
Táto veta je nielen otáz-
kou pre každého človeka
pri završovaní dní roka, ale
aj pohľadom na uplynulé
časy v dobrom i zložitejšom
žití, lebo každý deň nie je
rovnaký. Možno je to aj pre-
to, lebo každý z nás ľudí je
v tom svojom živote iný.
Každý sa narodil v rodine,
kde platia osobitné pravidlá
pre každý deň, hoci každý
deň je rovnaký. Každý deň,
a to všetci veľmi dobre vie-
me, začína ránom a končí
večerom a od rána do ve-
čera je poznačený mnohý-
mi udalosťami žitia. Ráno
sa nikomu vstávať nechce
a kým sa človek preberie,

to chvíľu trvá. Potom ale nastáva čas povinností, čas mnohých otá-
zok i odpovedí, ktoré nie každému vyhovujú, ale stávajú sa súčasťou
nášho bytia. Začíname sa nimi počas ďalších našich dní na tomto
svete riadiť a akosi viac začneme chápať zmysel každodenných slov
rodičov, blízkych priateľov i vzácne rady iných, aby sme sa následne
mohli pozerať na seba „vo vlastnom zrkadle“ cez vzácnu myšlienku
národovca Daniela G. Licharda: „Prajem si, aby sme sa my Slováci
naučili svoje práva nielen poznávať, ale ich aj užívať, chrániť a brániť“
a cez tieto práva i povinnosti v živote vychádzať každý Boží deň
„z tmy do svetla“.

Zamyslenie nad prežitým by si mal urobiť každý osobitne a to
znamená urobiť si vo svojom vnútri poriadok – vymeniť to čo je zby-
točné, oprášiť to čo je príjemné, opraviť to čo sa pokazilo a vyleštiť
to čo bude aj ďalej potrebné. Aby tomu tak bolo, mali by sme sa všet-
ci každým dňom vracať k vzácnym odkazom pre každý čas vyslove-
ným Jánom Ámosom Komenským: „Cesta k poznaniu má nadčasovú
hodnotu, lebo ona nám dáva poznanie o tom, že aký väčší alebo lep-
ší dar môžeme dať mladým na tomto svete ako to, že ich vyučujeme
a vzdelávame. A preto je našou povinnosťou (rodičov i učiteľov)
uchovať si v živej pamäti dedičstvo odkazov velikánov národa, pre-
tože ho naši predkovia vytvárali srdcom a srdce to nie je len symbol
ľudskej duše, ale je to život sám, je v ňom všetko, čo v nás žije, čo
sme zdedili, čo sme sa naučili a čo odovzdáme budúcim pokole-
niam.“ Ak pochopíme zmysel týchto slov, potom pochopíme aj náš
súčasný život a budeme si ho utvárať v každom dni tak, aby mal pre
nás i pre našich potomkov zmysel, lebo „akou mierou meriate, takou
vám bude namerané“. 

Vieme však, že v živote ľudí sa počas stáročí vyskytlo veľa omy-
lov a preto nám treba veriť, že príde čas, kedy ľudia dostanú opäť
rozum a napravia poctivou tvorivou prácou a úctou k ľudským rodom
i svojej histórii to, čo sami svojimi činmi pokazili, lebo „tvorba“, ako
to bol vyslovil Jozef Cíger Hronský: „je náš život, je všetko to čo 
v nás žilo alebo žije, čo sme zdedili, čo si plánujeme a čo odovzdá-
vame budúcim pokoleniam. V tom sú naše snahy, naše sklony, naše
túžby, naša vyspelosť i pohotovosť.“ Tento odkaz nadväzujúci na 
myšlienky autora hymnickej piesne Sama Tomášika Hej Slovania
z roku 1834: „Aby národ znal milovať a vážiť si svoje rodisko, svoju
vlasť, aby nemal príčinu za svoje sa hanbiť, ani za cudzinou pachtiť
a len to chváliť a obdivovať, čo nie je jemu samému vlastné, ale cu-
dzie, tedy musí dobre poznať to svoje rodisko, tú kolísku dávnych
svojich predkov, pamiatku ich dejov, ich slávnej a dávnej moci, ktorú
by predsudky a neprajnosť terajšieho pokolenia radi na tôni postavili
a večnou tmou zahaliť chceli“, by sme si mali vziať za svoje pre každý
ďalší deň roka nadchádzajúceho. Oslávili sme sto rokov od vzniku

