
Počas posledných rokov vznik-
la tradícia stretávania sa Bansko-
bystričanov na pamätných mies-
tach v Sásovej a Rudlovej pri pa-
mätníkoch, postavených na po-
česť jedného z najväčších mužov
slovenskej národnej a štátnej his-
tórie, Milana Rastislava Štefánika
- jedinečného tvorcu slovenskej
i slovanskej svornosti, ktorý si vy-
soko ctil svoj národ a v ňom aj
všetkých tých, ktorí sa podieľali na
jeho povznesení. Ctil si všetko, čo
mu bolo od detstva drahé a táto
viera vo vlastný národ ho robila
v živote vnútorne bohatým a vo

svojich názoroch na život mimoriadne pevným. 
Milan Rastislav Štefánik bol výnimočným hýbateľom našej histó-

rie a, hoci to znie nadnesene, bol bohatierom slovenského národa.
Vyšiel zo skromného prostredia rodiny evanjelického farára v Koša-
riskách, aby hľadal hviezdy na nebi i na zemi. Od svojho detstva si
vysoko vážil svoje rodisko i svoju otčinu. Vedel z úprimnosti svojho
srdca ľudí nadchnúť, povzbudiť a presvedčiť ich svojou otvorenosťou
a úprimnosťou, svojím odhodlaním i pevnou vôľou a aj vtedy, keď sa
stal veľkým mužom, priamo povedať: „Som Slovák telom i dušou –
neznám lásky polovičatej. Je potrebné ľudí učiť veriť, je potrebné ich
milovať napriek všetkým ich chybám, je potrebné učiť ich milovať,
ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.“ 

Aj preto bol Milan Rastislav Štefánik človekom vnútorne krásnym,
aj preto všade vedel byť vľúdnym, aj preto požíval veľkú dôveru ľudí,
aj preto vedel otvárať dvere do sŕdc ľudí a očarovával všade svojou
ľudskosťou. V jeho bohatej duši sa našlo vždy miesto pre rozličnosti
života nášho slovenského, ale aj života iných národov, lebo jeho
ideálom bola kultúra všeľudská. V tomto bol Štefánik nevšedným člo-
vekom s nevšedným duchom a preto aj nevšedným vzorom. Bol mu-
žom činu, bol vynaliezavý, veľkodušný, statočný, rytiersky, pracovitý,
skromný, pravdivý a s veľkou pokorou napĺňal svoj život činmi nado-
budnutých počas svojho života podľa slov: „Nech je každý z nás dnes
lepším, ako bol včera a vlasť naša bude veľká a slávna.“ V tomto
jeho odkaze je vidieť, že Štefánik bol tvorcom myšlienok pre našu
budúcnosť a v tomto duchu ostal aj pre súčasné generácie zjedno-
covateľom našej slovenskej veci. Vychádzajúc z vlastného poznania
života doma i vo svete vedel, že pre budúcnosť treba veľa vydržať,
veľa vykonať a mať pri tom úctu ku každému človeku. Štefánik, vy-
chádzajúc z poznania celosvetového diania, vedel, k čomu by mali
smerovať naše domáce kroky. Toto jeho videnie po rokoch veľmi
presne svojimi slovami pomenoval Ladislav Novomeský: „Nemôže-
me si predsa priať, aby rôzne generácie mali rovnaké pocity, rovnaké
skúsenosti. Veci, ktoré pre nás boli sväté, nedotknuteľné, vidí nová
generácia logicky úplne inak, má inú hierarchiu hodnôt, celý svoj ži-
vot cíti ináč ako my. Každá nová generácia prináša so sebou množ-
stvo nových problémov a pohľadov, ktoré sú z hľadiska predchádza-
júcej generácie akoby z inej galaxie. Budú sa nám posmievať, budú
nás zatracovať a my by sme už kvôli sebe mali byť natoľko múdri,
aby sme nezatracovali ich. Je banálne pravda, že nakoniec na mno-
hé prídu, a je taká istá pravda, že dedov budú milovať viac ako otcov.
Ale my musíme predovšetkým rešpektovať ich odlišný životný pocit.

