
Prelom tohto mesiaca v kaž-
dom roku sa odvíja od prežitého
a otvára sa pre opateru všetkého,
čo má súvis so životom človeka.
Kým však začneme napĺňať dni
nových predsavzatí, kým začneme
v pamäti vytvárať obrazy pre kaž-
dý deň a nachádzať rôzne mož-
nosti pre ciele žitia, mali by sme si
„zrachnovať“ každý jeden z nás to
svoje „pre i proti“, zamyslieť sa
a začať poctivo konať. Všetci totiž
zo skúsenosti vieme, že „bez prá-

ce nie sú koláče“. Toto porekadlo
platilo pre každého človeka v čase
života predkov a platí aj dnes. 

K svetu, ktorý k nám Slovákom prichádzal pred 80 rokmi v marci
1939, sa v čísle 3. časopisu Slovensko prihovorili k verejnosti vte-
dajší najvýznamnejší činovníci Matice slovenskej a dotkli sa vo svo-
jich príhovoroch nielen prichádzajúcej prítomnosti, ale pozorne sa
zapozerali aj do našej národnej minulosti i do rokov budúcich. Poc-
tivo pristúpili vo svojich slovách k mnohým otázkam života generácií
národa, k majestátu materinského jazyka, k ľudským črtám a vlast-
nostiam podieľajúcim sa na vytváraní každodenného žitia, k mode-
lovaniu mravnej zodpovednosti pokolení národa, k zabezpečovaniu
práv i k plneniu povinností tak, aby slovenský národ si mohol vytvá-
rať svoju prítomnosť a najmä budúcnosť svojej samobytnosti. Úloh
bolo mnoho, ale rovnako mnoho bolo aj ochoty a obetavosti žiť pre
svoj národ a svoju vlasť tak, ako sa patrí. Tieto skutočnosti cez svoje
príhovory premietli potom aj do života našej národnej ustanovizne
Matice slovenskej a napriek zložitosti života vtedajšieho európskeho
i svetového spoločenstva sa nám začalo dariť. Život však nestojí
nikdy na jednom mieste a naši predkovia sa museli popasovať so
všeličím možným i nemožným. Nie všetko sa vydarilo podľa pred-
stáv, mnohé nás v tom našom rozlete „zaskočilo a zabrzdilo“, mno-
hé, čo bolo nie dobré, sa dotklo sa nášho národného i štátneho vý-
voja, objavuje sa v ňom až po dnešné časy a to občas všetkých nás
tvrdo zabolí. Ale verte, byť sami sebou stálo za to a bola to dobrá
škola pre život. Naučili sme sa veriť vo vlastné schopnosti, naučili
sme sa vo veciach národa byť pevnými, naučili sme sa pre našu
vlasť konať ako treba, a preto sme sa mohli pre našu prítomnosť po
roku 1993 zaradiť medzi vyspelé demokratické štáty sveta. 

Každý deň v čase žitia si však treba pred seba postaviť otázku
– či ešte sme sami sebou, alebo nie a hľadať odpovede v prvom ra-
de vo vlastnom svedomí. Na tieto najpodstatnejšie otázky totiž mu-
seli veľmi často odpovedať v bežnom živote naši predkovia a rov-
nako v živote celého národa aj naši národní velikáni pred stáročiami
i pred nedávnymi rokmi. Pred 15 rokmi sme si v stredoslovenskom
matičnom živote kládli na misku váh tieto otázky pri podpisovaní
rámcovej dohody medzi Maticou slovenskou a Banskobystrickým
samosprávnym krajom. Dohoda uzrela svetlo sveta, zatiaľ ako jedi-
ná dohoda v rámci Slovenska, a bola napĺňaná mnohými podujatia-
mi, na ktorých boli prezentované výnimočné ciele programu a his-
torického poslania našej národnej ustanovizne v živote našej prí-
tomnosti. Prišli však aj roky, kedy sa niektorí politici i novinári pokúsili
spochybniť tieto ciele a ovplyvňovať po svojom nielen verejnú mien-
ku, ale predovšetkým našu súčasnosť a tým aj budúcnosť života
mladej generácie národa. Žiaľ, mnohé sa im podarilo a naprávať to,

čo pokazili, bude veľmi ťažké. Dejiny sa opäť prekrucujú tak, aby
o ich pravdách mladí vedeli čo najmenej, aby si nevážili svoju vlasť,
aby boli najskôr akýmisi svetákmi, aby nemali vlastný názor a ak
nejaký chcú mať, tak taký, aký im cez médiá „nalinkujú“ a aby ho
považovali za jediný správny. Napriek všetkému sme si v tomto čase
s úctou pripomenuli 1150. výročie úmrtia tvorcu našej svojbytnosti
sv. Cyrila – Konštantína a popri ňom aj tvorcu myšlienok nášho ná-
rodného bytia, prvého predsedu Matice slovenskej, banskobystric-
kého diecézneho biskupa Dr. Štefana Moysesa, na podnet ktorého
sa ustanovil 5. Júl za sviatok slovanských vierozvestov, ktorý kaž-
doročne napĺňa myšlienky slávneho Proglasu, od slov ktorého sa
počas stáročí odvíjali mnohé skutočnosti nášho života. Lebo čas ži-
vota nestojí na mieste a preto by ho mala každá generácia prime-
rane využiť na tie najlepšie skutky pre ľudí celého nášho spoločen-
stva. Rovnako vieme, že život nie je každý deň rovnaký a prináša
nielen dobré, ale i horšie chvíle, ktoré niekedy tvrdo zabolia. Vieme
však, že s každou takouto tvrdou chvíľou sa dá, ak človek chce, po-
pasovať a každá sa dá premeniť tak, aby slúžila pre život všetkým,
aby priniesla nové myšlienky a nové činy, len sa nesmieme zmieriť
a ostať stáť na mieste.  

