)  o d r o č u j e   
Prevod vlastníctva majetku obce KN parc. č. 17136/30 – ostatná  plocha o výmere 200  m2 v kat. území Terchová v zmysle § 9a ods. 1 písm.  c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších t.j. predajom majetku vo vlastníctve obce priamym predajom a v súlade s § 9a ods. 8 písm.  b) zák. č. 258/2009 
Z. z. t.j. pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou v prospech 
kupujúcich Gustáva Davidíka a manželky Oľgy,  bytom Terchová č. 658. Kupujúci nie sú osobami  uvedenými  v § 9a ods. 6,7 zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.

HLASOVANIE Mgr. Martin Dikoš ZA Ing. Milan Laurenčík --- Anna  Šmehýlová ZA
Mgr. Veronika Berešíková ZA MVDr. Ján Hanuliak --- Ján Mažgút ZA Ing. Mgr. Marián Zajac ZA
Jozef Dávidík ZA Ing. Michal Krištofík ZA Mgr. Peter Opalka ZA František Zicho ZA

Viktor Vallo – starosta obce v. r.

E)  r u š í  
Uznesenie OZ č. 3/2010, bod B/7 zo dňa 23.4.2010.
Zámenu nehnuteľností vo vlastníctve RD Terchová a to KN parc. č. 1618  o výmere 240  m2, KN   15228/37  o  výmere  866  m2  a  časť z  pozemku   KN   parc. č. 
15229/2  o výmere cca 800  m2 za pozemok pkn – neknihovaná parcela 17025 o výmere cca 2081  m2, ktorá je vo vlastníctve  obce Terchová. Ostatné pozemky 
vo vlastníctve RD Terchová  budú riešené následnou zámenou po vyhotovení GP.
HLASOVANIE Mgr. Martin Dikoš ZA Ing. Milan Laurenčík --- Anna  Šmehýlová ZA
Mgr. Veronika Berešíková ZA MVDr. Ján Hanuliak --- Ján Mažgút ZA Ing. Mgr. Marián Zajac ZA
Jozef Dávidík ZA Ing. Michal Krištofík ZA Mgr. Peter Opalka ZA František Zicho ZA

Viktor Vallo – starosta obce v. r.

Dňa 14. júla 2011 sa dožila krásneho životného jubilea, 
100 rokov, obyvateľka Zariadenia pre seniorov a Domova 
sociálnych služieb Terchová Emília PODSTAVKOVÁ, rodená 
Rechtoríková. Pani Podstavková žije v zariadení od roku 
1998. K unikátnemu životnému jubileu jej prišli zablahoželať 
príbuzní, obyvatelia a zamestnanci zariadenia, ako 
i predstavitelia Obecného úradu Terchová. Ku gratulantom 
sa pripojil aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj 
Blanár a riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková. 
Do ďalšieho života prajeme jubilantke veľa spokojných 
a príjemne strávených chvíľ v našom zariadení.

Zrekonštruovaná budova MŠ v Terchovej

predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár 
pri rozhovore s oslávenkyňou

starosta obce Terchová 
pán Viktor Vallo gratuluje 100 ročnej
 jubilankte pani Podstavkovej.

Kolektív MŠ v Terchovej ďakuje všetkým, 
ktorí pomohli, aby bola 5. septembra 2011 

škôlka pripravená pre naše detičky.

KRÁTKE SPRÁVY

ZpS a DSS TerchováFoto - Pavol ĎURČO
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Dedina Terchová, opradená povesťami 
o slávnom zbojníkovi Jánošíkovi a obkolesená 
prekrásnymi horami Malej Fatry, nás víta síce 
mračnami, ale výzdobou pripomína mladú 
nevestu, ktorá sa chystá na rozhodujúci krok 
vo svojom živote. Veru, aj Terchová sa chystá, 
ba čo, je prichystaná tiež na svoju najväčšiu 
udalosť v roku – na Jánošíkove dni.
   Folkloristickí seniori dostali priestor 
v sobotňajšom programe. Nestor seniorov 
Alino Špaček preto rozhodil siete a myšlienky, 
aby  pozval špičku seniorských folklórnych 
telies na Slovensku. A tak sme sa stretli seniori 
zo Skalice, Kopa z Myjavy, „Družbáci“ z Trenčína, 
seniori z Oravy, Hnojňané z Michaloviec, dievčatá 
z Lúčnice, partia Kubánkov sen, „spevule“ 

z Bratislavy, senior Partizán zo Slovenskej Ľupče 
a naša skupina tanečníkov z Folklórneho klubu 
Omladina z Košíc.
   Zvítanie pri autobusoch v Terchovej bolo 
neskutočne spontánne – pri pesničke 
a slivovičke. Družba už mala pripravený kotlík 
a vôkol sa rozliehala vôňa praženej cibuľky, toť 
základu kotlíkového guľášu. Krátke organizačné 
pokyny od Alina, a ideme sa pozrieť medzi ľudí, 
medzi návštevníkov tohto festivalu. Navštívili 
sme stánky v bludisku predajcov hádam 
všetkého, čo sa predáva. Ale prezradím vám, 
že je treba si prejsť aj dedinu Terchovú, lebo 
vás upútajú vyzdobené domčeky, tu a tam 
ešte nejaká štýlová drevenica. Naša partia si na 
chvíľu sadla do útulňučkej čajovne, kde sme 

stretli  majiteľa tohto zariadenia. Predstavte si 
spojenie majiteľ čajovne, rozhlasový redaktor, 
muzikant, východniar, čerstvý otec dcérky 
Maríny, vášnivý folklorista menom Branislav 
Koscelník. Tak sme pospomínali, zasmiali sa 
a ideme do velikánskeho stanu, kde sa konalo 
naše predstavenie.
   Nálada medzi účinkujúcimi je úžasná, vytvárajú 
sa hlúčky, diskutujeme, bavíme sa, sem tam 
nejaké pohyby pri rozcvičovaní a program sa 
začína. Plný stan divákov nás, účinkujúcich, 
fascinuje a núti vydať zo seba všetko. Program 
beží spontánne, tešíme sa z našich kolegov 
seniorov a vyvrcholenie je opäť famózne; všetci 
účinkujúci sme na pódiu a záverečná pieseň 
Na Kráľovej holi... donúti  všetkých divákov 