Nerešpektovať odlišný životný pocit celých generácií, ale i konkrét-
nych jednotlivcov, znamená potlačovať slobodnú vôľu, vlastné roz-
hodovanie toto či onoho človeka.“

On totiž nielen pre Slovákov, ale aj pre všetkých ostatných ľudí
vo svete, v ktorom žil pre ich každý ďalší čas žitia, vyslovil aj iný nad-
časový odkaz: „Stojme teda v slobode a poznávajme pravdu. Buďme
za ňu vďační a vážme si ju, nielen slovami, ale celým spôsobom ná-
šho života, lebo náš dlh voči rodnej zemi môžeme splatiť len vtedy,
ak budeme žiť a hovoriť pravdu.“  Aj preto my Slováci a spolu s nami
aj iné národy sveta po mnohé roky majú vo veľkej úcte tohto veľkého
syna nášho národa. Preto je jeho pamiatka podnes živá. M. R. Šte-
fánik vo svojej vzdelanosti a svojej ľudskosti je programom pre sú-
časné i budúce generácie nášho národa. Držme sa jeho programu
a kráčajme po našej ceste hrdo, odhodlane a pevne za slovenskými
túžbami „o každodenný kúsok chleba“. Mali by sme preto v našom
živote neustále živiť vzácne duchovné hodnoty ako najosobitejšie
dary národného povedomia, mali by sme bdieť nad celým naším ná-
rodným organizmom, utvárať naše životné prostredie, usmerňovať
i udržiavať súčinnosť všetkého národného v naprostej harmónii. Vte-
dy budeme šľachetní, vtedy budeme prinášať do života poriadok
a pokoj, vtedy budeme v každom okamihu posilňovať celé naše ná-
rodné spoločenstvo a osobitne najmä mládež, ktorá sa chystá pre-
vziať riadenie osudu národa a štátu do svojich rúk. Preto vyzývam
každého jedného slovenského učiteľa: „Hovorte so svojimi žiakmi
a študentmi o všetkom, čo súvisí s touto výnimočnou osobnosťou,
učte ich osvojovať si vôľové vlastnosti Štefánika, vychovávajte ich
k úcte k svojim rodiskám a rodinám, vštepujte do nich lásku k vlasti
predkov, veďte ich k hrdosti na Slovensko, aby, všade kdekoľvek vo
svojom živote prídu, vedeli priamo a smelo odpovedať, odkiaľ pri-
chádzajú a vedeli by čo najviac povedať iným o vzácnych osobnos-
tiach nášho národa, medzi ktorými M. R. Štefánik vrchovato všetkým,
čím žil a čo odovzdával ľuďom okolo seba, napĺňal vyvolené poslanie
pre život a preto z hľadiska národného i medzinárodného zaujíma aj
v dnešnej prítomnosti popredné miesto.“ 

A to je pre budúcnosť Slovákov a Slovenska veľmi vážna vec, le-
bo tak ako aj často predtým nastali „rozkvákané dni“, plné škriepok,
treníc a hádok a tých by sme sa mali  vedieť zbavovať tak rýchlo, ako
sa len dá, aby sme nemuseli chodiť „po súdoch“ do Bruselu, tak ako
predtým chodili naši predkovia po súdoch do iných miest Európy. Mali
by sme dnes už oveľa lepšie vedieť posúdiť, od koho a čoho bude
závisieť úroveň nášho života, kto bude jeho zárukou, kto sa bude sta-
rať o naplnenie sľubov, kto prinesie do nášho života duchovné i ži-
votné istoty. Už Matej Bel vo svojich Notíciách zdôrazňoval rôznorodý
charakter jednotlivých častí Slovenska, ktoré vedeli v živote ľudí vy-
tvárať dedičný priestor, prinášali  podnety pre vytváranie celistvosti
dedičného priestoru a dávali tak zmysel individuálneho i spoločného
života národa. Časy, ktoré k nám prichádzajú, si zasluhujú mimoriad-
nu pozornosť, aby sme mohli s čistým svedomím v každom dni prí-
tomnosti s pokorou a hrdosťou napĺňať odkaz M. R. Štefánika: „Slo-
vensko, náš rodný kraj, len sa dobre rozpamätaj, ako sa ti na ňom
žije a to nech sa v pamäť vryje, že tvoje srdce iba preňho žije.“  A k to-
muto jeho odkazu pripájam slová pre dnešný i budúci čas od nášho
národného mysliteľa Milana Rúfusa: „Pamätajte si! Ľudia sú múdrejší,
ako si myslíme. Vedia temer z ničoho postaviť dobrý solídny dom, aj
keď sa vždy nájdu niektorí, ktorí by ho chceli zrúcať. Našťastie sa
vždy nájde viac takých, ktorý ten dom zbúrať nedovolia.“