Pri pozornom sledovaní našej prítomnosti si treba priznať, že
sme z toho svojho veľa stratili, že do myslí ľudí sa premysleným pô-
sobením zvonku dostalo iné myslenie, že obdivujeme viac cudzie
hodnoty, a na tie svoje sme si nastavili iný meter konania, že viac
ako duchovné hodnoty sa nám stala „mamona“, že sme v rozmý-
šľaní i vyjadrovaní sa zhrubli  a vedieme k tomu aj naše deti, že
v programoch médií, ale dokonca aj na divadelných doskách pre-
vláda vulgárnosť, že oceňujeme ľudí nie za to, čo vytvorili, ale často
za to čo nevytvorili a na piedestál staviame peniaze a pochybné cie-
le. Celé naše spoločenstvo traumatizujú udalosti ostatných dní, do-
týkajúce sa najvyššej súdnej moci, a preto sa v mene občanov pý-
tame – komu to prospieva, komu to vyhovuje a kto sa k čomu mimo
hraníc zaviazal cudzím? Iná udalosť, ktorá tu rezonuje, je priama
voľba prezidenta, do ktorej sa  rôznymi spôsobmi prihlásili až 15
kandidáti. Skoro všetci nám cez printové i elektronické médiá a cez
mnohé reklamné letáky vstupujú do našich domácnosti, popri ces-
tách a v mestách sa inštalujú rôzne bilbordy prezentujúce množstvo
sľubov, ktoré sa určite nikdy nesplnia. Najhoršie je však to, že na
predvolebných mítingoch i v televíznych a rozhlasových reláciách,
uskutočňovaných v zmysle platných zákonov, sa na kandidátov vy-
ťahujú rôzne nechutnosti, mnohé klamstvá a vulgárnosti. Niekto tu
zrejme chce, aby sme sa stali nie mysliacim národom, ale nemys-
liacim stádom a volili „tak, ako páni chcú“. Len nevedno či sú to naši
páni. V čase písania týchto slov, už čosi máme za sebou a z množ-
stva kandidátov ostali dvaja, ale či sú to tí najlepší pre Slovensko
a Slovákov ťažko povedať, lebo aj na tých sa v zapätí zniesla spŕška
obvinení a zrejme je na mieste pre oboch kandidátov, alebo lepšie
pre tých, ktorí sa ich kampaňou za nie malé peniaze zapodievajú,
otázka – Kto je bez viny, nech hodí kameňom. Mali by sme sa zrej-
me, tak ako tomu bolo už viackrát v našej národnej minulosti, „zaťať“

a začať myslieť po svojom a pre svoje, a držať sa pri tom čo naj-
poctivejšie odkazu slov Moyzesových: „Konať pre dobro národa

vlasti treba, aby naša cesta bola vykladaná činmi, aby sme týmto

činom verili a odovzdali ich generáciám národa pre budúcnosť, lebo

budúcnosť to je život, to je dedičstvo po predkoch, to je úcta človeka

k človeku a to je napriek všetkým ťažkostiam v živote radosť a šťas-

tie.“

Igor  K o v a č o v i č
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Neuzeraj sa v cudzom zrkadle –     

každý svet má svoju koľaj, 

nechoď sa hľadieť v časy zapadlé,       

na vlastný čas sa odvolaj.

(A.Sládkovič)

VÁŽME SI TO, ČO JE NAŠE! 



V tomto čase vo viacerých
reláciách vysielaných v RTVS
i ČT, ale aj vo viacerých printo-
vých médiách v písanej forme
vo vzťahu k pripomenutiu 80.
výročia vzniku prvej Slovenskej
republiky,  boli  zverejňované
rôzne názory a tvrdenia histori-
kov  i  laikov  na  jej  pôsobenie
v  rokoch 1939 – 1945. Neza-
škodí preto v tejto súvislosti pri-
pomenúť  základné  udalosti

tých dní aspoň tak, ako ich uvádza na svojej stránke Wikipédia. 
Proces samostatnosti sa začal ešte za prvej Československej republiky prijatím

