
Mám tú česť prihovoriť sa
k vám, lebo chcem upriamiť vašu
pozornosť na skutočnosti dneš-
ného nášho života a pripomenúť
vzácnu myšlienku pre každý čas
nášho žitia: “ Nie moc, ktorá je po-
minuteľná, ale duch, ktorý trvá –
to vždy bola a podnes je naša
cesta, zmysel a osud nášho slo-
bodného žitia.“ Skúsenosti rokov
totiž hovoria jednoznačne, že k ži-
votu, napriek jeho zložitosti, sa vo
veciach národa a vlasti treba sta-
vať jasne, priamo a byť hrdí na
všetko, čo sme počas vekov my
Slováci vytvorili. V tomto duchu si

nám treba veľmi pozorne všímať svet okolo nás, chrániť si
zem našu otcovskú a všetko to, čo rokmi vytvorili robotné ruky
otcov a vložili do nás citlivé duše. Ich konanie v záujme svojho
národa bolo tým najčistejším žriedlom, do ktorého načierali
generácie potomkov. Pre našu úctu k rokom smerujúcim k na-
šej svojbytnosti, by sme mali byť všetci vo veciach národa
a vlasti pevnejší, ochraňovať si náš materinský jazyk, učiť na-
še našich matiek deti k chápaniu našej cesty životom, byť to-
lerantní k iným, ale byť aj ostražití, aby sa do nášho žitia ne-
vracali časy dávno i nedávno minulé, o ktorých sa veľmi pria-
mo vyslovil S. H. Vajanský: „Nedá sa rozprávať ako rovný
s rovným s človekom, ktorému trčí spoza goliera cudzia ko-
šeľa.“ 

Počas záverečných dní minulého roka som sa často za-
mýšľal nad naším súčasným smerovaním. Veľa sme počas
štvrťstoročia našej národnej a štátnej samostatnosti dosiahli,
ale aj veľa sme si sami ubližovali. A nemali by sme si, ak sa
všetci tu narodení cítime byľ nielen Slovákmi, ale v prvom ra-
de ľuďmi, ktorým leží na srdci všetko to, čo nás povznáša
a vedie potom v živote konať pre dobro všetkých. To všetko,
čo nám počas roka predkladali rôzni „demokratickí“ novinári,
herci, politológovia a politici, nesvedčí veľmi o ich vzťahu
k rodnej zemi a preto pre všetkých, ktorým záleží na našej
otčine, pripomínam pamätné slová legendárneho terchovské-
ho rodáka Alojza Chvasteka: „Nikdy sa neboj silného človeka.
Príde odpredu, uvalí ti poriadne a zvyčajne sa dozvieš aj pre-
čo. Boj sa slabého. Ten ide odzadu, alebo navedie iného
s britvou. Zbadáš sa, až keď máš rukáv plný krvi.“ Tieto jeho
„prorocké slová“ veľa napovedajú o tom, čo sa u nás počas
predchádzajúceho roka dialo i o tom, čo sa na nás v tom nad-
chádzajúcom rokuj chystá a na to by sme sa mali pripraviť.

Veľa nám v tom môžu byť nápomocné spoločné stretnutia,
v ktorých sa naplno budeme venovať nielen našej prítomnosti.
Tá dnešná prítomnosť, hoci preferuje oveľa viac iné skutoč-
nosti žitia, ako sú naše, sa určite dá napraviť. Chce to však
každý deň hovoriť s mladými a naučiť ich vnímať a potom aj
napĺňať myšlienky vychádzajúce zo života pre ďalší život. Le-
bo nám treba o živote viac vedieť, aby sme sa mohli ďalej hý-
bať a aby sme to, čo sa naučíme, mohli odovzdať ďalej, lebo
bez poznania minulosti sa nám bude veľmi ťažko hýbať ďalej.
Pripravujeme na matičnej pôde v tomto roku dať úctu a hovo-

riť o vzácnych jubileách udalostí, akými je 100. výročie oživot-
vorenia Matice slovenskej, 60. výročie vzniku Zahraničnej Ma-
tice slovenskej, 50. výročie prijatia Zákona o Česko-Sloven-
skej federácii a 30. výročie udalostí Novembra 1989, ale chce-
me si pripomenúť myšlienky i vytvorené diela významných de-
jateľov nášho národa: 11150. výročie úmrtia sv. Cyrila – Kon-
štantína, 150. výročie úmrtia prvého predsedu MS, bansko-
bystrického biskupa Štefana Moysesa, 100. výročie tragickej
smrti generála Milana Rastislava Štefánika, 100. výročie na-
rodenia básnika Jána Bottu, 95. výročie narodenia Jána Chry-
zostoma Kardinála Korca a venovať sa chceme aj ďalším ju-
bileám výnimočných osobností, spojených s históriou Banskej
Bystrice i ďalších miest a dedín stredného Slovenska. 