„Predjedlo“ tohtoročných Jánošíkových dní mohli 
záujemcovia ochutnať už vo štvrtok 29. júla 
v podobe výstavy ľudových hudobných nástrojov 
z Terchovskej doliny. Prehliadku jedinečného 
umenia s názvom Nájdené struny stratených 
nôt sprístupnilo v Makovického dome Krajské 
kultúrne stredisko v Žiline a všetkých priaznivcov 
folklóru tak naladilo na pestrý program 49. ročníka 
medzinárodného podujatia. Ešte v ten istý deň 
vyhrávala terchovská muzika i v Jánošíkovom kraji. 
Medzi seba si domáci zavolali hostí zo Slovenska, 
ako aj zo susedných krajín. Ťažká muzika, Trio 
z Chotára, Heligonkári z Rovne, Ženy spod Rozsutca, 
Nebeská muzika, goralská muzika Zakopiany zo 
Zakopaného, cimbalová muzika Čardáš z českého 
Vlčnova a FS Piliš z Mlynkov z Maďarska ponúkli 
hudobnú nádielku, ktorá odštartovala veľkolepý 
terchovský víkend. 

V piatok sa návštevníci veselili v šapitó, ktoré 
organizátori opätovne rozložili pod amfiteátrom 
Nad bôrami. V programe „Z doliny sa ozýva, 
že sa spievať začína“ sa predstavili folklórne súbory 
a interpreti z celého kraja. Terchovský večer sa niesol 
v duchu motta „Veruže si spievaj, Terchovská dolina...” 
a diváci si vychutnali mená ako Zbojnícka muzika, 
Hanuliakovci z Martina, Ženy spod Rozsutca, 
Miloš Bobáň či seniorov zo žilinských súborov, 
združených pod názvom Oprášené krpce. 
Pod Rozsutec putovalo i výtvarné umenie. 
Vo vysunutej expozícii Považského múzea sa 
v sobotu predpoludním konala výstava Remesklo 
jubilujúceho miestneho rodáka, akad. sochára 
Milana Opalku. Pred budovou obecného úradu 
slávnostne odhalili sochu „patróna“ podujatia 

Juraja Jánošíka, ktorého duch je tu prítomný 
na každom kroku. Sobota patrila aj deťom; tanečné 
súbory a spevácke skupiny sa návštevníkom 
podujatia predviedli v programe Ratolesti. 
V popoludňajších hodinách davy rozhýbal Tanečný 
dom, prezentujúci tance z Terchovej a Turzovky. 
Zlatým klincom dňa bol pre mnohých večerný 
galaprogram. Svoje bravúrne muzikantské 
umenie ukázali Nebeská muzika a jubilant Alojz 
Mucha, Trombitáši Štefánikovci, Čarovné ostrohy 
a orchester, Hudaki Village Band z Ukrajiny a veľa 
ďalších. Terchovský symfonický orchester tradične 
viedol dirigent Rudolf Patrnčiak, ktorý práve 
počas tohto večera dostal ocenenie od Európskej 
únie umenia. Podľa šéfa dramaturgie podujatia 
Petra Cabadaja je to pre celú Terchovú významná 
udalosť. Sobotňajší program uzavrel veľkolepý 
ohňostroj a, samozrejme, nemohla chýbať ani 

ľudová veselica.
Jánošíkove dni vyvrcholili v nedeľu. V Kostole 
sv. Cyrila a Metoda sa konala svätá omša za 
nositeľov ľudových tradícií. Po nej sa cez Terchovú 
až do Vrátnej prešiel populárny konský vozový 
sprievod. Ďalší úspešný ročník Jánošíkových 
dní ukončila posledná výdatná dávka ľudovej, 
ale i modernej muziky. 
Počas celého víkendu sa  vďaka výstavám 
a zaujímavým sprievodným programom, ktoré 
pripravilo Považské múzeum, mohli návštevníci 
dozvedieť viac o špecifikách kultúrnej krajiny 
mikroregiónu Terchovská dolina.
 „Z môjho pohľadu boli tohtoročné Jánošíkove 
dni veľmi náročné. Nedeľný galaprogram mal byť 
typickým amfiteátrovým programom, no kvôli 

počasiu sa odohral v stane. Ale aj tento veľký problém 
sa nám podarilo zvládnuť a vďaka vysokej umeleckej 
úrovni malo festivalové finále svoje čaro,“ povedal 
Peter Cabadaj.
Ani tento rok sa teda Jánošíkovým dňom 
nevyhol silný dážď, jediné „prekliatie“ podujatia. 
Organizátorom poriadne skomplikoval plány, 
pretože sa museli prispôsobiť a po 18 rokoch 
zrealizovať „mokrý variant“ programu. Hoci im 
počasie nehralo do karát, technika nesklamala, 
nezrovnalosti doladili na zvukových skúškach 
a „vychytali“ všetky nedostatky. „Podľa účastníkov 
bol zvuk najlepší za posledných 15 rokov, čo nás 
veľmi potešilo. Tento ročník by sa dal nazvať aj 
predpremiérou pred veľkým polstoročným výročím. 
Budúci rok si pozveme absolútne špičky zo Slovenska 
i zaujímavých zahraničných hostí,“ prezradil plán 
k jubilejnému 50. ročníku Jánošíkových dní šéf 

ich dramaturgie. Podľa jeho slov by mal byť program 
ďalšieho ročníka uzavretý už počas jesene. 
Jánošíkove dni každoročne navštívi mnoho 
milovníkov slovenského folklóru a dá sa 
povedať, že v malom množstve je tu zastúpený 
celý svet. Medzi návštevníkmi sa objavili 
aj Austrálčania, Kanaďania či Američania. Táto 
slávnosť ľudového umenia si za 49 rokov svojej 
existencie získala meno doma i v zahraničí, a my 
sa už tešíme, čo si pre nás organizátori pripravia 
pri príležitosti okrúhleho jubilea.