Ústavného zákona o autonómii slovenskej krajiny z 22.11.1938. Udalosti začiatku
II. svetovej vojny však predurčili iný vývoj. Dňa 13.3.1939 boli do Berlína pozvaní
zosadený predseda vlády Dr. Jozef Tiso a poslanec Snemu Štefan Danihel, kde
pod nátlakom hrozby rozdelenia územia Slovenska medzi Maďarsko a Poľsko boli
nútení okamžite (blitzschnel - bleskovo) riešiť požiadavku Nemecka a vyhlásiť sa-
mostatný slovenský štát, čo odmietli. Po ich návrate domov však bol zvolaný naj-
vyšší zákonodarný orgán Slovenský snem a ten v počte 57 prítomných poslancov
14.3.1939 odhlasoval Zákonom č. 1/1939 Sl. z. vznik samostatného štátu, ktorý
však neuvádzal formu štátneho zriadenia. Podstatou existencie štátu  bol vzťah
k Nemecku, s ktorým bola 18.3.1939 vo Viedni a následne 23.3.1939 v Berlíne pod-
písaná „Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štá-
tom“. Neskoršie v Ústavnom zákone č. 185/1939 Sl. z. zo dňa 21.7.1939 v § 1, od-
sek 1, bolo zakotvené, že slovenský štát je republikou a tým sa oficiálny názov štátu
zmenil na Slovenská republika. Vo funkcii predsedu vlády Dr. Jozefa Tisa, ktorý bol
26.10.1939 zvolený do funkcie prezidenta SR, vystriedal Vojtech Tuka a v roku 1944
sa stal predsedom vlády SR Štefan Tiso. Vládnucou politickou stranou bola HSĽS,
najvyšším zákonodarným orgánom štátu bol Snem so 63 poslancami a za jeho pred-
sedu bol zvolený Martin Sokol. Vláda, ktorá 15.3.1939 zriadila Úrad predsedu vlády
a 8 ministerstiev, mala v rukách väčšinu moci – vydávala zákony a nariadenia, ale
nie ústavné zákony, schvaľovala rozpočet, ratifikovala medzinárodné zmluvy. Z ďal-
ších orgánov to bola Štátna rada, pôsobiaca ako nevolený, ale ako kontrolný a po-
radný orgán prezidenta SR a v hierarchii významné postavenie mal aj Dôstojnícky
zbor Slovenskej armády. Vznik SR počas krátkeho času uznalo 27 štátov – Maďars-
ko, Poľsko, Nemecko, Sovietsky zväz, Švajčiarsko, Svätá stolica, Japonsko, Švéd-
sko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Holandsko, Čína, Francúzsko, Belgicko, Rumunsko
a ďalšie.   

Slovenská republika sa od svojho vzniku začala výrazne hospodársky rozvíjať
a vzrástla zamestnanosť obyvateľstva. Vzniklo cca 200 nových priemyselných pod-
nikov ako:  Odevné závody Nehera v Trenčína, Farmaceutický závod v Hlohovci,

Obuvnícky podnik v Baťovanoch, Pletený tovar Trikota vo Vrbovom, Výroba synte-
tických vlákien VISTRA v Bratislave, Dynamitka Nobel v Bratislave, Strojárenské
podniky v Dubnici nad Váhom a v Považskej Bystrici, začala sa stavba Oravskej
priehrady, riešili sa možnosti pozemkovej reformy v záujme trvalého obrábania ornej
pôdy, zvyšovala sa technická úroveň celého hospodárstva, stavali sa mosty, cesty,
železničné trate, tunely, siete staníc na čistenie osiva, nákup kvalitného plemenného
dobytka, poskytované boli dotácie na nákup poľnohospodárskych strojov, štátne zá-
ruky na úvery a daňové úľavy, riešili sa otázky vedy, vzdelávania, kultúry a sociál-
nych vecí (vznik SAVaU, vznik SNK v MS, Vedecká spoločnosť pre zahraničných
Slovákov, Štátny archeologický ústav, Štátny ústav pre ľudovú pieseň v Bratislave,
Slovenská galéria, Hvezdáreň na Skalnatom plese, Štátny geologický ústav, divadlá
pôsobili v Bratislave, Nitre, Martine a Prešove, vznikla Slovenská filmová spoločnosť
Nástup, Ústav pre školský a osvetový film), riešili sa úlohy samostatnej zahraničnej
politiky, diplomacie, obchodu, zavedené bolo župné zriadenie a pod.   