spoločného štátu Slovákov a Čechov mnohými verejnými stretnutia-
mi, konferenciami, televíznymi a rozhlasovými reláciami, scénickými
programami, výstavami a oslavnými podujatiami. Vypočuli sme si
a prečítali všeličo o dňoch vzniku, o udalostiach i osobnostiach a cítili
sme pri tom, že o histórii sa dá hovoriť z rôznych pohľadov, ktoré nie
vždy „korešpondujú“ so skutočnosťou, lebo každý to prežité môže
cítiť po svojom. Preto by sme mali byť nielen skromní a primerane
tolerantní, ale aj rozhodní a priami a konať s hrdosťou všetko pre to,
aby naša nádherná vlasť prinášala pre všetkých ľudí dobrej vôle to,
čo je treba , aby naše deti vedeli, že sa oplatilo narodiť sa Slovákom
a držať sa svojho presvedčenia počas celého bytia. Mali by sme byť
pevnejší a stáť si za všetkým tým, čom je naše, vážiť si našu zvrcho-
vanosť a samostatnosť a mať v sebe odvahu vždy sa postaviť za vec
národa a vlasti - lebo národ, ktorý si ctí svoju zvrchovanosť a upev-
ňuje si svoju spolupatričnosť, ten si upevňuje aj svoje zvrchované
postavenie vo svetovom spoločenstve.

Neviem si predstaviť u predstaviteľov iných národov a zvrchova-
ných štátov, že by sa vyjadrili k otázke najvyššieho zákona zvrcho-
vaného štátu tak, ako to v nedávnom čase vyslovili poniektorí „de-
mokrati“, akými sú historik Dušan Kováč a politológ Grigorij Mesež-
nikov. Citujem D. Kováča: „Deň ústavy je zbytočný sviatok. Ústava
je zmluva medzi občanmi o tom, ako má fungovať štát a nie sviatosť
oltárna, ani zlaté teľa. Jediným významom sviatku bolo upozorniť na
vládu Vladimíra Mečiara a HZDS. Bola to ústava samostatného Slo-
venska, ktoré vtedy ešte neexistovalo. To je nezmysel.“ Citujem aj
G. Mesežnikova: „Ústava je síce významný dokument, ale deň, keď
bola prijatá, nemusí byť štátnym sviatkom. Ústava z roku 1992 mala
navyše viaceré nevhodné formulácie a viackrát ju bolo treba noveli-
zovať, v roku 2001 rozsiahlo. Obyvateľstvo sa s týmto sviatkom ani
nezžilo a 1. september je navyše začiatok školského roka, čím sa
narušuje vyučovaní proces.“ Myslíte si, že tieto vyjadrenia sú úctou
k samostatnosti a zvrchovanosti Slovenskej republiky? Myslíte si, že
takto sa treba vyjadrovať k najvyššiemu zákonu samostatného štátu?
Žiaľ, v podobnom duchu sa počas posledných mesiacov vyjadrovali
aj mnohí ďalší a čo ma na tom znepokojovalo ešte viac ako obsah,
bola neúcta k nášmu spisovnému a štátnemu jazyku. Tento zlozvyk
sa doslova zakorenil zásluhou médií nielen u politikov, hercov, mo-
derátorov, ale aj u značnej väčšiny občanov. Jazyk, ktorý je základ-
ným znakom našej identity, je znevažovaný vo veľmi veľkej miere
a výrazne vplýva najmä na mladú generáciu, a tým aj na našu slo-
venskú budúcnosť. 