Obraciam sa v tomto čase najviac na tých, ktorí učia a vy-
chovávajú naše deti, lebo verím, že im najviac záleží na tom,
aby sme mali múdrych potomkov, ktorí sa budú vedieť „hýbať“
v súčasnosti nášho sveta a budú mať v sebe uloženú úctu
k svojim rodiskám, svojim rodinám i svojej otčine. Verím, že
ich učitelia naučia národnej hrdosti i úcte k symbolom našej
samostatnosti, lebo tak nám to pred rokmi pre každý jeden
rok našej budúcnosti odkázal Jozef Cíger Hronský: „Život bu-
dúci vyžaduje čistý charakter, nezlomnú vôľu, neúnavnú pra-
covitosť a najmä dôveru vo vlastné sily. Sme synovia a dcéry
jednej matky, máme spoločnú reč a spoločné povedomie, pre-
to by sme mali mať rovnakú národnú a kultúrnu vieru.“ On,
tento ľudský človek veril v budúcnosť slovenského národa,
veril vo vlastnú slovenskú cestu životom, lebo bol vnútorne
presvedčený o tom, kto sme, ku komu patríme a priam pro-
rocky vedel, kam v živote národnej svojbytnosti smerujeme.
Mali by sme to nielen vnútorne cítiť, ale aj presvedčivo vedieť
aj my všetci, lebo za roky našej samostatnosti bolo aj dosť to-
ho, čo nás nectí a vošlo do našich životov aj to, čo sme nikdy
nechceli. A toho by sme sa mali zbaviť čo najskôr a nenechať
si rozvracať myslenie ľudí spochybňovaním našej suverenity,
znevažovaním našej materčiny, podceňovaním našej národ-
nej kultúry a spochybňovaním symbolov našej štátnosti. Otči-
na, v ktorej sme sa narodili a v ktorej žijeme, je totiž nádherná
kytica kvetov a najžiarivejšie svetlo nášho domova, ktorému,
i ľuďom v ňom žijúcim, treba veriť.

Buďme preto verní svojeti, aby sme v živote konali len čo
najzdravšie, a tým je vernosť a oddanosť slovenskej veci kaž-
dý Boží deň od svitu do mrku. To musí byť prameň, z ktorého
pochádza naša podstata a tá je od nepamäti vždy tá istá. Od
nej sa odvíja naša hrdosť na naše rodiská i naša úcta pred-
kom. Predkovia nám odkázali obrovské bohatstvo ducha na-
plnené ľudskosťou a to by sme si, nech sa okolo nás deje čo-
koľvek, mali v sebe a pre seba zachovať na večné veky. To je
to naše osobitné impozantné čaro, ktoré treba bez zbytku
odovzdať potomkom. To sú obrazy šumiacich lesov, žblnkoty
vody v bystrinách, skalísk nad dedinami, láskavosť očí matiek,
rúk robotných otcov i šťastný smiech našich detí. V tom všet-
kom sa odráža múdrosť odkazov velikánov nášho národa pre
potomkov – aby syn celkom nezdivel a objal svet novou ná-
dejou. Vtedy aj Božia pomoc bude s nami a pred seba si po-
stavíme program z našej krvi, ktorý potom naplníme tak, ako
sa na ľudí nášho spoločenstva patrí. 

Igor K o v a č o v i č
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V časoch ako je ten náš, 

v časoch mnohých zmien žitia, 

nám treba upevňovať pamäť národa.