Vyskytli sa aj značne problémové veci a udalosti , ktoré po súčasnosť mimo-
riadne poznačujú celé obdobie trvania prvej Slovenskej republiky. Takými boli: pre-
sadzovanie ideológie národného socializmu podľa nemeckého vzoru, prijatie Vlád-
neho nariadenia č. 63 z 18.4.1939 a potom Zákona č. 210 z 25.4.1940, v ktorom
išlo o obmedzenie občianskych práv Židov, povinné označovanie žltou hviezdou,
arizáciu židovských veľkostatkov, obchodov, podnikov, pohostinstiev a majetku vô-
bec, vytváranie pracovných táborov na Slovensku (Sereď, Nováky, Oremov Laz,
Vyhne, Žilina, Nitra, Láb, Zohor) a následne až do roku 1944 odosielanie transportov
„na práce“ do Nemecka a osobitne do koncentračných táborov v Poľsku (Majdanek
a Osvienčim), kde bolo postupne deportovaných 57 752 slovenských Židov. Najzlo-
žitejšie však bolo vládne nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov
tzv. Židovský kódex, ktorým boli Židia zbavení akýchkoľvek občianskych, ľudských
a hospodárskych práv a rozpustené boli všetky židovské spolky a organizácie. Ďalej
to bol aj Zákon č. 127 z roku 1940 dotýkajúci sa Cigánov - Rómov, ktorým sa zaka-
zovalo kočovať, žiť na hlavných uliciach, boli im vyčleňované pozemky len na okra-
joch miest a obcí, postupne boli demolované všetky osady a začali ich sústreďovať
do pracovných táborov. Značné problémy v živote obyvateľstva spôsobovali polo-
vojenské organizácie ako  Hlinkova garda a Hlinkova mládež, ktoré výrazne ovplyv-
ňovali myslenie najmä mladších generácií. Za skutky vykonané v rozpore s demo-
kraciou a dodržiavania ľudských práv počas rokov 1939 – 1945 sa Slovensko viac-
krát verejne ospravedlnilo. Napriek tomu aj pre budúcnosť ostávajú tieto skutky vý-
razným mementom našej histórie a nikdy viac sa nesmú opakovať. V mene budúc-
nosti preto nesmieme zabúdať na to, čo sa na Slovensku odohralo pred ôsmimi de-
saťročiami, nemali by sme spochybňovať historické fakty, ale aspoň sa pokúsiť hľa-
dať a zverejniť objektívnu pravdu o celom tomto zložitom období našich dejín. Aj
preto Slovenská republika, ktorá vznikla demokratickým spôsobom 1.1.1993 a uzna-
la ju väčšina štátov sveta, musí byť zodpovedným partnerom Európskej únie i Se-
veroatlantického paktu., kde svojím členstvom výrazne deklarovalo svoju súčasnú
orientáciu i svoje budúce smerovanie.  (Wikipédia) 

Juraj Dolnozemský

CHCIME ŽIŤ
Chcime žiť,                       

odhodlaní k novým smerom                     

smolu nechajme osudu!

Zobuďme hlučne skrúšených,                 

ospalých a driemajúcich,                     

hojné studne nezasýpajme zbytočne. 

Vernosťou posilnení, nie pomýlení,                 

prekročme malomyseľnosť, strach i smäd.               

Plody sú ešte zdravé, i ovocie má zrieť.

Nelámme si drieky,                     

a dbajme na postať života svojho,               

a pomyselných tieňov                      

už prestaňme sa báť.

PRIPOMÍNAME SI

P R E  P O T E Š E N I E  P R E  P O T E Š E N I E  

SLOVENSKÁ REPUBLIKA – 80 ROKOV

SPOZNÁVAJME 
SlOVENSké SkANZENy

Múzeum ľudovej architektúry - Bardejov 
Skanzen v Bardejovských kúpeľoch patrí pod správu Šarišského múzea. Na ploche 1,5 hektára je v parkovej a záhradnej
úprave v tzv. etnoparku rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré predstavujú tradičnú ľudovú kultúru a staviteľstvo slo-
venského a rusínskeho obyvateľstva žijúceho v oblasti horného Šariša a severného Zemplína. Stavby pochádzajú z 19. a 20.
storočia a typologicky patria k dreveným stavbám karpatského typu. Nachádzajú sa tu zrubové domy, rôzne hospodárske bu-
dovy, technické a sakrálne pamiatky. K najvýznamnejším patria – drevený kostol východného obradu zo Zboja a z Mikulášo-
vej.

Dokončenie na poslednej strane.



SPOMIENKY
Dňa 6.2.2019 v  priestoroch Obecnej

knižnice v Očovej si očovskí matičiari pripo-
menuli najskôr 90. výročie narodenia dlho-
ročného koncertného majstra SĽUKu, rodá-
ka zo Zvolenskej Slatiny Rinalda Oláha a po-
tom  170.  výročie  narodenia  geniálneho
majstra slova básnika P. O. Hviezdoslava.
Podujatie  uvádzala  predsedníčka MO MS
Mgr. Viera Šimkovičová, ktorá priblížila život-
nú a umeleckú cestu majstra a v zaujímavom
programe úspešne vystúpili členovia domá-

ceho detského súboru Poľana - speváčky A. Beláčeková, L. Válková, T. Šoučíková, K. Novodom-
cová, V. Sámelová, D. Sámelová a muzikanti P. Bizík a R. Lauroško divákom pripomenuli hudobné
skladby vytvorené R. Oláhom. V druhej časti programu, venovanej nedožitým 175. narodeninám
P.O. Hviezdoslava, žiaci ZŠ D.Sámelová, M.Bučko a J.Blaško predniesli ukážky textov z knihy
Zuzanka Hraškovie a Ing. Mária Bizíková veľmi zaujímavo prerozprávala dej poetových eposov
Ežo a Gábor Vlkolinský. (MOMS Očová)