Seniori 20. storočia na Jánošíkových dňoch 2011...

Jánošíkove dni neprekazil ani dážď 
„Hrajže mi, muzička, nebeský andele, radšej ťa načúvam jak kňaza v kostele...“ Tak ako za čias najslávnejšieho slovenského 
zbojníka, terchovská muzika pod Rozsutcom veselo vyhráva dodnes. Miestne ľudové nôty najviac popularizujú už tradične 
Jánošíkove dni, ktoré sú jedným z najočakávanejších letných podujatí nášho regiónu. Máme za sebou už jeho 49. ročník, ktorý 
malebný kraj opäť naplnil krásnou piesňou a tancom.

Lucia KUBALOVÁ, 
Veronika CVINČEKOVÁ

(Žilinský večerník č. 31/2011, s. 1)

Terchovský symfonický orchester

Foto - František MUCHA
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Cítili sme sa u vás tak dobre, ako by sme boli doma! 
Nádherná príroda, unikátna kultúra, milí ľudia, 
bezchybné organizovanie a nezabudnuteľné zážitky. 
Takto by sme mohli zhrnúť náš deň v Terchovej. 
Blahoželáme vám ešte raz a aj touto cestou sa vám 
chceme poďakovať za vaše priateľské pozvanie, 
ako aj za dôveru v nás.
Prajeme vám šťastie, zdravie a ešte veľa úspechov.
Pozdravujeme vás všetkých z Maďarska a ďakujeme 
za bezhraničnú spoluprácu!

Milí priatelia 
z Jánošíkovho kraja!

S úctou a krajanským pozdravom  
Levente Galda, FS Piliš z Mlynkov (Maďarsko) 

postaviť sa. Tí spolu s nami spievajú túto 
hymnickú pieseň. Prekrásne ukončenie tohto 
seniorského diela. Ľudia tlieskajú, dievčatá 
tanečnice si potajme utierajú slzičky z dojmov, 
nadšenia, spokojnosti a atmosféry. Divákom sa 
to páčilo, čo bolo poznať z ďakovaní, potlesku 
a zo slov uznania.
   Už prezlečení, všetci seniori, 
sa stretávame pri Alinovom 
guľáši. Vynikajúce cesnakové 
pagáčiky, ešte lepšia nálada 
sa snúbi s lahodnou 
chuťou guľášu. Spev, 
smiech, veľmi dobrá 
nálada urobila z nás, 
seniorov, velikánsku 
rodinu folkloristov, ktorú, 
páni organizátori festivalov 
a režiséri programov, 
treba brať úplne vážne! 
Z každého jedného seniora 
vyžaruje nadšenie, chuť 
a entuziazmus predvádzať 
to, čo sme sa za mladi, 

ešte v 20. storočí, naučili a čo teraz, nie ako 
pamätníci, ale skôr ako nadšenci, predvádzame 
v 21. storočí. Ak to matematicky spočítame, 
tak si myslím , že my, seniori, sme šťastní ľudia, 
pretože vo folklóre pôsobíme už celých sto 
rokov... Vytvárali sme medzi sebou menšie či 

väčšie kolesá, v ktorých sme 
sa bavili o minulosti. Trocha 
sme prebrali aj z budúcnosti, 
ale čo je najhlavnejšie, že 
sme spontánne, veselo a bez 
zábran etnických rozdielov 

– či západniar,  Stredoslovák, 
alebo východniar – mohli 
byť spolu v prítomnosti, 

realite. Celé toto prenádher- 
né stretnutie bolo 

o k o r e n e n é 
všakovakými 

pesničkami. 
Išlo veru 
o fantastickú 

atmosféru, 

ktorú ochutnali aj bývalý prezident Slovenskej 
republiky Rudolf Schuster, ako i veľká osobnosť 
folklóru, choreograf Július Kubánka. Nálada 
bola taká nenapodobiteľná, že sa mi zdalo, 
že aj socha Juraja Jánošíka, dovtedy obrátená 
tvárou k dedine Terchová, sa pri tom našom 
speve a vynikajúcej nálade obrátila tvárou 
k amfiteátru, kde sme boli akurát my, seniori...
   Je večer, mrholí či prší,  program v Terchovej 
pokračuje ďalej, ale my, Omladina, sa lúčime so 
všetkými. Sadáme do áut a cestujeme do Košíc, 
lebo na druhý deň už ideme reprezentovať 
slovenský folklór do Portugalska.
   Ďakujeme, Alino, ďakujeme vám, naši zlatí 
seniori, ďakujeme, Terchová, a dúfame, 
že dovidenia o rok! Radi prídeme a možno 
ešte vo väčšom zložení seniorov vám, milí 
diváci, priaznivci folklóru, ukážeme svoje 
umenie!! My, seniori, milovníci folklóru!!!
 
Prajem všetkým vám všetko dobré! 

Váš Imi z Omladiny...

Foto - Milan KOSEC

Vystúpenie seniorov v programe Jánošíkových dni 2011

FS PILIŠ z Mlynkov  (Maďarsko)