UPEVŇUJME NÁRODNÚ PAMÄŤ



„V dedine jarej moja dedina,
vencami modrých vrchov objatá.
Akoby bola celá zo zlata, chalupy
nízke kryté diamanty...“  Z hĺbok
tajomnej sily a krásy, zo symfónie
melódií a farieb rodnej dediny,
nad ktorú podľa slov básnika niet
krajšej v šírom svete, vyrastali
najvnútornejšie korene básnikov-
ho génia. Jeho návraty do rodiska
sú preteplené prostredím rodin-
ného krbu, spomienkami na milo-
vanú matku, otca i súrodencov,
na rodný domec s pavlačou
a majestátne tróniacou hruškou,
na prekrásnu prírodu pod krídlami
mohutného Choča, to všetko sa
hlboko vrylo do jeho citlivej duše
a rezonovalo v ňom po celý jeho

život. Pavol Országh pochádzal zo starého zemianskeho rodu, avšak
na svojom urodzenom  zemianskom pôvode si nikdy nezakladal, skôr
naopak, lebo ako sám napísal, akosi od  mladi, akosi inštinktívne zmý-
šľal vždy ľudovo a demokraticky. V stati O rode Hviezdoslavovom na-
písal J.Bránecký: „Zemäni Országhovci boli ľudia usilovní, pracovití
a šľachetného ducha. Nielen horlili slovensky, ale aj cítili. To dokazujú
ich testamenty, ktoré sú slovensky písané. Z každého riadku vanie láska
k svojej rodine, svojmu krbu, svojmu gazdovstvu a predovšetkým hlboká
bohabojnosť, ktorá sa vybíjala v skutkoch náboženského presvedče-
nia.“ Rodný dom stál na hornom konci Vyšného Kubína a o tom zas na-
písala E. Hegerová - Nováková: „Na domčeku boli malé oblôčky, pred
domom záhradka ako dlaň. Cez vrátka vošlo sa na podstenie a odtiaľ
do pitvora. Naľavo bola predná izba so širokou pecou, do ktorej sa kúrilo
z kuchyne. Okolo pece podstienok, kde sa sedávalo, tam priadavala
matka Hviezdoslavova. Pod oknami bola dlhá lavica, na konci postele
lavička z troch strán ohradená, ktorá sa v noci kládla k maminej  posteli,
tam spával najmladší Paľko...“ Asi aj preto vo svojich spomínaniach na
detstvo sa Hviezdoslav vyznal slovami: „Moja dedina i jej okolie boli mi
nadovšetko, čo do významnosti a krásy.“ A keď čoskoro odišiel z rodiska
do „veľkého sveta“, nevedel zabudnúť na „tichý kút“ domova. Vnútorná
sila rodiska mu pomáhala v cudzom svete nachádzať jasnú orientáciu,
ktorú vsal do seba v detstve a táto v ňom ostala nielen ako živá spo-
mienka, ale hlavne ako trvalá hodnota života. Hviezdoslav  všetko to,
čo prežíval, napísal do svojich spomienok, v ktorých najvýraznejšie do-
minuje  milovaná matka: „...tá nezapomenuteľná drahá moja mať bola
ozaj stelesnená milota a dobrota: pobožná, skromná, prívetivá, prajná,
dobročinná útlocitná, príčinlivá, pracovitá, bedlivá čistoty, poriadku mi-
lovná, rozšafná, vzorná gazdiná, opatrná i sporivá, avšak i pohostinná,
výlučne svojeti a povinnostiam žijúca, v každom ohľade príkladná žena,
láskavá, až po sebazaprenie pečlivá a starostlivá matka.“. Ona ho na-
vrátila vlastnému rodu a národu a chránila vo chvíľach ťažkých i dob-
rých a on jej to nikdy nezabudol a takto vyznal svoj vzťah k nej v básni