CESTA ZA POZNANÍM 
Matičný klub DC Lipa dňa 22.2.2019 sa

rozhodol uskutočniť ďalšiu zo svojich ciest za
poznaním a navštívili sme mesto Brezno. Naj-
staršia písomná zmienka o Brezne je v listine
panovníka Bela IV. z roku 1265. Mesto sa roz-
víjalo aj na základe baníctva- ťažba drahých
kovov,  neskôr  železnej  rudy.  V  roku  1380
Breznu udelil mestské privilégia Ľudovít I. /Veľ-
ký/ z Anjou - uhorský kráľ. V mestskom erbe
okrem francúzskych ľalií je tiež rytier Bombura,
ktorý podľa povesti zachránil Brezno pred Tur-

kami. V roku 1650 Brezno získava štatút slobodného kráľovského mesta. V roku 1779 zničujúci
veľký požiar, keď popolom ľahlo skoro celé mesto. V roku 1861 predstavitelia mesta schvaľujú,
aby sa Brezno stalo sídlom Matice slovenskej. Rok 1896 výstavba železničnej trate do Brezna.
Rok 1903 výstavba železničnej trate Brezno - Červená skala. Tento historický prehľad, ale aj oveľa
viac sme získali pri návšteve Horehronského múzea v Brezne. Múzeum bolo založené v roku
1960 ako vlastivedné múzeum breznianskeho okresu. V roku 1965 nadobudlo postavenie regio-
nálneho múzea a náplňou jeho činnosti sa stal výskum a zber dokumentačného materiálu z oblasti
tradičnej kultúry a dejín Horehronia. Múzeum sídli v dvoch historických budovách na breznianskom
námestí v starej radnici s renesančnými základmi. Zbierkový fond HMB obsahuje 30 000 pred-
metov a početné dokumentačné fondy. Historická expozícia "Brezno v premenách času" zachytáva
vývoj mesta do roku 1918. V revolučných rokoch 1848/49 sa obyvateľom Brezna z balkóna radnice
prihováral Ľudovít Štúr a aj J.M. Hurban. Dnes len veľmi málo ľudí vie, že história Matice slovenskej
sa začala písať v Brezne. Mesto sa v polovici 19. storočia stalo centrom národného života a aš-
pirovalo na sídlo Matice slovenskej. Pôsobili tu významní literáti ako Ján Chalupka, G.K. Zechen-
ter-Laskomerský, A.P. Záturecký, farár Ján Kuzmány.

V ďalšej časti nášho poznávania sme navštívili Brezniansku synagógu, ktorá stojí v metropole
Horehronia od roku 1902 vďaka projektu významného banskobystrického architekta a staviteľa
Aloisa Payerbergera. V roku 2016 bola synagóga kompletne zrekonštruovaná. Dnes je jedinou
židovskou pamiatkou svojho druhu v regióne. V interiéri je pôvodná platňa so zakladacou listinou
v maďarskom a hebrejskom jazyku a zrekonštruovaný svätostánok. V súčasnosti sa synagóga
využíva na kultúrno-spoločenské účely. V kopule synagógy je umiestnená na paneloch výstava
dobových fotografií a dokumentov, ktorá nám pripomína históriu zaniknutej komunity. K expozícii
vedú zaujímavé sklenené schody. Navštívili sme aj ďalšie dominanty mesta, Mariánsky stĺp, Pia-
ristický kláštor, Mestskú vežu, Pomník padlým, Pomník M.R. Štefánika. Historické jadro mesta
bolo v roku 1991 vyhlásené za mestskú pamiatkovú zónu. S mestom Breznom sme sa rozlúčili
zápisom v knihe návštev: „Je dobre, aby sme si stále pripomínali minulosť, len tak pochopíme prí-
tomnosť a môžeme vytvárať lepšiu budúcnosť.“ Našu Cestu za poznaním sme si zdokumentovali
fotkami.   (Angela Mušková „Muška“ a Elena Fašková. Foto: Blažena Sadloňová)

V DOBREJ VÔLI
V tradičnom termíne týždeň pred

fašiangami Folklórna skupina HRU-
ŠOV v spolupráci s Maticou slovens-
kou,  Obcou  Hrušov  a  Hontiansko-
ipeľským osvetovým strediskom pri-
pravila 8. Folklórny ples. Pomeno-
vanie ples má svoje špecifiká a nie
všetky aspekty tohto aktuálneho po-
dujatia spĺňajú oficiálne normy tejto
formy zábavy. Žiadne róby, okázalos-

ti, naškrobenosť, ceremónie... Iba jednoduchosť, srdečnosť, dobrá vôľa....a hlavne plno pesničiek
a krojov. Aj tohto roku sa do Hrušova začali v popoludňajších hodinách schádzať hostia z celého
Slovenska so spoločným záujmom - zabaviť sa v podobe, ako to robili naši predkovia, vrátane
oblečenia. Priestory vyzdobené folklórnymi motívmi na tému Zahrajte mi muzikanti sa postupne