Igor K o v a č o v i č 
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Duch veľkých mužov ostáva v národe 

i po ich odchode do večnosti. 
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Pred štvrťstoročím 7.
marca 1994 v Ružomberku
zomrel prof. PhDr. ThDr. La-
dislav HANUS, Dr. h. c., jed-
na z výnimočných osobností
slovenského národného, du-
chovného a kultúrneho živo-
ta. Jeho život v našom ná-
rodnom spoločenstve a ním
vytvorené dielo si zaslúži,
aby sme si priblížili aspoň
niektoré základné údaje jeho
života a aby sa jeho neoby-
čajným nadčasovým odka-
zom začali v prítomnosti ve-

novať generácie mladých Slovákov a nasmerovali svojich sú-
putníkov k hlbšiemu štúdiu a chápaniu jeho diela pre našu bu-
dúcnosť. 

Ladislav Hanus sa narodil 26.2.1907 v Liptovskom Svätom
Mikuláši a mal štyroch súrodencov – Rudolfa, Irenu, Irmu
a Katarínu. V Lipt. Sv. Mikuláši vychodil ľudovú školu i reálne
gymnázium. V roku 1925 začal študovať teológiu v Spišskej
Kapitule a na podnet biskupa Vojtašáka pokračoval v štúdiu
v rakúskom Insbrucku, kde získal doktoráty z filozofie a teo-
lógie a 24.7.1932 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil
v Spišských Vlachoch, Spišskej Novej Vsi a v Ružomberku.
Od roku 1936 začal pôsobiť ako profesor morálky, sociológie
a sakrálneho umenia v Kežmarku a Spišskej Kapitule, vydal
svoje prvé diela: „Rozprava o kultúrnosti, Rozhľadenie, Všeo-
becné kresťanstvo“ a založil časopis a nakladateľstvo Ver-
bum. Potom prišli zložité roky. Bol zrušený Spišský seminár,
biskup Vojtašák bol internovaný a Hanus sa najskôr uchýlili
na fare vo Sv. Mare a skrýval sa na Kysuciach. Štyrikrát ho
vysliedili a väznili v Čadci, Ružomberku, Levoči, Košiciach a
v pražskej Ruzini, kde strávil dva roky na samotke. Vo vykon-
štruovanom politickom procese ho v roku 1954 Najvyšší súd
v Prahe odsúdil na 16 rokov väzenia. Väznený bol v Jáchy-
move, Mírove, v uhoľnej bani Rtyně, v Leopoldove a Valti-
ciach. Na slobodu sa dostal 20.6.1965. V rokoch 1965 – 1968

býval u sestry v Bratislave, pracoval ako kurič v závodoch
Technického skla v Dúbravke a nadviazal kontakty s G.Vala-
chom, A.Trizuliakom, J.Paštekom a ďalšími. 