K tomu, čo bolo povedané a vykonané, si dovoľujem citovať
vzácny odkaz Milana Rúfusa z jeho diela Štyri epištoly – Hudba pod
ľadom z roku 1968: „Uraziť národ je smutná vec. Byť urazeným ná-
rodom je smutné, ale aj vysiľujúco ťažké. Akákoľvek bolesť z urážky
totiž nezbaví národ univerzálnych povinností, vyplývajúcich z jeho
účasti na ľudskom spoločenstve. Je to ťažké. Ale sú bremená, ktoré
ani národu, ani jednotlivcovi nikto nemôže preniesť. Ako sú múdrosti,
ktoré sa nededia a musia byť overené ako vzácna listina – na vlastnej
koži.“ K týmto slovám ešte na zamyslenie nás všetkých prikladám aj
iné myšlienky majstra slova z roku 1991 v stati Čo to žijeme: „Len
jedno z tých čias akoby inštinktívne tuším: chudoba nie je prekliatie
a bohatstvo nie je požehnanie. Stále častejšie mám čudný pocit, že
to rozhodujúce ide akoby pomimo kategórií, na ktoré sme si tak zvyk-
li, keďže nám ich už dlho sugerujú mudrci od Východu i Západu. *
Absurdnosť ešte nedávnych dejín bola totiž i v tom, že dve spolo-
čenstvá, ktorých neurotické súperenie takmer privolalo apokalypsu
– že tie spoločenstvá si boli vnútorne až príliš podobné. Ani jedno,
ani druhé nemalo a nemá na viac než sľubované kráľovstvo konzu-
mu. Je teda pravdepodobné, že ak jedno z tých spoločenstiev sa
práve rozsypalo, to ešte vôbec neznamená, že to druhé má pravdu.
* Ľudstvo si svoj Slnečný štát stále iba hľadá. * A stále naň nemá.“
Nuž zamyslime sa všetci nad tým, akí sme v tomto „osmičkovom ro-
ku“ boli! Igor K o v a č o v i č
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Slová sa rodia, žijú a umierajú. 

V kadlube jazyka panuje večný ruch, pohyb a život.

Len nepatrný výsek tohto života je však prístupný 

každodennému používaniu a to si žiada,

aby sme ho udržiavali v ustavičnej čistote.

(D. Chrobák)

A K Í  S M E  B O L I



AUTOROM PODPÍSANÉ: 
...Pieseň, Modlitbička a Rozprávka. Tak sa

volali tri sestry - sudičky nášho detstva. A stále

ma neopúšťa pocit, že sme mali šťastie, keďže

to bolo tak. ...Budem šťastný, ak sa rozlámaný

trojuholník zasa spojí a bude zvnútra rozjasňo-

vať tváričky detí. Zdá sa mi totiž, že svet zvonku

už nemá veľa toho, čo by ich srdciam mohol dať. 

(Milan Rúfus)

Milan RÚFUS, rodák z hornoliptovkej obce Závažná Poruba,
výnimočný človek s obrovskou úctou k materinskému jazyku, bard
slovenského národa by sa bol v tomto decembrovom čase dožil
svojej deväťdesiatky. Narodil sa 10.12.1928 v rodine murára, v kto-
rej bol vychovávaný tak, aby v živote mal na svet okolo seba vlast-
ný názor a mal v sebe úctu k svojmu rodisku, svojmu národu i vlasti
predkov. V tomto duchu bol vychovávaný a vedený aj svojimi uči-
teľmi na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, na ktorom v roku 1948
maturoval. V rokoch 1948 – 1952 absolvoval štúdium slovenského
jazyka a histórie na FF UK v Bratislave, kde po skončení štúdia
ostal ako vysokoškolský pedagóg a prednášal dejiny slovenskej a
českej literatúry. V rokoch 1971 - 1972 pôsobil aj na univerzite In-
stituto Universitario v Neapoli. Prvé básne publikoval v časopisoch
Prameň, Nový rod, Mladá tvorba a Borba. Debutoval básnickou
zbierkou Až dozrieme. Jeho tvorbu ovplyvnil symbolizmus, v ktorej
sa inšpiroval ľudovou slovesnosťou a dielami slovenských malia-
rov. Veľkú časť svojej tvorby venoval deťom a mládeži. Prezentoval
sa ako básnik s autorským pohľadom na životné a morálne hod-
noty, na lásku, pravdu a krásu, ale i na utrpenie a tragiku života
človeka a sveta. Jeho poézia bola poéziou vysokých ideových, mo-
rálnych a estetických hodnôt. Jeho dielo je mimoriadne rozsiahle
a bolo zverejnené vo vyše 30-tich knihách. O jeho diele napísali,
že bol básnikom ticha, ale jeho vyjadrenia vo verejnosti vždy našli
svojho adresáta. Mal osobitný vzťah k deťom a tvrdil, že detské oči
sú majiteľmi zázraku, ktorý z každej nevšednosti dokáže urobiť