napĺňali farbami od výmyslu sveta a vôňami modrotlače, súkna, plátna, kožúškov, kašmíru, hod-
vábu či naftalínu. Regula, že vstup je povolený len v tradičnom odeve, platila pre všetkých. Kro-
jovaný musel byť obslužný personál i muzikanti, ktorí tu boli zastúpení v hojnom počte. V úvodnej
časti programu sa predstavila detská ľudová hudba zo ZUŠ Hrušov a následne sa k malým mu-
zikantom pripojili členovia hudieb Hruška, Čardáš a Hrušovskí pajtáši. Dvadsať päť výlučne hru-
šovských muzikantov rôznych vekových generácií sa v takomto zložení predstavilo na verejnosti
po prvý raz a že hranie majú v krvi, dosvedčili výbornými výkonmi. Do tanečného prúdu prítomných
potom voviedli členovia folklórneho súboru Ipeľ s ľudovou hudbou Čardáš. Zábava nabrala na
tempe a neprestala počas celého večera do raňajšieho svitania. Kuchárky, folkloristky sa nezapreli
a pripravili pre všetkých niečo domáce a tanečné kolá organizátori dopĺňali žrebovaním bohatej
tomboly. Šťastní výhercovia si pôjdu oddýchnuť do Bojníc, Dolnej Strehovej, Hokoviec mnohí sa
potešili z hodnotných cien od sponzorov, návštevníkov a organizátorov. Aj keď prvotným zámerom
bolo obmedziť počet účastníkov na 250, organizátori neodolali požiadavkám a konečné číslo kom-
pletného počtu sa ustálilo okolo 300, čo svedčí, že úslovie „Dobrých ľudí sa veľa zmestí“, stále
platí. Priaznivé ohlasy počas i po podujatí svedčia o skutočnosti, že aj v malej dedine sa dá zor-
ganizovať akcia, ktorá osloví verejnosť široko ďaleko za hranicami regiónu. Tak ako každá pesnička
aj toto podujatie malo svoj koniec a drvivá väčšina sa lúčila so slovami poďakovania, ale i prísľu-
bom, že o rok zas. Ostáva len veriť, že organizátori, ktorým patrí uznanie za ich úsilie, svoj sľub
že určite, tiež dodržia. (J.Brloš, foto: M.Krupčík)

FAŠIANGY V ĽUPČI  
Dňa 23.2.2019 sa v Slovenskej Ľupči z podnetu DFS Dratvárik uskutočnili tradičné ľup-

čianske fašiangy. Fašangovať začali najmladší folkloristi a členovia divadelného súboru od
samotného rána po celej obci, veselosť pokračovala fašiangovou obchôdzkou po uliciach
s malými zástavkami a pohosteniami od domácich, ktorým fašiangovníci vinšovali pekné
časy a pokoj v rodinách. Veselie vyvrcholilo na pravé poludnie pred kultúrnym domom, kde
organizátori od samého rána chystali rôzne špeciality a pochutenia pre návštevníkov tohto-
ročnej fašiangovej slávnosti a nálada bola počas celého dňa výborná. So svojimi programami
sa na pódiu postupne predstavili najskôr deti zo súboru Dratvárik, potom zo súboru Drienka
a na záver juniori súboru Partizán so speváckou skupinou Hronky. Nálada, ktorú medzi účast-
níkmi tohtoročného fašiangovania mladí folkloristi navodili, potom trvala ďalej a postupne sa
do nej zapájali aj ďalší obyvatelia Ľupče so svojimi hosťami i náhodnými návštevníkmi, ktorí
v rozhovoroch v dobrej pohode spomínali na časy svojej mladosti a na tie ich fašiangy. 

UŽ SA FAŠIANG KRÁTI 
V dňoch 1. – 3. 3.2019 sa na Čiernom Balo-

gu konal už 24. ročník podujatia „Už sa fašiang krá-
ti, už sa nenavráti“, ktorý spoločne pripravili Obec
Čierny Balog, OZ Kýčera, Komunitné centrum a
MO MS, v spolupráci so SOS v Banskej Bystrici a
Čiernohronská železnica n. o. Prvý deň 1.3.2018
bol venovaný deťom a v programe pre nich vystúpili
detské súbory Detvanček, Šťastné detstvo a Malá
Kýčera. Druhý deň 2.3.2018 sa začal pri Kultúrnom