Od 1.7.1968 sa stal správcom farnosti v Kvačanoch a vy-
dal svoju prácu „Princípy pluralizmu“, svoju štúdiu „ Teológia
kultúry“, publikoval v českom časopise VIA i v samizdatovom
časopise Orientácia. V rokoch 1974 – 1984 bol správcom far-
nosti v Hybiach, kde napísal i vrcholné diela svojej tvorby: „Ro-
mano Guardini, Spomienky na Ferka Skyčáka, Pokonštan-
tínska cirkev, Pamäti svedka storočia, Princípy kresťanskej
morálky, Človek a kultúra“. V roku 1984 odišiel do dôchodku
a až do svojho odchodu do večnosti žil v Ružomberku, kde
napísal ďalšie vzácne diela: „Jozef Kútnik – Šmálov – život,
činnosť, tvorba a Kostol ako symbol, O kultúre a kultúrnosti,
Umenie a náboženstvo“. V roku 1990 sa stretol s pápežom
Jánom Pavlom II. na pražskom hrade a ten ho v roku 1994
vymenoval za pápežského preláta. Spolupracoval s Kňaž-
ským seminárom v Spišskom Podhradí, Univerzita Komen-
ského v Bratislave mu v roku 1992 udelila Čestný doktorát fi-
lozofie. Umrel 7. marca 1994 a je pochovaný na ružomber-
skom cintoríne. 

V roku 2007, pri 100. výročí jeho narodenia, Ing. Viliam J.
Gruska pripravil printovú výstavu, ako komponovaný súbor
dokumentov a reflexií o živote a diele Ladislava Hanusa,
o osobnostiach, ktoré nasmerovali jeho životnú cestu a ktorí
prispeli k vzniku a sprístupneniu jeho diela. Vydaný katalóg
výstavy bol rozšírený o úvodné texty prof. Júliusa Paštéku
a Doc. Ing. Viliama J. Grusku, o biografiu Ladislava Hanusa,
výber z esejí Ladislava Hanusa z roku 1942 a o ďalšie doku-
menty, ktoré boli potom širšie prezentované na ďalšej výstave
v roku 2017. Osobnosť Ladislava Hanusa si pripomíname
v čase 25. výročia od jeho odchodu do večnosti cez jeho slová
úcty k človeku: „Človek nielen existuje. Je bytosťou, ktorá aj
myslí. Ako o sebe, tak o každej veci okolo seba chce vedieť,
poznať jej podstatu, jej príčinu, jej súvis s celkom bytia, a spo-
lu aj jej určenie. Nemá pokoja, kým ho nenájde. Človeka uspo-
kojuje len úplné poznanie, lebo sa ním veci zmocňuje, lebo
týmto zmocnením aj svoje bytie obohacuje.“ (Z katalógu prin-
tovej výstavy pri 100. výročí narodenia v roku 2007)

Mikuláš Kováč

PIESEŇ
Chudobná to bola krajina: V týchto horách nebolo dosť železa na meče, na žezlá, nebolo zlata na koruny a striebra bolo 

dosť iba vo vlasoch.

Ale v týchto horách odpradávna pofukoval láskavý múdry vietor, vetrík, čo z času na čas zablúdil do píšťalky a do fujár a

ťažkým palcom pritlačený tónom sa stal a ako pieseň prebýval medzi nami.

Nech je to navždy tak: Nech znie pieseň taká krásna, akoby to znelo svedomie tohto ľudu.

PRIPOMÍNAME SI

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

Ladislav HANUS – 
apologét kultúry, kultúrnosti, kresťanstva a pluralizmu



NOSITELIA TRADÍCIÍ
V nedeľu 24.3.2019

v priestoroch Gymnázia A.
Sládkoviča v Banskej Bystrici
sa uskutočnila regionálna sú-
ťažná prehliadka detských
folklórnych súborov z okre-
sov B. Bystrica a Brezno,
ktorú pripravili pracovníci
Stredoslovenského osveto-
vého strediska. Pred divákmi
v sále sa svojimi programami
postupne predstavili detské
súbory Závačaník zo Závad-
ky nad Hronom, Malá Kýčera
z Čierneho Balogu, Dratvárik
a Drienka zo Slovenskej Ľup-
če, Brezinky z Polomky, Ma-
tičiarik a Radosť z Banskej
Bystrice a spolu s nimi aj só-
loví tanečníci z týchto súbo-

rov. Laureátom prehliadky a priamym postupujúcim na krajskú súťaž
DFS, ktorá sa uskutoční v Kokave nad Rimavicou, sa stal DFS Matičiarik
z Banskej Bystrice. Odborná porota ocenila udelením Zlatého pásma
súbory Brezinky z Polomky a Radosť z B. Bystrice a odporučila ich na
postup do krajského kola. Zlaté pásmo za svoje programy získali aj sú-
bory Drienka zo Slovenskej Ľupče a Malá Kýčera z Čierneho Balogu.
Strieborné pásmo získali súbory Šťastné detstvo z Brezna, Závačaník
zo Závadky nad Hronom a Dratvárik zo Slovenskej Ľupče. Súčasťou
prehliadky bola aj škola ľudových tancov, ktorú pod názvom „Z každého
rožku trošku“ viedol Matúš Druga a počas ktorej sa všetky deti výborne
a dlho zabávali.