Mať moja dobrá: “Som Slovák, áno. Keďs ty mojou mati, mi nemožno
mi naskrz iným byť, len skrze teba ctím i rod môj zlatý, bo nechtiac ten,
i teba zhanobiť bych musel...“ Ako šesťročného ho rodičia zapísali do
ľudovej školy, kde patril  medzi najlepších žiakov a svojho učiteľa Adolfa
Medzihradského, ktorý ho nielen učil, ale aj  priučil piesňovej tvorbe,
podporoval jeho záujem v skladaní modlitieb a vinšov, vzbudil v ňom
sklon ku kazateľstvu a  viedol k národnému uvedomeniu, si vysoko ctil
a vážil. Školovanie dvanásťročného Pavla Országha však prerušilo ro-
dičovské rozhodnutie dať ho na letné roboty k strýkovi Jánovi. Našťastie
to trvalo len jeden rok a na základe odporúčania učiteľa Medzihradské-
ho poslali chlapča na štúdiá do Miškovca, potom do Kežmarku a Pre-
šova. Návraty zo štúdií do rodiska boli pre básnika sviatočnými chvíľami
a keď ukončil právnické štúdium, na rozlúčku so svojimi druhmi napísal
verše plné odhodlania pracovať pre svoj národ: „Rozídeme sa, brata!
A nie je ľúto mi, bo náš rozlúčka táto zväzok neprelomí. Veď národu pa-
tríme jak jeden tak druhý, nehľadajúc inej, jak za národ zásluhy.“ Advo-
kátsku prax absolvoval v Dolnom Kubíne a v Martine, bol koncipientom
v Senici a prvú advokátsku kanceláriu mal v Námestove a potom v Dol-
nom Kubíne, kde pôsobil celých dvadsať rokov. Krása hornooravského
kraja pod úpätím Babej hory však na neho zapôsobila mimoriadne inš-
pirujúco, o čom sú aj slová spomienok spísaných Štefanom Krčmérym:
„Kto videl nedostižnú krásu hornooravských hôr, ako si splietajú sochor-
ce v čas búrky, ako ladne si odfukujú zo sna nad ránom, kto pobudol
na ich lone čo len okamih, nezabudne tej slasti! Niet takých hôr v šírom
svete...“ V lone tejto čarokrásnej prírody vznikla, ako výraz obdivu
úchvatnej prírody a úcty k čistej duši oravského človeka, veľkolepá ly-
ricko-epická skladba Hájnikova žena: „Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej
duše pozdravujem vás! Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí, zrak jeho
urknul, zmámila lož, ohlušila presila: vy k žitiu privediete zas, vy vzkrie-
site, vy zotavíte, z jatrivých vyliečite rán, v pravdu priamom, bratskom
cite otvoriac lono dokorán, a srdečnosť kde odveká, kde nikdy nevy-
spela zrada bez dôkazu, kto on? čo hľadá? na lono to, hľa, v objem
sladký, ramenom láskyplnej matky pritúliac verne človeka...“   

Po rokoch bôľnych, kedy mu umrela matka, potom otec i brat a zho-
rel rodičovský dom, skončila sa vojna, si opäť sadol za stolík, aby s veľ-
kou nádejou uvítal mier a slobodu ľudstva i vlastného národa. Oslávil
svoje sedemdesiatiny, stal sa členom Národného zhromaždenia, na oži-
votvorujúcom valnom zhromaždení Matice slovenskej v auguste 1919
bol zvolený za jej predsedu a vystúpil s pozdravnou básňou: „Otvorte
portál chrámu dokorán, Matice našej! Natešený národ, v sviatočnom
rúchu, venčený, nech valne dnu na valné sa valí  zhromaždenie! A vy -
ichž cti si naše podanie, spomínať vďačne neprestane nikdy -  vy, au-
gustoví kedys blíženci! náš jasnoumný Štefan, horlivý náš Karol, veľk-
ňazi, proroci i apoštoli ... kde sa včuľ, i iste hľadíte stadiaľ na nás, za-
slzený....“ S blížiacou sa predposlednou jeseňou života sa začala jeho
príprava na cestu do neznáma k svojim najbližším. Dňa 7. novembra
1921 dotĺklo jeho srdce a v nesmiernom žiali zalkalo celé Slovensko.
Odišiel od nás do večnosti geniálny básnik, a prostý človek, ktorý sa
stal symbolom, ozdobou i pýchou nášho národa i všestvorenstva.

(Augustín Maťovčík: HVIEZDOSLAV a rodná Orava - Matica slo-
venská 1999)

Juraj Dolnozemský: 

Ako úžas, ako jas,   

Nový rok sa zrodil zas.

Už pri začiatku,   

hneď si vydobil úctu veľkých i malých.

Ožívajú aj nekonečné   

nádeje v dušiach ľudí.

Tých neúnavných   

tento čas k činom budí.

NOVÝ ROK

Čaká nás práca a cesta,   

ktorou treba ďalej ísť,

ak chceme byť, ak chceme žiť.

To je to veno,   

ktoré hneď na začiatku   

a z čistého srdca

musíme na stôl položiť.