dome tradičným jarmokom remeselníkov, fašiangovou zabíjačkou, súťažami v rezaní dreva
a vo varení trhancov a krátkym predstavením folklórnych kolektívov. Potom festival pokra-
čoval pochôdzkou účinkujúcich „Bursovníci idú“ v miestnych častiach Komov, Fajtov, Dobroč
a Krám. Večer sa v KD uskutočnil program „Na fašiange do konzúmu“ v réžii Gabriely Ková-
čikovej a postupne sa pred naplnenou sálou predstavili skupiny Kýčera a Šajbani, chlapská
skupina Škrupinka z Trenčína, folklórne súbory Živel z Bratislavy a Partizán z Banskej By-
strice. V programe odzneli známe fašiangové piesne a vinše, ale aj jágerské, pytliacke i pi-
jácke piesne, dievčenské i ženské kolesové tance, tance z Parchovian, Šumiaca, Pohorelej,
Hriňovej, Detvy a Očovej. Po skončení programu, ktorého záver vytvorili všetky účinkujúce
kolektívy, sa v sále najskôr konala škola tanca pre všetkých, ktorá pokračovala tanečnou zá-
bavou „do rána bieleho“. Záverečný deň 3.3.2019 sa začal vystúpením heligonkárov a toh-
toročné fašiangovanie uzatváral program „Povedali naši vašim“, v ktorom účinkoval Vyso-
koškolský FS Ekonóm z Bratislavy. Návštevníci fašiangových dní v Čiernom Balogu si mohli
pozrieť zaujímavú výstavu cedíl a kožúškov i expozíciu tradičnej balockej izby. Atrakciou aj
tento rok bolo fungovanie vláčika Čiernohronskej železnice z osady Dobroč až do osady
Nový Krám. 

VÝBOR MO MS                     
Dňa 4.3.2019 v matičnom dome sa uskutočnilo tretie zasadnutie výboru MO MS v roku 2019,

ktoré viedol predseda MO JUDr. Pavol Boroň. Po úvodnom privítaní a poblahoželaní marcovým
oslávencom vykonal kontrolu plnenia úloh, prijatých na minulých zasadnutiach a konštatoval ich
splnenie v dohodnutých termínoch. Ďalej vysvetlil, že v roku 2018 došlo k problémom dotýkajúcich
sa podpory projektov Mgr. A. Murgašovej, ktoré MO MS predložil do grantovej komisie MS a hoci
tieto boli schválené, k ich podpore nedošlo. V ďalšom výbor riešil zámery a termín konania výroč-
ného zhromaždenia MO v roku 2019 a konanie podujatia k 100. výročiu vzniku miestneho odboru.
Osobitne bola riešená otázka účasti matičiarov na celoštátnych oslavách 100. výročia smrti M. R.
Štefánika na Bradle  a v tej súvislosti aj konanie tradičného podujatia pri pamätníku v Sásovej.
Ďalej členov výboru MO MS informovala pokladníčka MO Janka Handlovská o stave financií na
účtoch MO vo VÚB a Tatrabanke. Potom sa členovia výboru venovali súčasnej vnútropolitickej si-
tuácii (voľby prezidenta SR a voľba sudcov ÚS SR) a rokovali aj o možnostiach účasti na podu-
jatiach festivalu Literárna Banská Bystrica. Na záver si prítomní členovia uctili sviatok MDŽ a po-
blahoželali všetkým členkám výboru MO MS k tomuto medzinárodnému sviatku. 

Z ČINNOSTI



SPOZNÁVAJME SlOVENSké SkANZENy
Dokončenie z 2. strany

Múzeum ukrajinsko–rusínskej kultúry - Svidník
Rozkladá sa na ploche desať hektárov v blízkosti letného amfiteátra
a sú v ňom umiestnené najtypickejšie pamiatky tejto časti východ-
ného Slovenska – tradičné roľnícke obytné budovy so slamenými
a šindľovými strechami, hospodárske a sakrálne stavby. Jednou 
z najkrajších je bohato zdobený drevený kostol – cerkva z Novej
Polianky z roku 1766. V roku 1961 bol kostol rozobraný a neskôr
podľa pôvodných projektov v skanzene opäť zložený a podnes sa
v ňom konajú liturgické slávnosti (bohoslužby).

Múzeum ľudovej architektúry severovýchodné-
ho Slovenska - Humenné
Skanzen tvorí 14 objektov ľudovej architektúry a drevený kostolík.
Nachádza sa v blízkosti kaštieľa, v ktorom je sídlo Vihorlatského
múzea. Expozíciu ľudovej architektúry sprístupnili v roku 1984 a
prezentuje typické stavby zo severovýchodného Slovenska – dom-
čeky zo Zemplínskych Hámrov, Výravy, Olšinikova a ďalších obcí.
Zariadené sú dobovým nábytkom a náradím. Kováčska dielňa 
z Nechvalovej Polianky je podnes funkčná. Zaujímavou stavbou je
aj drevený kostolík z Novej Sedlice, postavený v roku 1764 pôvod-
ne bez jediného klinca.             

Ľubovniansky skanzen - Stará Ľubovňa
Ľubovniansky skanzen sa nachádza pod hradom Ľubovňa. V skan-
zene je rad drevených ľudových stavieb zo začiatku 20. storočia 
z oblasti Spiša a Šariša a zrubový gréckokatolícky kostol sv. Micha-
la archanjela z Matysovej z roku 1883, v ktorom sa nachádzajú
vzácne drevené ikony zo 17. storočia. Okrem drevených stavieb sú
tu vystavené výrobné nástroje rôznych profesií a umiestnené via-
ceré hospodárske stavby a roľnícke domy.