Foto - Milan KOSEC
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V rámci sobotňajšieho galaprogramu (30. 7.) 
medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove 
dni sa predstavil aj Terchovský symfonický 
orchester, ktorého umeleckým šéfom 
a dirigentom je práve Rudo Patrnčiak. 
Keď muzikanti odohrali prvú skladbu, 
na pódium prišiel prezident Európskej 
únie umenia Petr Vašíček (CZ), 
viceprezident pre východnú Európu 
EUU Volodymyr Tsvilynyuk (UA) a člen 
EUU, akademický sochár Štefan 
Pelikán (SR). Spoločne odovzdali 
dirigentovi Cenu za umeleckú 
a kultúrnu činnosť – Zlatá 
Europea. Pôvodne tak mali urobiť 
už počas Cyrilometodských dní, 
ale starosta Terchovej Viktor Vallo 
navrhol, aby termín presunuli 
na folklórny festival. Slávnostný 
ceremoniál sledovali tisícky ľudí 
nielen v amfiteátri, ale aj diváci 
pri televíznych obrazovkách 
v Českej a Slovenskej republike. 
„Dekrét som dostal počas 
Cyrilometodských dní z rúk 
prezidenta EUU Petra Vašíčka 
a viceprezidenta pre západnú 
Európu EUU Bernarda Louisa 
Martina zo Švajčiarska. 
Sošku mi odovzdali na 
medzinárodnom folklórnom 
festivale Jánošíkove dni,“ 
vysvetľuje ocenený umelec. 
Zo Zlatej Europey má radosť. 
„Samozrejme, že pochvala 
človeka poteší. Myslím si, 
že každý z nás má svoje 
poslanie na tejto Zemi. A ja len 
plním to svoje,“ usmeje sa 
Rudo Patrnčiak. 
V jeho prípade nejde o prvé 
ocenenie. Doma má už peknú 
zbierku. Nezabúda však na to, 
že by ich nezískal bez svojich 
najbližších, „V umení, a v mojom 
prípade zvlášť, je to kolektívna hra. 
Nemôžete tvoriť, pokiaľ nemáte pevné 
zázemie v rodine, dôveru od okolia 
a ochotných ľudí, s ktorými realizujete 
svoje vízie,“ dodáva riaditeľ Miestneho 

kultúrneho strediska 
v Terchovej. Otázku, 

ktoré ocenenie 
si najviac 
váži, si zatiaľ 

nekladie. 
„Najvyššie uznanie sa dostáva až po 
smrti, keď človek niekomu chýba. To je tá 
najväčšia pochvala“,
hovorí. No aj Zlatá Europea má 

svoju hodnotu. Ak si cenu niekto 
naozaj zaslúži, je to Rudo Patrnčiak. 
Pôsobil vo viacerých folklórnych 
a hudobných zoskupeniach 
(DsFS Malý Rozsutec, FS Stavbár, 

Žilinský miešaný zbor, SĽUK, ĽH 
bratov Muchovcov...). Založil 

alebo bol spoluzakladateľom 
niekoľkých hudobných formácií 
ako Obývačkový orchester 
z Terchovej, Terchovský 
symfonický orchester, Píšťalová 
muzika, Dedinská folklórna 
skupina Terchová, Detský 

spevácky zbor Sedmikrásky, 
Ťažká muzika, T 12a a ďalšie. 
Organizačne i dramaturgicky 
sa podieľa na rôznych akciách 
v Terchovej (Jánošíkove 
dni, Cyrilometodské dni, 

Jasličková 

Rudo Patrnčiak: “Len si plním svoje poslanie” 
Riaditeľom Miestneho kultúrneho strediska v Terchovej je už viac ako dvadsaťštyri rokov Rudo Patrnčiak. Človek, o ktorom sme sa od jeho dobrého 
priateľa dozvedeli, že aj keď sme všetci nahraditeľní, Rudo je výnimka. Od detstva sa venuje hudbe. Hovorí, že dostal dar od Boha, ktorý musí 
odovzdávať ďalej. A v plnení svojho poslania je viac ako dôsledný! Aj vďaka nemu sa z Terchovej stala známa kultúrna obec. Jeho snahu si všimli 
tiež členovia Európskej únie umenia (EUU), ktorí Ruda Patrnčiaka ocenili Zlatou Europeou.

pobožnosť, Preteky gazdovských koní, 
Majstrovstvá v kosení kosou,
 Dni Sv. Huberta...). Je spoluzakladateľom 
obecných novín Terchová, Terchovského 
budzogáňa, spoluiniciátorom realizácie 
bronzovej busty pápeža Jána Pavla II. 
v Terchovej. Spolupracoval s ruským 
armádnym súborom Alexandrovci, 
s rôznymi hudobnými formáciami nahral 
niekoľko albumov. A to stále nie je všetko. 
Ktoré podujatia sú mu srdcu blízke? 
„Pri zrode, ktorých som bol. Napríklad 
Jasličková pobožnosť. Vznikla na podnet 
pátra Šabu v roku 1975 a dnes je žiadaná 
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Ďalej sú to Cyrilometodské dni, noviny 
v Terchovej, vianočné, novoročné, 
veľkonočné koncerty, Martinské oslavy 
a, samozrejme, môj rodinný Obývačkový 
orchester,“ vymenúva Rudo Patrnčiak. 
Za dôležitý moment v terchovskej 
kultúre považuje založenie Dedinskej 
folklórnej skupiny Terchová. „V roku 
1981 sme vstúpili na scénu. Získali sme 
najvyššie ocenenia na rôznych folklórnych 
prehliadkach, súťažiach, festivaloch doma 
aj v zahraničí,“ prezrádza Rudo. Skupinu 

založil v čase, keď sa z Bratislavy 
plánoval vrátiť do rodnej Terchovej. 

Nakoniec aj tak urobil. Dobre si 
vtedy uvedomoval, že hoci je v obci 

veľa talentov, potrebujú hudobné 
vzdelanie. „Na tejto myšlienke som 

postavil svoju filozofiu. Robili sme 
najskôr hudobné kurzy a dnes tu máme 
dve hudobné školy. Znie tu ľudová, 

klasická, rocková hudba, world music. 
Sú tu ľudoví aj profesionálni muzikanti, 

speváci, rezbári, akademickí sochári, 
výtvarníci, básnici, filmári... Terchová je 
dnes skutočne kultúrna obec.“ A zásluhu 
má na tom aj súčasný riaditeľ Miestneho 
kultúrneho strediska. Vedia to tiež 
členovia komisie, ktorí sa jednomyseľne 
zhodli na tom, že Zlatá Europea do rúk 
Ruda Patrnčiaka skutočne patrí. A tak sa 
môže pochváliť ocenením, ktoré vlastní 
napríklad aj Ronnie Wood, gitarista 
a spevák skupiny Rolling Stones. Čo dodať 
k takému úspechu? Srdečne gratulujeme!