sviatok, lebo všetko dôležité v živote človeka sa udeje v detstve. 
Z jeho rozsiahlej tvorby pripomíname aspoň niektoré tituly: Chla-
pec, V zemi nikoho, Chlapec maľuje dúhu, Kolíska spieva deťom,
Óda na radosť, Jednoducho až po končeky vlasov, Básnici a čas,
Vernosť, Kniha rozprávok, Rozprávočka veselá, zostaň ešte s na-
mi, Studnička, Modlitbičky, Lupienky z jabloní, Nové modlitbičky,
Štyri epištoly k ľuďom,. Epištoly staré i nové, Rozhovory so sebou
a s tebou a ďalšie, cez ktoré vo svojom žití bojoval vždy za dobro.
Jeho viaceré diela vyšli v angličtine, češtine, ruštine, francúzštine,
taliančine, nemčine, nórčine, maďarčine, bulharčine i v ďalších ja-
zykoch. Do slovenčiny preložil diela S. A. Jesenina, M. J. Lermon-
tova, H. Ibsena, F. Hrubína a J. K. Tyla .Za jeho výnimočnú tvorbu
sa mu dostalo verejného uznania udelením Štátnej ceny (1970),
Zlatej medaily mesta Smeredovo (1990), Radu T.G. Masaryka
(1991), Radu Ľ. Štúra I. triedy (1993), Ceny J. C. Hronského Na-
dácie Matice slovenskej (1996), Čestného doktorátu Svetovej aka-
démie umenia a kultúry (1998), Ceny mesta Struiga v Macedónsku
(2001), Ceny ministra kultúry SR za zbierku Báseň a čas (2003),
Ceny Ciane Summit za poéziu na Taiwane (2008), Pribinov kríž I.
triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska (2009)
a od roku 1991 bol navrhovaný na Nobelovu cenu za literatúru. 
V rokoch 1990 – 1992 bol členom Výboru Matice slovenskej a vý-
razne sa podieľal na tvorbe jej nového Národného programu.
Umrel 11.1.2009 v Bratislave a pochovaný bol 18.1.2009 v rodnej
Závažnej Porube. Výber z najkrajších básní Milana Rúfusa uspo-
riadal do desiatich tematických častí v publikácii „M. Rúfus Básne“
znalec jeho tvorby Vincent Šabík.

AUTOROM PODPÍSANÉ: Začalo sa to celkom nevinne. Daro-
vala mi pamätníček, pomaľovaný jej obrázkami. A medzi obrázkami
– z dôvodov mne neznámych - nechávala jeden list voľný. Pochopil
som to po čase ako tiché pozvanie do jej hry a na každý voľný list
som si ku každému jej obrázku začal písať báseň. A bolo tých ob-
rázkov ako rokov Kristových – tridsaťtri. Ovládlo ma to tak, že som
ani nezbadal, ako sa mi krásna hra mení na ľudský údel. ...Krásna
hra sa nám skončila, údel trvá. Prijmite ho, lebo ide o viac, než sa
nazdávate. (Zuzička – Milan Rúfus ) 

Svetloslav Veigl 
KAM SA TO ĽUDSKÝ ROD
UBERÁ?

Kam sa to ľudský rod uberá?
Zlosť, zloba, nenávisť, vojny a úžera 
zo svojho údelu neľudsky uberá, 
do svojho košiara bambitkou udiera. 
Daj, Pane, milosti, zmiluj sa nad nami, 
jedni sú v hodvábe, druhí sa kryjú handrami, 
jedni padajú od sýtosti, druhí od hladu, 
hľadáme charizmu krásneho pohľadu. 
Môj Pane, učiň nás anjelmi pokoja 
v objatí nášho domova, 
nech sa nám zakliate poklady otvoria 
a lipa vykvitne uprostred nášho nádvoria. 

PRANOSTIKY NA MESIAC: 
Keď na Mikuláša sneží, bude požehnaný rok. Keď je de-
cember studený, je vždy s úrodným rokom spojený. Lep-
šie Vianoce treskúce, nežli tekúce. Keď je na Štedrý deň
veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec. Pekná
chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky.