PROGRAM NA MAREC
3. - 30.4.   JARNé MOTÍVy

Výstavka výtvarných prác detí 
M : DMS, Dolná 52    O: Výtvarná sekcia MO MS

8. 4.  17.00 VÝBOR MO MS
Štvrté riadne zasadnutie v roku 2019 
M: DMS, Dolná 52      O: Výbor MO MS

12.4. 17.00 lETOkRUHy ČASU
Valné zhromaždenie FS Partizán, kol. člena MO MS 
M: DMS, Dolná 52    O: FS Partizán, NO MO MS

15.4. 15.00 UDAlOSTI HISTÓRIE
Stretnutie členov MS k 65. výročiu Zákona o MS 
z 27.4.1954 a 155. výročia prvej budovy MS 6.4.1864 
M: DMS, Dolná 52     O: Výbor MO MS

21.4. 10.00 SPOZNÁVANIE
Vlastivedná vychádzka členov MO MS a klubu Lipa 
M: okolie B. Bystrice   O: Turistická sekcia MO MS 

26.4. 19.00 HRAJTEŽE MI, HRAJTE 
Koncert ľudovej hudobnej kultúry zo stredného Slo-
venska 
M: Aula Beliana     O: Rádio Regina a PKO

28.4. 10.00 FESTIVAl HUDOBNEJ kUlTÚRy
Regionálna prehliadka folklórnych súborov a skupín
M: MsDK Brezno    O: SOS BB + MOS BR 

8., 15. a 29.4. o 14.00 klUB PAlIČkOVANEJ ČIPky
Tvorivé stretnutia členiek klubu 
M: DMS, Dolná 52 O : KPČ MO MS

8., 15. a 29.4. o 14.00 klUB SENIOROV lIPA
Kultúrno spoločenské stretnutia členov klubu
M :DMS, Dolná 52 O: Klub Lipa a MO MS

4., 11., 18. a 25.4 o 16.00 TVORIVé STRETNUTIA
členov speváckych skupín FS Partizán 
M: DMS, Dolná 52 O: Hudobná sekcia MO MS

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.

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

 NA PODUJATIA V MESTE:
10. - 17.4. VEĽKONOČNÉ NÁMESTIE – programy k Veľkej noci
24.4. STRETNUTIA S MINULOSŤOU - J. M. Hurban v spoločnosti,
Stredoslovenské múzeum – Thurzov dom, D. Kodajová

29.4. Ján BOTTO – prednáška J. Borguľovej k 190. výročiu narodenia
v spolupráci s Kuzmányho kruhom v ŠVK, Lazovná ul.
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Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a úpravy rukopisov! 

V dňoch 25. – 29.3.2018 ŠVK, LHM, Ve-
rejná knižnica M. Kováča, CVČ Junior,
Odbočka SSS, Fakulta dramatických
umení AÚ, Univerzita M. Bela a Mesto
Banská Bystrica pripravili 23. ročník festi-
valu Literárna Banská Bystrica, venovaný
pamiatke Mikuláša Kováča. Počas jedno-
tlivých dní sa uskutočnili viaceré predná-
šky, besedy, súťaže, prezentácia autorskej
tvorby, divadelné predstavenia i zážitkové
podujatia pre žiakov a pedagógov základ-
ných i stredných škôl. Dňa 25. marca

účastníkov festivalu v ŠVK zaujala beseda „Môj otec Miki“ s dcérou
básnika M. Kováča Danou Bugáňovou, beseda v rámci cyklu Osob-
nosti s umeleckým šéfom a režisérom Bábkového Divadla Na Ráz-
cestí Mariánom Peckom a v knižnici M. Kováča beseda so spiso-
vateľkou Zuzanou Kubašákovou. Dňa 26. marca sa v literárno-hu-
dobnom pásme „Perom a gitarou“ predstavili so svojou tvorbou
Marcel Páleš (Zhrnuté zo stola) a Roman Dubovický (Svitanie), po-
tom sa účastníci festivalu zúčastnili predstavenia BDNR „Hviezdy
sú tiché“ so zaujímavým stvárnením prezentácie autentických vy-
jadrení A. Frankovej, A. Rachmanovovej, T.N. Savičovovej a H.
Weissovej. S veľkým záujmom študentov sa stretli účastníci súťaže
v prednese poézie a prózy i autorskej tvorby študentov stredných a
vysokých škôl „Kováčová Bystrica“. Záver celého dňa tvorilo osobné
stretnutie s básnikom Miroslavom Kapustom v škole na Rudohor-
skej ul., uvedenie poetického pásma poézie M.Kováča „Pod
slnkom“ na Mládežníckej ul. zaujalo aj multižánrové podujatie „Ko-
váči umenia“ a záverečné predstavenie BDNR „Babie leto“. Tohto-
ročný festival vyvrcholil zážitkovým podujatím pre žiakov základ-
ných škôl „Noc s Andersenom“ v knižnici M.Kováča na Lazovnej ul.
a zážitkom pre všetkých účastníkov festivalu bola výstava „Novinky
v knižnom fonde“.    

lITERÁRNA BySTRICA                 