Katarína MARČEKOVÁ
(Žilinský večerník, č. 32/2011, s. 4)

Zlatá Europea 
poputovala 
do rúk človeka, 
ktorý celý život 
zasvätil kultúre.

zľava: prezident EUU Petr Vašíček (CZ), ocenený Rudolf Patrnčiak - riaditeľ MKS Terchová, Zuzana Patrnčiaková - dcéra, 
viceprezident pre východnú Európu EUU Volodymyr Tsvilynyuk (UA), a člen EUU, akademický sochár Štefan Pelikán
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František Mucha.
muzikant, spevák, výtvarník, fotograf 

Všestranný umelec František Mucha patrí už roky rokúce 
medzi najznámejšie i najpopulárnejšie osobnosti Terchovej. 
Vyrastal v osade Pod Rozsutcom a už odmalička ho lákal 
spev a maľovanie.
   Postupom času sa F. Mucha naučil hrať na viacerých 
hudobných nástrojoch a stal sa z neho uznávaný a vyhľadávaný 
muzikant. Najväčšiu slávu zažil ako člen ľudovej hudby bratov 
Muchovcov, ktorá sa svojimi úspechmi zaradila medzi absolútnu 
špičku slovenskej folklórnej scény. Vydala päť samostatných 
platní, často účinkovala v zahraničí (Európa, Austrália, Ázia, Južná 
Amerika), kde dôstojne reprezentovala  našu kultúru. Bratia 
Muchovci získali v uplynulých rokoch viacero prestížnych domácich 
i medzinárodných ocenení; v ich rámci sa najviac vyníma skvelé 
víťazstvo v kategórii ľudových hudieb na jubilejnom 50. ročníku 
celosvetovo uznávaného hudobného festivalu v Llangollene 
vo Walese (1996). Z úspešných turné Bratov Muchovcov v zahraničí 
vznikli štyri knižné publikácie (Odskočili sme si do Argentíny, 1994; 
Keď Švédsko tlieskalo Terchovej, 1996; Sen zvaný Llangollen, 1996; 
S Muchovcami po Austrálii, 1997).
   Okrem spomínaných piatich albumov sa F. Mucha podieľal 
na stovkách ďalších nahrávok, účinkoval vo filme, v televízii, 
rozhlase, zozbieral a hudobne spracoval piesne z rodiska, 
ktoré vyšli knižne pod názvom Terchová, Terchová (1998). 
Ako je všeobecne známe, v súčasnosti sa Fero muzike 
aktívnejšie nevenuje. Všetci jeho priatelia a priaznivci však 
veria, že (už pripravovaný) jubilejný 50. ročník Jánošíkových 
dní ho bude motivovať k návratu na javisko...  
   „Som nesmierne šťastný, že patrím medzi tých, ktorí 
prišli z takého kraja, ako je Terchová. Slová mojej piesne 
,Terchová, Terchová, jak ťa hory kryjú, ako keď nevestu 
do čapca zavijú´ vyjadrujú hlbokú lásku k môjmu rodnému 
kraju. Ďakujem svojim predkom, že prvé otvorenie očí 
a vydýchnutie som urobil len pár metrov pod Rozsutcom. 
Ďakujem všetkým, od ktorých som sa naučil milovať naše 
krásne ľudové tradície. Som nesmierne 
šťastný, že som sa stal jedným 
z pokračovateľov tejto šľachetnej 
štafety života.“ (F. Mucha, 1994) 
   Cesta F. Muchu k vlastnej výtvarnej 
tvorbe bola kľukatá a zložitá. No prešli 
roky a uznávaný muzikant a spevák 
sa stihol vyprofilovať aj výtvarne. 
S typickou muchovskou náturou 
a vybavený svojráznou terchovskou 
filozofiou hľadal svoj maliarsky rukopis, 
autorskú značku, osobnostný výraz. 
Hľadal, objavoval, odkrýval, našiel 
a neustále nachádza. Témy, prostredia, 
ľudí... Neúnavný F. Mucha putoval 
pri hľadaní motivačných zdrojov 
a inšpirácie nielen do okolitých 
prírodných scenérií, ale cieľavedome 
šiel aj za minulosťou a do minulosti, 
aby ju sprítomnil a tak zachoval 
pre súčasnosť. Zároveň s tým šiel 
citlivo a s pokorou za tradíciami, 
aby nimi zdokumentoval a najmä 
potvrdil existenciu, historickú pamäť 
a hodnotový odkaz jedinečnej ľudovej 
kultúry rodného Jánošíkovho kraja. 
Viacerými dielami však prekročil 
rámec, hranice a kontext rodiska, 
čím ponúkol vlastnú umeleckú 
interpretáciu národného kultúrneho 
dedičstva a nadčasový odkaz jeho 
najvýraznejších protagonistov.
   Vo svojej portrétnej tvorbe 
zobrazuje F. Mucha rôzne ľudské 
typy, osudy a osobnosti. Kdesi na 
počiatku stál prostý človek. Typ, 
ktorý nereprezentoval individuálny 

príbeh, ale svojím celkovým 
vyznením pôsobil ako 

symbol, definujúci 
jedno autentické 
spoločenstvo s vlastným 
koloritom, atmosférou 
a pravidlami života. 

Predstaviteľ tradície bol 
Muchovou autorskou 

optikou i prístupom k téme 
povýšený do polohy, ktorá 

harmonicky korešpondovala 
s jeho estetickou hodnotovou 

hierarchiou. Aj keď takýto 
reprezentant a nositeľ tradície 

žil prostým dedinským životom, 
v Muchovom ponímaní predstavuje 

prirodzenú duchovnú autoritu, 
symbolizujúcu vyššiu ľudskú 

i spoločenskú integráciu. V tomto 
ohľade je autorský 

koncept F. Muchu 
blízky  Benkovmu 

programu 
v maľbe 

a fotografickej línii Karola 
Plicku. K obom spomínaným 
osobnostiam sa terchovský umelec 
aj otvorene hlási.
   Na prelome storočí rozšíril 
F. Mucha svoj tematický záber 
v oblasti portrétnej tvorby 
o osobnosti, ktoré v súčasných 
podmienkach rozvíjajú posolstvo 
a odkaz našej národnej ľudovej 
tradície a kultúry. Aj v tomto 
prípade si výtvarník našiel vlastnú 
cestu, štýl a výraz podriadený 
základnému cieľu – zanechať po 
sebe svedectvo a hmatateľnú stopu 
v čase, ktorý práve žijeme. Pevne 
veríme, že sa po tejto i ďalších 
stopách niekedy v budúcnosti 
vyberú ďalší fundovaní a rozhľadení 
nadšenci. Ferovi pokračovatelia...   
   V ostatných rokoch sa 
F. Mucha intenzívnejšie venuje 
aj fotografickej činnosti. Všíma si 
a zachytáva najmä život v prírode 
(hmyz), ale dokumentuje tiež 
rôzne folklórne podujatia, výstavy 
a dianie v rodisku.
   Pri príležitosti 60. narodenín 
bola Františkovi Muchovi udelená 
Cena Obce Terchová za dlhoročný 
prínos k rozvoju a propagácii 
ľudového umenia a kultúry 
Jánošíkovho kraja (2007).