KR MS BBK  
Dňa 28.3.2019 v matičnom

dome v Banskej Bystrici sa
uskutočnilo riadne zasadnutie
Krajskej rady Matice sloven-
skej BBK, ktoré zvolal a viedol
predseda KR Ján Brloš podľa
dohodnutého programu. 

V úvodnej časti predseda
KR J. Brloš a prvý podpredse-
da MS M. Hanuska informovali
členov KR o prijatých záveroch
zasadnutia výboru MS dňa

9.3.2019 vo Zvolene a porady pracovníkov MS dňa 27.3.2019 v Rimav-
skej Sobote: Príprava novelizácie Stanov MS, konanie Snemu MS dňa
12.10.2019, podujatia k 100. výročiu smrti M. R. Štefánika v Piešťanoch
a na Bradle v dňoch 3. – 4.5.2019, návrh na zmenu výšky poplatku za
členov na tzv. korunový účet MS, odhalenie pamätníka Ľ. Štúra v Štú-
rove dňa 12.5.2019, požiadavky na MO MS – zaslanie požadovaných
materiálov plánov ČÚ MS – plány činnosti 2019, činnosť okresných resp.
oblastných rád MS, vyplnenie evidenčných kariet o MO MS vrátane ko-
lektívnych členoch MS, informácie o spolupráci s krajanskými spolkami,
predkladanie požiadaviek na podporu projektov matičných podujatí. 
V ďalšej časti rokovania členovia KR podali informácie o uskutočnených
podujatiach v závere roka 2018 a v I. štvrťroku 2019, i o zámeroch nos-
ných podujatí MO MS v ďalšom období roka 2019. V diskusii postupne
vystúpili zástupcovia okresov Poltár, Brezno, Detva, Lučenec, Banská
Štiavnica, Kremnica, Krupina, Zvolen, Banská Bystrica, Žarnovica, Veľký
Krtíš. V rozprave sa venovali aj aktuálnym celospoločenským témam -
voľby členov Ústavného súdu, voľba prezidenta SR a príprava na voľby
do Európskeho parlamentu a osobitne aj súčasnému stavu členstva 
v odboroch MS.

SLOVO MATIČIARA 
Dovoľte mi prosím pár slov k hu-

dobnej sekcii Miestneho odboru Mati-
ce slovenskej. Použil som tento výraz,
lebo náš matičný odbor mal v oblasti
hudby, spevu a tanca, od tých naj-
menších detí v Matičiariku cez mlá-
dežníkov v Partizáne, dospelých 
v spevokole Collegium Cantus až po
nás džezových muzikantov BB Ban-
du, teraz už seniorov, vždy slušnú
úroveň. Takú rôznorodú kumštýrsku
činnosť nemal, ani nemá žiadny ma-