PRIPOMÍNAME SI

S L O V O  N A Z A M Y S L E N I E  S L O V O  N A Z A M Y S L E N I E  

170. výročie narodenia Pavla Országha HVIEZDOSLAVA - 2.2.1849 Vyšný Kubín 



KEĎ TÁ JASNÁ HVIEZDA 
Dňa 14.12.2018 sa v evanjelickom

kostole na Lazovnej ulici uskutočnil
vianočný koncert programového cyklu
Hrajteže mi, hrajte, ktorý v dramaturgii
Miriam Kubandovej pripravilo Rádio
Regina Banská Bystrica. V programe
zazneli známe i menej známe vianoč-
né piesne, koledy a vinše v podaní vý-
borných speváčok Veroniky Malatinco-
vej, Zuzany Zuzčákovej Gacíkovej, Ni-
ny a Sáry Varšových, sestier Sihel-

ských, Dany, Veroniky a Márie Cútových, gajdošskej muziky Beskyd
rodiny Matysovcov z Oravskej Polhory, Kysuckých vrchárok s ľudo-
vou hudbou Jedľovina Kysucké Nové Mesto, ľudovej hudby súboru
Partizán pod vedením Mira Kapca a Horňáckej cimbalovej muziky
Petra Mičky. Veľmi vydarený program moderovali Gabika Tomajková
a Peter Cítenyi a sledovalo ho vyše 150 vďačných divákov. 

RADUJME SA, VALASI   

Dňa 16.12.2018 popolud-
ní kolektívni členovia MS -
DFS Dratvárik a FS Partizán,
uviedli v evanjelickom kostole
a v kultúrnom dome v Sloven-
skej Ľupči program „Radujme
sa, valasi“ zostavený z via-
nočných vinšov, kolied, hier a
piesní Pohronia. Obidva pro-
gramy boli navštívené veľkým
počtom nielen domácimi, ale

aj ďalšími záujemcami z okolitých obcí. Po úvodných slovách Jus-
tínky Debnárikovej sa v prvej časti predstavili deti z Dratvárika vo
veľmi dobre zostavenom pásme Pokoj ľuďom dobrej vôle, v ktorom
zazneli koledy Dajteže nám, dajte, Dieťatko v Betléme, Dieťa krásne
narodené, Povedzte nám pastúškovia, Bratkovia rýchlo sa poberaj-
me, Koleda, koledička, ale aj „čarovné vinšovanie najmenších“, bet-
lehemská hra, vinšovanie troch kráľov i záverečné poďakovanie cez
slová: „Ďakujeme vám za tieto dary, čo ste nám zo srdca dali, s vami
prišla láska, svornosť a pokoj do každej rodiny.“ Druhú časť progra-
mu pripravili s piesňami Nesiem vám novinu, Čas radosti, veselosti,
Do hory, do lesa, valasi, Aké to svetlo, Šťastie, zdravie, pokoj svätý,
Radujme sa valasi, Jak si krásne Jezuliatko a Narodil sa Kristus Pán,
spolu s typickým betlehemom mladí členovia súboru Partizán. Prog-
ramy vysoko ocenili prítomní diváci, ktorí kompletne naplnili priestory
chrámu a veľké poďakovanie všetkým s prianím vianočných sviatkov
vyslovil pán farár Mgr. Ján Jakuš.

POCTA BANÍKOM   

V závere roka 2018 za
účasti autorov Štefana Feren-
ca, Pavla Hrončeka, Richarda
R. Senčeka a Jozefa Vlasáča
bola uvedená do života zaují-
mavá publikácia „Hnedouhoľ-
né baníctvo pri Badíne a v o-
kolí Banskej Bystrice“. Publiká-
cia prináša množstvo informá-
cií o ťažbe hnedého uhlia v bý-

valej bani pri Badíne, v ktorej sa v rokoch 1833 – 1929 ťažilo hnedé
uhlie. Publikácia populárno-vedeckou formou prináša množstvo in-
formácií o baníctve i uskutočnených prieskumných vrtoch v Badíne
i priľahlom okolí, ako aj o ľuďoch, ktorí tam v uvedených rokoch žili,
pracovali a venovali sa výchove svojich potomkov. O baníctve v Ba-
díne a jeho okolí podnes svedčia torzá pôvodných objektov a viaceré
navezené haldy vyťaženej hlušiny. Slávnostné uvedenie publikácie
vykonali starosta Badína Pavol Hric a zástupkyňa Universitas cultu-
rae prof. Iveta Marková, ktorí posypaním pozostatkov badínskeho
uhlia, ktoré sa našlo v jednej z hál vyťaženej hlušiny, uviedli túto za-
ujímavú publikáciu. Okamihy uvedenia publikácie umocnilo vystú-
penie speváckych skupín Javory a Liesky z Badína. 