PRIPOMÍNAME SI

P R E  P O T E Š E N I EP R E  P O T E Š E N I E
Z BOŽEJ LEKÁRNE

Liečenie nemocí:
Pri ochabnutí svalov sa osvedčili liečivé byliny – pastierska kapsička sa v čer-

stvom stave poseká na drobno a zaleje 40 % alkoholom a nechá 10 dní stáť v blízkosti
sporáka, alebo na slnku. S touto esenciou sa 3 krát denne natierajú svaly, alebo sa
pijú 4 šálky denne po dúškoch. Pri potení nôh treba kôru z duba, vŕby a listy z orecha
zaliať studenou vodou a nechať odstáť cez noc. Potom mierne zohriať, doplniť horú-
cou vodou a v tomto odvare kúpať nohy. Pri nehybnosti pliec treba chrbticu natierať
šťavou kysličky, alebo z tejto šťavy vziať každú hodinu 3 – 5 kvapiek do čaju z myšieho
chvosta, ktorého kvety treba máčať v 40 % alkohole na slnku a z toho si brať denne
15 kvapiek do vody, ktorou sa častejšie natiera chrbtica. Pri slzení očí treba si pri-
praviť 20 g harmančeka, 20 g očianky, 10 g valeriány, 10 g ruty, 10 g kvetu bazy, 15
g alchemilky, 15 g korenia benediktu a dobre premiešať. Na liter vody berieme 30 g
bylín, necháme stáť v studenej vode, potom zohrejeme až po bod varu, 3 minúty ne-
cháme vylúhovať a po miernom vychladnutí si prikladáme každú polhodinu teplú ľa-
novú handričku na zavreté oči. Pri poruchách sluchu z prechladnutia - zádušník
brečtanový, šalviu a myšací chvost zmiešame a horúci nálev z týchto bylín po vy-
chladnutí používame na preplachovanie uší. Pri kývaní zubov sa odporúča ošetrenie
esenciou z bylín – kôra z duba, alchemilka, šalvia a stavikrv vtáčí. Táto sa nechá cez
noc vylúhovať v studenej vode a počas dňa sa týmto nálevom po miernom zohriatí
niekoľkokrát preplachujú ústa. Pre rast vlasov sa vezme čerstvá žihľava, listy z ore-
cha, brezy, bazy a jedna byľ lastovičníka. Nechajú sa postáť cez noc v studenej vode
a zohrejú sa po bod varu. S polovicou sa umyjú vlasy dobrým jadrovým mydlom
a opláchnu čistou vodou. S druhou polovicou sa vlasy ešte raz preplachujú po
dobu 5 minút a pri tom si treba dať záležať, aby sa dobre prepláchli vlasové ko-
rienky. 



T R I  P O C T YT R I  P O C T Y
Tak možno uviesť pomenovania troch scénických programov

na najvýznamnejších festivaloch tradičnej ľudovej kultúry na Slo-
vensku – vo Východnej, Detve a Kokave: Slovenský mravec
z Kokavy... Keď sme sa tak zišli... Album
života... venované významnému činovní-
kovi Matice slovenskej a osobnosti sloven-
skej kultúry, nositeľovi štátneho vyzname-
nania Rad Ľudovíta Štúra, čestnému obča-
novi Východnej, Detvy a Kokavy nad Rima-
vicou, čestnému predsedovi Krajskej rady
a Miestneho odboru Matice slovenskej
Igorovi  K o v a č o v i č o v i.

Programy po dohode s organizátormi
festivalov pripravil so štábmi umeleckých
a organizačných spolupracovníkov dlho-
ročný správca Nadácie Prebudená pieseň
a riaditeľ Centra pre tradičnú a ľudovú kul-
túru Slovenska Mgr. art. Vladimír Kyseľ.
V programoch účinkovali folklórne skupiny,
súbory a sólisti z celého Slovenska. Každý
program mal svoju osobitnú dramaturgiu,
cez ktorú prezentoval život a profesijné za-
meranie i verejné spoločenské uznanie
Igora Kovačoviča, ktorý sa v tomto roku
v plnom zdraví dožil 80 rokov. Programy
v jednotlivých častiach predstavili jeho ro-
disko a detstvo, jeho dospievanie a štúdiá,
jeho profesijný život v zameraní na jeho pôsobenia v oblastiach
národnej a tradičnej kultúry i jeho aktívne pôsobenie celospolo-
čenského charakteru. 