8. 7. 1947 Terchová
muzikant, spevák, výtvarník fotograf

Od konca roku 2005 uverejňujeme na stránkach 
našich novín seriál o popredných osobnostiach 
Terchovej. Ich stručné profily ponúkame na 
základe časového hľadiska, čiže od 
17. storočia až po súčasnosť. V poradí tridsiatou 
šiestou osobnosťou bude po Jurajovi Jánošíkovi, 
Adamovi Františkovi Kollárovi, Jurajovi Czeiselovi, 
Alojzovi Chvastekovi, Františkovi Balátovi, 
Jozefovi Struhárňanskom,  Jozefovi Bernátovi, 
Jozefovi Stašovi, Karolovi Skřipskom, Kolomanovi 
K. Geraldinim, Eugenovi Weinerovi, Milanovi 
Šaradinovi, Jozefovi Meškovi – Kvačekovi, 
Štefanovi Bitterovi, Bohdanovi Blahovi, Borisovi 
Ivanovovi, Vincentovi Rybárovi, Ondrejovi 
Bobáňovi, Jozefovi Weiderovi, Vincentovi 
Patrnčiakovi, Jozefovi Turčanovi, Jozefovi Šabovi, 
Mirovi Križovi, Stanislavovi Hanuliakovi,
Vladimírovi Križovi, Štefanovi Patrnčiakovi, 
Milanovi Chvastekovi, Milanovi Moravčíkovi, 
Viliamovi Meškovi,  Miroslavovi Vallovi, Darine 
Kohútovej-Hanuliakovej,  Štefanovi Hanuliakovi,  
Jozef Gargulákovi, Vladimírovi Ondrušovi a 
Adamovi Vallovi František Mucha.

František MUCHA

Peter CABADAJ



Kultúra a cestovný ruch10 5 / 2011

MALIARSKY PLENÉR V TERCHOVEJ

TERCHOVÁ MÁ NOVÚ MAPU
V rámci vernisáže výstavy Maliarsky plenér (konal sa v posledných augustových 
dňoch v priestoroch relaxačno-informačného centra Terchovec) bol verejnosti, 
za účasti Ťažkej muziky, predstavený ďalší produkt cestovného ruchu – nová 
mapa Malá Fatra. Terchová-Vrátna. Táto novinka obsahuje turistickú mapu 
s cyklotrasami, mapu obce Terchová, panoramatickú mapu Terchovej a mapu 
výletov; je dostupná v slovenskom aj anglickom jazyku. Zaujme tiež tým, že 
Terchová i Vrátna je v strede a mapa zahŕňa široké okolie od Čadce, Žiliny po 
Martin a Ružomberok. Nechýba v v nej ani obľúbená Vychylovka. 
   Mapa vznikala v priebehu roka 2011, a to asi šesť mesiacov. Ide o dielo Tatiany 
Grófovej, známej fotografky a publicistky, ktorá v odbornej rovine spolupracovala 
s regionálnym historikom a zaslúžilým terchovským rodákom, 83-ročným 
Vladimírom Križom. Ten vedno s Jozefom Gargulákom v minulosti pripravil na 
vydanie viacero populárnych turistických sprievodcov – Vrátna, Malá Fatra, Žilina 
a okolie. V. Križo zbiera mapy už dlhé roky, pričom najstaršia, ešte z čias Rakúska-
Uhorska, má asi sto rokov.
   Nová mapa je už v predaji a nájdeme ju v turistických informačných centrách 
a vo vybraných predajniach. Bola vydaná v edícii Turistické mapy na voľný 
čas z grantových finančných zdrojov a príspevkov podnikateľov, poskytujúcich 
služby cestovného ruchu v Terchovej a širokom okolí.

Inka GROFČÍKOVÁ

Violončelový súbor ZUŠ Belá – Nižné 
Kamence si koncertom pripomenul 
10. výročie svojho vzniku. Koncert sa 
konal dňa 27. júna 2011 v Kultúrnom 
dome A. Hlinku v Terchovej, kde bola aj 
výstava prác žiakov výtvarného oddelenia. 
Ako hostia spoluúčinkovali žiaci ZUŠ 
L. Árvaya v Žiline – vysunuté pracovisko 

v Terchovej, z klavírnej triedy Zuzany 
Patrnčiakovej. Violončelový súbor 
začínal ako duo (Marianna Cingelová 
a Petra Podhorská) a postupne 
v ňom hrali viacerí violončelisti (Michal 
Tomašov, Miroslav Holúbek, Mária 
Ondrušová, Martin Cingel, Katarína 
Martošová). Súbor v dnešnom zložení 