(Peter Szetei - MY ročník 28. 8.1.2019) 

ŠACHOVÝ TURNAJ   
Dňa 4.1.2018 sa v pries-

toroch Spojenej školy v
Kremničke uskutočnil pri prí-
ležitosti 26. výročia vzniku
Slovenskej republiky už 23.
ročník novoročného šacho-
vého turnaja, ktorý spoločne
pripravili ŠK CVČ Junior a
MO Matice slovenskej. Na
slávnostnom otvorení účast-
níkov turnaja pozdravili pri-
mátor Ján Nosko, predseda

MO MS JUDr. Pavol Boroň a Katarína Líšková z CVČ Havranské. Poháre,
medaily, diplomy a vecné ceny do turnaja venovali garanti podujatia, štátna
tajomníčka MŠ VVaŠ SR Mgr. Oľga Nachtmannová, Mesto B. Bystrica, MO
MS, ŠK Junior a CVČ Havranské. Na turnaji súťažilo139 šachistov a v hlav-
nom turnaji hralo 70 šachistov. Veľmi zdatnou konkurenciou starším šachis-
tom boli talentovaní mládežnícki reprezentanti SR, čo sa prejavilo aj na ich
celkovom umiestnení. V súbežne hranom žiackom turnaji, kde súťažili aj mi-
nuloroční úspešní reprezentanti SR z Majstrovstiev Európy a Majstrovstiev
sveta. Turnaje sa hrali švajčiarskym systémom na 7 kôl podľa nových pra-
vidiel FIDE. Celkovým víťazom turnaja sa stal 15 ročný Filip Haring z ŠK
Junior B. Bystrica pred veľmajstrom Milanom Pacherom zo ŠK Slovan Bra-
tislava a Martinom Jablonickým zo ŠK Osuské. V kategórii mládeže do 18
rokov u dievčat zvíťazila Sofia Anna Cíbiková z ŠK Junior B. Bystrica, pred
Katarínou Bobrovou z Garde Detva a Luciou Kapičákovou z Lučenca. V ka-
tegórii chlapcov si víťazstvo odniesol F. Haring z domáceho klubu pred V.
Bochníčkom z Bratislavy a M. Sočanom z Levíc. Kategóriu seniorov vyhral
František Jablonický z Trnavy pred Eduardom Gregorom a Pavlom Luptá-
kom z B. Bystrice. V kategórii žien si prvenstvo odniesla Andrea Bochnič-
ková z Modry pred Mirkou Ondrušovou z Topolčian a Zuzanou Paverovou
z Martina. V žiackom turnaji GPX bojovalo 69 hráčov a hráčok v šiestich ve-
kových kategóriách. V kategórii do 8 rokov u dievčat zvíťazila Daniela Jurí-
ková z Detvy pred Júliou Štricovou z L. Mikuláša a Katarínou Tóthovou zo
Žiliny. U chlapcov bol prvý Filip Kulich z Považ. Podhradia a ďalšími v poradí
boli Michal Livnanský z Cis Prémium a Matej Zelenka z Dubnice. V kategórii
11 ročných u dievčat zvíťazila Jaroslava Morová pred Viktóriou Dudovou a
Barborou Paverovou, u chlapcov bolo poradie Marek Ďurovka, Lukáš Stra-
pec a Adam Biskupič. V kategórii 14 ročných si u dievčat prvenstvo odniesla
Lucia Strišková z Bratislavy pred Simonou Bochníčkovou a Sárou Simalčí-
kovou z Lipt. Tepličky, v kategórii chlapcov bol prvý Lukáš Vaštík z Považ-
ského Podhradia pred Tiborom Gregorom Žáčikom a Danielom Kulichom.
Poďakovanie za vydarené podujatie patrí vedúcemu turnaja Ing. Zdenkovi
Gregorovi a všetkým jeho dobrovoľným pomocníkom z radov organizátorov
turnaja a rovnako poďakovanie patrí aj vedeniu SŠ v Kremničke, ktoré vy-
tvorilo veľmi dôstojné prostredie a dobré podmienky pre celý turnaj. Vysoká
športová úroveň, účasť nádejných talentov, nadšenie a spokojnosť účastní-
kov turnaja boli veľkým povzbudením pre organizátorov tohto tradičného
podujatia aj v nasledujúcich rokoch.