Igor Kovačovič sa narodil 24.4.1938 v Kokave nad Rimavicou,
gymnaziálne štúdium absolvoval v Lučenci, vysokoškolské v Bra-
tislave. Po krátkom pôsobení ako profesionálneho tanečníka
v Prahe od roku 1963 žije v Banskej Bystrici, kde pracoval najskôr
v Krajskej poradni ĽUT, potom v Krajskom osvetovom stredisku,

Národnom osvetovom centre Bratislava a nakoniec od roku 1990
na rôznych postoch v obnovenej Matici slovenskej. Počas rokov
autorsky vytvoril na festivaloch ľudovej kultúry vyše 350 scénic-
kých programov, podieľal sa na vzniku viacerých folklórnych ko-
lektívov, v ktorých vytvoril viac ako 150 autorských choreografií
i programových celkov. Od roku 1970 po umeleckej stránke vedie

jeden zo špičkových folklórnych súborov
Slovenska Partizán, laureáta viacerých fol-
klórnych festivalov na Slovensku a držiteľa
významných ocenení z medzinárodných
festivalov vo Francúzsku, Holandsku, An-
glicku, Alžírsku, Kanade, Maďarsku, Chor-
vátsku, Švajčiarsku, Estónsku, Česku a
ďalších štátov. 

K týmto trom poctám pribudla aj pre-
zentácia súboru Partizán programom Po-
klona vôni domova, uvedenom na Folklór-
nych slávnostiach pod Poľanou, na Medzi-
národnom Novohradskom folklórnom fes-
tivale v Lučenci, na Festivale Zväzu Slová-
kov v Maďarsku v obci Bánk a na festivale
Hontianska paráda v Hrušove, ktoré sa
stretli s mimoriadnym ohlasom medzi di-
vákmi. Najviac však vo verejnosti zarezo-
novali programy Siločiary nášho času, kto-
rými si súbor Partizán pripomenul 60 rokov
od svojho založenia. Programy v Štátnej
opere v Banskej Bystrici, v Selciach a Slo-
venskej Ľupči uviedli súčasnú generáciu
v muzike, piesňach a tancoch z Horehro-

nia, Gemera a Podpoľania na vysokej umeleckej úrovni a pri jed-
nom z týchto programov aj prezentáciu výnimočných osobností
súboru z minulosti priamo na scéne. O šesťdesiat ročnej ceste
súboru a jeho jednotlivých tvorivých obdobiach života všetkých
generácií, ktoré počas rokov vytvorili profil súboru nielen pred ve-
rejnosťou, ale aj vo vnútri súborového života, ktorý plných 48 ro-
kov usmerňuje a umelecky i ľudsky profiluje Igor Kovačovič,
svedčí vydanie pamätnice Kronika nášho času.

Z ČINNOSTI

Pretancujem sa do neba,
keď cimbal spustí muziku,
husličky rozihrajú nôtu,
aj mladosť sa mi vráti späť. 

Hudba je chytľavá,
tancuje, spieva si mladá chasa,
v očiach sa slzy zalesknú 
a srdce vďačnosť zaleje. 

Neplačem za mladosťou,
neplačem za láskou,
ostali krásne spomienky,
štafetu odovzdal som mladým.

Ďakujem za stretnutia, príbehy ľudí,
za chvíle, keď tancoval som sólo.
Priatelia zostanú aj keď sa zblázni celý svet
a pieseň v srdci ďalej bude znieť. 

Tu stojím, žijem, spätý so zemou,
matička, hruda rodná, ja ťa milujem,
pretancujem sa do neba,
nesnívam, ja to viem.

Pri príležitosti životného jubilea 80 rokov Igorovi Kovačovičovi
venovala svoju báseň Danica Balážovičová



PROGRAM NA DECEMBER
30.11. NAŠA ROZPRÁVKA

Program k 5. výročiu založenia DFS Drienka 
M: KD Slovenská Ľupča O: DFS Drienka 

3.12. 17.00 VÝBOR MO MS 
Záverečné zasadnutie Výboru MO MS v roku 2018 s
pripomenutím 45. výročia  zastavenia činnosti MO MS
(11.12.1973)
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS

9.12. OD LUCII DO VILII
Program tradičného ľudového zvykoslovia
M: Amfiteáter Heľpa O: FS Heľpan a MO MS

10.12. 16.00 VIANOČNÝ KRUH
Tradičné predvianočné stretnutie členov MO MS 
spojené s úctou k 90. výročiu  narodenia Milana 
Rúfusa a 100. výročiu narodenia Štefana Žáryho 
M: DMS, Dolná 52 O: MO MS 