Zásluhou  spolupráce Umeleckej besedy slovenskej (UBS) 
s obcou a MKS Terchová  sa konal I. ročník medzinárodného 
maliarskeho plenéru. Tento projekt nadväzuje na štyri roky 
sochárskych sympózií, ktorých výsledkom je galéria plastík vo 
farskej záhrade. Konečným cieľom projektu, ktorého autorom 
je maliar Zdeno Horecký, má byť vybudovanie kompletnej 
galérie výtvarného umenia. 
  Dom sv. Jozefa týždeň hostil jednu umelkyňu z Litvy ( Živilé 
Jasutyté), jedného Poliaka ( Stanislaw Bialoglowicz), dvoch 
Maďarov ( Julia Angyal, Gyorgy Csuta ) a šesť Slovákov (Viera 
Mešková, Zuzana Bobovská, Stanislav Harangozó, Jaroslav 
Uhel, Igor Meško, Štefan Orth ). Výtvarníci boli počas svojho 
pobytu v Terchovej prijatí na obecnom úrade, navštívili 
Múzeum Juraja Jánošíka, Zdena Horeckého na jeho chalupe 
na Grúňoch, Ferka Muchu v jeho ateliéri, vyviezli sa lanovkou 
do Snilovského sedla a zdolali Veľký fatranský Kriváň... 
  Malebná krajina, terchovská muzika,  stretnutia s osobnosťami 
a stále aktuálne cyrilometodské tradície – to všetko zanechalo 
v hosťoch hlboký dojem a znovu ožilo v ich dielach, ktoré 
boli na záver plenéru bezodplatne odovzdané obci Terchová. 
Stanú sa tak základom budúcej galérie obrazov. 
   Plenér bol ukončený slávnostnou vernisážou v Relaxačno-
informačnom centre za hudobného sprievodu Ťažkej muziky. 
Týždeň v Terchovej uplynul veľmi rýchlo, a tak sa  tešíme o rok 
zas dovidenia

Zuzana BOBOVSKÁ,
 tajomník UBS a organizátor plenéru

Inka GROFČÍKOVÁ

Výročie violončelového súboru oslávili koncertom – Marianna Cingelová, Beáta Ondrušová, Natália Martošová, 
Lenka Martošová, Michaela Bednárová, Terézia Rusiňáková 
úspešne účinkuje na koncertoch, ktoré poriada ZUŠ, zúčastňuje 
sa violončelových dielní na žilinskom konzervatóriu. Spríjemnil 
stužkovú slávnosť v hoteli Holiday Inn, ale aj slovensko – škótsky 
svadobný obrad vo Varíne.
Repertoár: skladby rôzneho žánru (ľudové piesne, klasické skladby, 
populárna hudba). Dušou celého súboru je pedagogička ZUŠ 
Belá – Nižné Kamence Miroslava Ticháková. V súčasnej dobe sa 
začínajú do aktivít súboru zapájať aj najmladší violončelisti ZUŠ – 
Alžbeta Mažgútová a Adam Struhárňanský.
Miroslava Ticháková: „Dovoľte mi srdečne sa poďakovať všetkým, ktorí 
nám v našej práci pomohli a pomáhajú neustále. Všetkým, ktorí nám 

podali pomocnú ruku pri príprave nášho koncertu v Terchovej. Vďaka 
patrí riaditeľovi Miestneho kultúrneho strediska v Terchovej pánovi 
Rudolfovi Patrnčiakovi, p. učiteľke Zuzane Patrnčiakovej za klavírnu 
spoluprácu a jej klaviristkám, ktoré nás potešili svojou hrou. Vďaka patrí 
tým, ktorí nám zabezpečili odvoz aj dovoz na vystúpenia, rodičom, 
kamarátom. Ale hlavne ĎAKUJEM mojim siedmym violončelistkám.“

Miroslava TICHÁKOVÁ a Mgr. Zuzana PATRNČIAKOVÁ

Foto z vernisáže I. maliarskeho plenéru v Terchovej
Foto - Marián ŽIŠKO

Foto - Marián ŽIŠKO

Tvorcovia novej mapy Tatiana GRÓFOVÁ a Vladimír KRIŽO



ŠPORT 115/ 2011

STRETNUTIE čLENOV KLUBU SENIOROV HORSKEJ SLUžBY
Dňa 14. a 15. septembra 2011 sa konalo tradičné každoročné stretnutie 
členov Klubu seniorov Horskej služby v hoteli Diery v Terchovej.

Výsledky
FK Terchová – OŠK Breza 1 : 1 na penalty 0 : 2, gól : V. Hanuliak

ŠK Demänová – TJ Divinka 2 : 1

o 3. miesto
FK Terchová – TJ Divinka 2 : 1 góly:   P. Hanuliak, M. Struhárňanský

o 1. miesto
OŠK Breza – Demänová 1 : 1 na penalty 1 : 3

Zápas starých pánov
FC Stráža – FK Terchová 2: 0

Konečné poradie
1. ŠK Demänová
2. OŠK Breza
3. FK Terchová
4. TJ Divinka
Najlepším hráčom bol vyhlásený Stanislav Frank 
z OŠK Breza, najlepším brankárom turnaja sa stal Pavol 
Ondrejka z ŠK Demänová.

10. ROčNÍK BEHU 
NA POLUDŇOVÝ 
GRÚŇ
Dňa 26. júna 2011 sa 
uskutočnil jubilejný 
10. ročník behu na 
Poludňový Grúň, 
ktorý bol zároveň 
aj 5. kolom 
Slovenského 
pohára v behu 
do vrchu 
a Majstrovstvami 
Slovenska 
veteránov. Na 
tomto preteku 
sa zúčastnilo 
rekordných 
140 pretekárov 
zo Slovenska, 
Českej republiky a 
Poľska. Zásluhou 
širokej podpory 
sponzorov bol 
tohtoročný beh jeden 
z najúspešnejších v 
jeho histórii. Výsledková 
listina je na stránke 
beh.chatanagruni.sk.

Stranu pripravil Marián ZAJAC

Vyhlasovanei víťazov mužskej kategórie v behu na Poludňový Grúň Fotoarchív Chaty na Grúni

Európsky pohár v cyklistike zdravotne postihnutých 16. a 17. júla 2011

Fotoarchív Chaty na Grúni

PRIATEĽSKÉ FUTBALOVÉ STRETNUTIE
V sobotu 10. septembra 2011 odohrali priateľské futbalové 
stretnutie Old boys FK Terchová a FC Rohožník (okr. Malacky). 
Hostia si tak spríjemnili výlet do našich končín 
(8. 9. – 11. 9.). Zápas sa skončil víťazstvom domácich v pomere 
7 : 2,  po polčase 2 : 1. Strelci za domácich: V. Brežný 2, 
L. Trizuljak 2, P. Komačka, J. Vantuch najst., M. Zajac; za hostí 
boli úspešní Baďura a Herman. Ani prehra nepokazila hosťom 
dobrý dojem, ktorý počas pobytu v Terchovej nadobudli.