ZASADAL VÝBOR MO MS  
Dňa 7.1.2019 v matičnom dome na ulici M. Rázusa sa po prvýkrát v roku

venovanom storočnici oživotvorenia Matice slovenskej stretli členovia výboru
MO MS. Po úvodnom uctení si výročia vzniku samostatnej SR predseda MO
MS JUDr. Pavol Boroň poblahoželal januárovým oslávencom a poželal veľa
entuziazmu do celoročnej matičnej práce. Následne sa uskutočnila kontrola
plnenia prijatých úloh z roku 2018, predstavenie zámerov matičnej práce všet-
kých súčastí MO MS v roku 2019, prezentácia orientácie obsahového zame-
rania mesačníka Zvon v I. polroku 2019 a viacerí členovia výboru MO pre-
zentovali ďalšie návrhy do plánu činnosti. V ďalšej časti rokovania predseda
MO MS informoval o súčasnom stave opráv v objekte matičného domu, 
o možnostiach podpory matičných projektov, o vydávaní nových členských
preukazov, o návrhu na obnovu pamätníka čs. legionárov pri obci Badín i 
o výsledkoch rokovania krajskej rady MS. Členovia výboru MO privítali prísľub
vedenia MS finančne pomôcť tým miestnym odborom, ktoré si v tomto roku
pripomenú 100 rokov svojho vzniku a spracujú Pamätnice histórie svojho ma-
tičného pôsobenia. V ďalšom bode boli podané informácie o vykonaní opravy
kotolne v objekte, o uhrádzaní nájomného, o možnostiach obnovy vnútorného
vybavenia a schválené boli aktuálne výdavky súvisiace so zabezpečovaním
prevádzky objektu, kde došlo k úprave vstupných priestorov a k obnoveniu
celého informačného systému. V rozprave sa potom členovia výboru MO vy-
jadrovali k viacerým udalostiam v spoločnosti i v MS na začiatku roka 2019.
V závere schválili plán činnosti na mesiace január - marec 2019 a zabezpe-
čovanie finančnej podpory matičným podujatiam v I. štvrťroku 2019.

Z ČINNOSTI



SPOZNÁVAJME 
SLOVENSKÉ SKANZENY

Slovenské banské múzeum B. Štiavnica 
Banské múzeum v prírode navštívi ročne okolo 40 tisíc návštevní-
kov. Už viac ako tridsať rokov majú možnosť na vlastnej koži zacítiť
pocity baníkov, ktorí pracovali v podzemí od stredoveku. Doteraz
sa podarilo sprístupniť vyše dvoch kilometrov podzemných pries-
torov štôlne Bartolomej a 50 metrov šachty Ondrej. V týchto pries-
toroch je expozícia hlbinného dobývania rúd. Fáranie do bane je
zaujímavé už pre jej historickú hodnotu, jej najstaršie časti pochá-
dzajú zo 17. storočia. V povrchovej expozícii nájdeme staré banské
budovy a zariadenia. Hneď na začiatku návštevník dostane typický
banský výstroj - plášť, prilbu i banskú lampu a môže zísť do tmy.
Prehliadka trvá asi hodinu. 

Hornonitriansky banský skanzen Cígeľ 
Možno v ňom vidieť ukážky všetkého, čo sa spája s rudným baníc-
tvom na hornej Nitre, ktoré má v okolí Prievidze a Handlovej dlho-
ročné tradície. Lákadlom je bezpochyby to, že si na chvíľu môžete
vyskúšať život naozajstných baníkov. V baníckom vyzbrojení sa
zveziete banským vláčikom do hĺbky takmer 2300 metrov, kde si
prehliadnete viac ako pol kilometra dlhú banskú štôlňu. K dispozícii
budete mať banské svietidlá, prilby a plášte, ale aj tak sa odporúča
dobre sa obliecť. 

Pamiatková rezervácia ľudovej kultúry Čičmany 
Prírodné múzeum sa nachádza v kotline Strážovských vrchov ne-
ďaleko Rajeckých Teplíc. Dolnú časť obce, kde sú domy vyzdobe-
né s typickým bielym maľovaným ornamentom a šindľovými stre-
chami, vyhlásili v roku 1977 za pamiatkovú rezerváciu. Čičmiansky
geometrický ornament nie je len na domoch, ale zdobí aj kroje, ob-
rusy. V obci je zriadená národopisná expozícia, múzeum – Rade-
nov dom, ktorý pozostáva z dvoch objektov ľudovej architektúry a
nachádza sa v ňom expozícia ľudového odievania, bývania a roľ-
níctva, ako aj spôsob bývania niekdajšej tzv. veľkorodiny.