12.12. 18.00 PIESNE Z NÁŠHO KRAJA
Vianočný koncert FS Partizán 
M: SOS, Dolná ul. O: SOS, FS Partizán

15.12. 19.00 ADVENTNÝ  KONCERT
M: Evanj. spolok, Horná 21 O: Dom MS a CZ ECAV 

25.12. ŽIVÝ BETLEHEM
Stretnutie pri vianočnom stromčeku
M: Rázcestie Gavalovo-Kordíky O: Obec Kordíky

26.12. TURISTIKA
21. Nočný výstup organizovaný OZ Stonožka Nemce
na Pánsky diel. Odchod o 18.00 hod. od OÚ Nemce –
bez poplatku
Organizátor: Oľga Kostiviarová 0904 056100 / 0948
009109

3. - 10. – 17.12. o 14.00  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52 O: KPČ MO MS

3. - 10. - 17. 12 o 15.00  KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu
M: DMS, Dolná 52 O: Klub Lipa MO MS

6.- 13 - 20. 12 o 16.00  TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci 
M: DMS, Dolná 52 O: Národopisný klub MO MS

NNAA  ((NNEE))PPOOSSLLEEDDNNEEJJ  SSTTRRAANNEE.. .. ..
Angela Mušková 

DOM, DOMOV, DOMOVINA
Vždy, keď som v svete ďalekom, v mysli sa mi

vynorí môj rodný dom, je celý biely, s veľkými ok-
nami, na priedomí s košatými lipami. 

V srdci ma hrejú spomienky, na bzukot včiel,
sladkú vôňu lipového kvetu, tak môžem ľahšie odo-
lávať cudziemu svetu. Keď clivoty je už priveľa, zba-
lím sa a privíta ma vôňa domova. 

Okná veselo do diaľky svietia, tóny krásnej hud-
by ku mne letia. Na prahu čaká ma otec, matka,
ach, materinská náruč, aká si sladká. 

Rodná hruda, domovina moja, moja otčina, po-
kropená si bola krvou našich dedov, otcov, synov,
orosená slzami našich matiek, sestier, dcér, na toto
všetko myslím, keď vychádzam z rodných dvier.
Zhoblila ich mozoľnatá ruka, odchádzam a srdce
moje puká, veď zasa ma láka cudzina, v hlave mi
znie melódia, je to už skoro celá symfónia, domovi-
na, milovaná moja domovina.



NAŠE VINŠOVANIE
Vianoce sú, keď do da-

ru si dáme lásku, pohodu,
keď sa na seba usmieva-
me a máme dobrú náladu,
keď ľudia k sebe blízko sú.
Vianoce sú pohladením
pre dušu. Prajeme vám,
aby sa všetky priania splnili

a aby sme sa všetci v dobrom zdraví aj budúcich
Vianoc dožili. Nech znejú zvony čarokrásnych sviat-
kov a nech sa vo vašich srdciach rozhostí pokoj,
šťastie a radosť. Výbor MO MS



Danica Balážovičová 

TU A TERAZ 
Teraz je tá správna chvíľa, d n e s, neodhadzuj

príležitosť, uži každú zvesť. Teraz je tá správna
chvíľa chytiť telefón, zabudol si na priateľa, čaká na
tvoj tón. Teraz je tá správna chvíľa, zober pero, na-
píš list, iste v diaľke niekto blízky poteší sa, že
chceš prísť. Teraz je tá správna chvíľa, oslov člove-
ka, jeho srdce žiaľom puká, stále uteká. Teraz je tá
správna chvíľa hneď, nevráti sa nikdy k tebe to
úžasné  d n e s.

POZÝVAME VÁS NA NÁMESTIE SNP

 6.12.2018 o 17.00 hod. MIKULÁŠSKA ROZ-

PRÁVKA a Rozsvietenie vianočného stromčeka

 12.12.2018 o 17.00 hod. SPIEVANIE KOLIED

a program DFS Prvosienka

 13.12.2018 o 16.00 hod. NA LUCIU - Pochod 

s lampášmi DFS Radosť a FS Urpín

 17.12.2018 o 16.00 hod. PRIMÁTORSKÝ PUNČ

za účasti FS Bystrina a P. Majeríka

 19. – 20.12. 2018 o 16.00 hod. ŽIVÝ BETLEHEM
 31.12.2018 o 23.00 hod. SILVESTER Oslava 

posledného dňa v roku s ohňostrojom
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