Spoločná fotografia OLD BOYS FK Terchová a FC Rohožník

Foto - Marián ŽIŠKO

V plnom nasadení

Fotoarchív Karola MIHOKA

9. ROČNÍK MEMORIÁLU JOZEFA HURTEKA

Dňa 9. júla 2011 sa uskutočnil už 9. ročník Memoriálu 
Jozefa Hurteka. Pre rekonštrukciu hracej plochy 
v Terchovej sa zápasy hrali v Jožkovej rodnej Stráži. 
Na turnaji sa zúčastnili mužstvá FK Terchová, 
ŠK Demänová, TJ Divinka, OŠK Breza.
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Žilinská diecéza má od 
3. septembra 2011 nové 

diecézne centrum. 
Novostavbu v Žiline 

otvoril a požehnal 
apoštolský nuncius 

na Slovensku Mons. Mario 
Giordana za účasti 

bratislavského metropolitu 
Mons. Stanislava 

Zvolenského. 
Na slávnosti otvorenia sa 

v programe predstavila 
aj Ťažká muzika 
a Trio z Chotára 

z Terchovej

Od začiatku augusta do konca októbra je v Chorvátsku sprístupnený medzinárodný 
výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice (SNK) Martin Kukučín – spisovateľ, 
humanista, svetobežník (Selca, Našice, Osijek). Projekt, ktorého autorom i manažérom 
v jednej osobe je Peter Cabadaj, vznikol vlani pri príležitosti 150. výročia narodenia 
klasika našej literatúry. V novembri sa výstava presunie do Južnej Ameriky (Argentína, 
Čile), kde bude sprístupnená do jari 2012. Potom ju SNK daruje chorvátskej obci Selca, 
kde M. Kukučín ako obecný lekár žil v rokoch 1893 – 1906. Uvedený výstavný projekt 
sa tak predstavil, respektíve predstaví na všetkých miestach, ktoré sú bezprostredne 
spojené so životom a dielom slávneho oravského rodáka (Dolný Kubín, Martin, Bratislava, 
Praha, Selca na ostrove Brač, Buenos Aires a Cordóba v Argentíne, Punta Arenas v Čile).

V týchto dňoch finišuje skupina Arzén 
s realizáciou svojho najnovšieho cédečka Odpovede. 
Na tejto platni sa nachádzajú zhudobnené básne známych i menej známych 
slovenských poetov (Ján Smrek, Andrej Žarnov, Ján Frátrik, Karol Strmeň, Pavol Ušák 
Oliva, Ján L. Doránsky, Eugen Vesnin). Medzi zastúpenými básnikmi nechýba ani 
terchovský rodák Koloman Kolomi Geraldini. O spomínanom albume prinesieme 
viac informácií vo vianočnom vydaní našich novín.

V nedeľu 23. októbra 2011 o 14,00 h sa bude na Symbolickom cintoríne vo Vrátnej konať 
tradičná svätá omša za obete horských nešťastí v Malej Fatre. Tento rok je to už dvanásť 
rokov od vybudovania symbolického cintorína.

motto:  
“ hudba je staršia než ľudská reč 
a je záchranou pred obyčajným 
slovom “

REŠTAURÁCIA KULTÚRNY DOM
usporiadala

KONCERT SKUPINY
FEMIO – COUNTRY BEAT
COUNTRY DOSTAVNÍK

Koncert sa konal z príležitosti 
40. výročia založenia skupiny dňa 
15. 9. 2011 o 15,00 hod. (štvrtok) 
a16. 9. 2011 o 18,00 hod. ( piatok ) 
v REŠTAURÁCII KULTÚRNEHO 
DOMU v Terchovej.

Dňa 17. septembra 2011 
sa uskutočnilo podujatie 
„HUBERT GASTRO TERCHOVÁ 2011“
- majstrovstvá Slovenska v príprave jedál 
z diviny. Podujatie sa konalo v areáli Vŕšky 
pri amfiteátri Nad bôrami. 

Dňa 24. 9. 2011 sa na vrchole Veľkého Rozsutca (1610 
m.n.m) uskutočnilo netradičné podujatie.  Na spoločnom 
výstupe sa tu stretli heligónkári a priaznivci heligóniek 
z takmer celého Slovenska. Podujatie usporiadal klub 
Turčianskej heligónky z Martina, ktorého zámerom  bolo 
na jednom mieste skĺbiť nielen lásku k hudbe, respektívne 
jej heligónkove podanie, ale aj lásku k prírode. V poradí už 
druhý ročník vyšiel nad očakávanie. Na vrchol vystúpilo 
34 účastníkov, z toho  12 si so sebou vynieslo aj hudobné 
nástroje. Muzikanti odohrali známe ale aj menej známe 
ľudové piesne z rôznych lokalít Slovenska, Moravy, Čiech 
a dokonca aj Tirolska. Svojim spevom sa k účastníkom 
pridávali aj náhodní turisti, ktorí mali o nevšedný 
zážitok postarané. 
Juraj Kubena - člen klubu Turčianskej heligónky povedal:  
Stretla sa nás naozaj veľká kôpka statočných, ktorá 
prekonala aj nástrahy náročného výstupu na Rozsutec  
a nakoniec prežila, myslím si, bohatý a veselý kultúrny ale aj 
spoločensky zážitok, ktorý sa navždy zapíše v každom z nás.
Predseda klubu Ladislav Rybár z Martina všetkým 
účastníkom podujatia zo srdca poďakoval, odovzdal 
pamätne listiny a vyslovil želanie aby sa budúci rok opäť 
stretlo čo najviac priaznivcov heligónky a turistiky. 

Terchovskí poľovníci pri príprave svojej špeciality.

Foto: Andrej SYNÁK

Koncert heligónkarov 
na Veľkom Rozsutci (1 610 m.n.m) Ladislav RYBÁR a Juraj KUBENA