PROGRAM NA FEBRUÁR
4.2. 17.00 VÝBOR MO MS

Druhé riadne zasadnutie v roku 2019
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS 

9.2. 16.30 BANSKOBYSTRICKÁ LATKA
Medzinárodné športové podujatie
M: Športová hala Štiavničky O: Dukla, Mesto BB

11.2. 15.30 OSOBNOSTI A UDALOSTI
Stretnutie členov MS k 170. výr. nar. P.O. Hviezdosla-
va a k 1150. výr. smrti sv. Cyrila Konstantína 
M: DMS, Dolná 52 O: Historická sekcia MO MS 

17.2. 17.00 VOLNIJ DON
Koncert členov Donského kozáckeho chóru Balalajka
z Rostova
M: Robotnícky dom O: Mesto B. Bystrica

21.2. 18.00 CIMBAL BROTHERS
Koncert jedinečných svetových melódií so Svetlanou
Rymarenko
M: Robotnícky dom O: Mesto B. Bystrica 

23.2. 18.00 FOLKLÓRNY PLES
8. ročník kultúrno-spoločenského stretnutia folkloris-
tov v Honte
Účinkujú ľudové hudby Hruška, Čardáš, Hrušovskí
pajtáši 
M: KD Hrušov O: FSk, MO MS, 

Obec Hrušov a HIOS V. Krtíš
Vstupné : 15 € - kroj povinný 
brlos.j@azet.sk 0918467848 

25.2. POZNAJ A OCHRAŇUJ
Poznávací výlet členov MO MS a klubu Lipa do Tajo-
va – 155. výr. nar. Jozefa Murgaša 
M: Tajov         O: Turistická sekcia MO MS a Klub Lipa

19. – 23.2. 2018 JARNÉ PRÁZDNINY ŠKÔL BBSK

4. – 11. – 18. a 25.2. o 13.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu 
M: DMS, Dolná 52 O : KPČ MO MS

4. - 11. - 18. a 25. 2. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno spoločenské stretnutia členov klubu
M :DMS, Dolná 52 O: Klub Lipa a MO MS

7. – 14. - 21. a 28.2. od 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky, Horehronci 
M: DMS, Dolná 52 O: Národopisný klub MOMS

NNAA  ((NNEE))PPOOSSLLEEDDNNEEJJ  SSTTRRAANNEE.. .. ..

UPOZORŇUJEME 
VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI 

NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2018 – 2019,
nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v na-
šom meste a podporujeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás
každý mesiac čo najsrdečnejšie pozývame.

 MESAČNÍK ZVON môžete získať pri osobnej návšteve každý pon-
delok a štvrtok v čase od 14.00 – 17.00 hod. v našom matičnom do-
me a prečítať si ho môžete aj na webovej stránke MO MS www.
maticabb.sk 

 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ do mesačníka ZVON. Vaše články nám
môžete posielať každý mesiac do 20-teho na mailovú adresu 
momaticabb@gmail.com 

ZVON – vydáva MO MS Banská Bystrica ● Vytlačilo SOS ● Zodpovedný redaktor Igor Kovačovič ● Redakcia: Matičný dom, 974 01 Banská Bystrica, 
Dolná 52, tel. +421 48 4126231, e-mail: momaticabb@gmail.com ● www.maticabb.sk ● MIČ OÚ – OMT 3/92 ● ISSN 1338-2225 ●

Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a úpravy rukopisov! 

Pokojný tep srdca vinšujem človeku,   

národom papršlek mieru medzi hranica-

mi.  

Lesom vtáčí spev, záhradám zástery   

vyšívané jabĺčkami,   

deťom úsmev do rozprávky,   

aby ako koník šantil medzi nami. 

Vinšujem v tejto chvíli hojnosť človeku,   

oblohe rozkrútenú margarétu slnka,   

moriam koráby plné ťažkých plodov,   

aby bol svet celý voňavý. 

Vinšujem ústam bozk, vážke lúku zelenú   

a vetry, čo sa z diaľky priženú,   

nech budú priaznivé,   

na jar, v jeseni, v lete či v zime.   

Na všetky obdobia budúce   

ako na prestreté stoly   

kladiem vôľu človeka, kryštál lásky. 

Namiesto kráľov korunujem prácu,   

vinšujem oheň a železo kováčovi   

a roľníkovi snubný prsteň zeme,   

čo sa mu kolo prsta zázračne rozkrúti.   

Vinšujem slávu myšlienke,   

čo ako prameň vyviera z hlbín.   

Najskôr je tichým vláskom, až napokon   

buráca ako morský zvon   

proti všetkému, čo raní človeka   

kdekoľvek na tejto okrúhlej zemi.  

NOVOROČNÝ VINŠ
DEZIDER BANGA 