tičný dom na Slovensku. Budem hovoriť hlavne o štýle hudby mne blíz-
kom, s ktorým sme slávili veľké úspechy pod matičným menom hlavne
v zahraničí, pretože mesto sa k BB Band dixieland Jazz Band nesprá-
valo vždy ústretovo. Z množstva akcií v našom meste na Hrone sme  
v ostatných rokoch účinkovali len na Medzinárodnom jazzovom festiva-
le, ktorého som bol s pánom Michalom Kališkom spoluzakladateľom.
Zvykli sme si na to, pretože v zahraničí sme dosahovali výborné výsled-
ky a nad Banskou Bystricou sme „mávli rukou“. Viacerí predstavitelia
mesta si totiž často nenašli čas ani na poďakovanie za dobrú reprezen-
táciu. Nezabúdame však ani na dobré chvíle, keď nás vždy pred odcho-
dom do sveta patróni mesta vybavili súčiastkami oblečenia a literatúrou
o našom meste a boli sme za to vďační. Možno sa viacerí po prečítaní
mojich slov opýtate, čo ma k ich napísaniu viedlo a či v tom nie je poli-
tika, ako to bolo, ale i ostalo zvykom a či u mňa neprevláda strach pred
mocnými, ako tomu v našom národe v minulosti, ale aj v prítomnosti bo-
lo. K tomu len toľko, nemal som z mocných strach predtým aj vďaka
môjmu priezvisku a preto nevidím dôvod na strach ani teraz. Konštatu-
jem, že tým horším ukazovateľom pre činnosť nášho matičného dixie-
landu sa stal aj nezáujem zo strany vedúcich predstaviteľov ústredia
Matice slovenskej po odchode pána Markuša z postu predsedu. Mňa
ako výkonného kumštýra nezaujímali vnútorné problémy vedenia, ale
prístup k nášmu pôsobeniu. Za pána Markuša sme hrávali na matičných
zhromaždeniach, konferenciách, odovzdávaní matičných ocenení, na
festivaloch zahraničných Slovákov na Slovensku, naše koncerty sa tešili
obľube a ich výsledkom boli viaceré pozvania na významné európske
jazzové festivaly. Nahrali sme 9 albumov swingovej a dixielandovej hud-
by, čo rozhodne nie je málo vzhľadom ku kvalite a obľúbenosti folklóru.
Ja som nesmierne vďačný bystrickému MO MS za to, že nám poskyto-
val a podnes poskytuje svoje priestory, teplo i svetlo. Ďakujem nášmu
matičnému odboru za všetko, čo urobil počas rokov v prospech môjho
BB bandu. Píšem preto „môjho“, lebo z jeho pôvodnej zostavy som už
ostal sám. V januári 2019 som ukončil kariéru tzv. malokapelového hrá-
ča, ako som uviedol aj na svojej fb stránke. Jedným dychom však do-
dávam, že to čo mi ešte venuje Pán Boh z môjho času, venujem príle-
žitostným formáciám, ktoré k akciám vždy pripravím a to pod pôvodným
názvom a zriaďovateľom MO MS. Nebudem sa brániť hraniu tak do 45
minút pri chrámových koncertoch, vernisážach výstav, matičných podu-
jatiach bez nároku na honorár, alebo dar. Tento článok píšem po cca 4
rokoch odmlky, spôsobenej tragédiou v rodine v roku 2014, a mojím kri-
tickým zdravotným stavom. Cením si, že činnosť kapely vždy niekto pár
slovami v matičnom Zvone spomenul. Záverom chcem spomenúť dve,
pre mňa veľmi dôležité, jubileá. V roku 1959 som mal v rukách prvú
zmluvu a vyplatený prvý honorár, čo je 60 rokov s mojou milovanou
„trumpetou“. Druhé jubileum sa pevne viaže k Matici slovenskej. Zna-
mená 35 rokov od založenia BB Bandu pod hlavičkou Domu Matice slo-
venskej v Banskej Bystrici a preto ešte jednu vec si dovolím na záver
mojich slov poznamenať: „Toľko skvelých muzikantov, ktorí prešli dve-
rami tejto inštitúcie a mnohí sa tu veľa naučili, nemal určite žiadny iný
zriaďovateľ v republike.“ Všetkým Vám prajem veľa zdravia, šťastia a
Božieho požehnania a verím, že budem mať ešte možnosť a hlavne dô-
vody niečo napísať a srdečne Vás pri koncertoch v našom matičnom
dome i na iných podujatiach v Banskej Bystrici pozdraviť. 

Váš Jozef  K a r v a š

Z ČINNOSTI



SpOZNÁVAJME HISTORICKÉ REgIóNY
SLOVENSKA

gEMER - MALOHONT predstavuje jednu z najstarších a najvý-
znamnejších kultúrnych oblastí Slovenska. Patria sem okresy Ri-
mavská Sobota, Revúca a takmer celý okres Rožňava. Pýšiť sa
môže dvoma národnými parkami - Slovenským rajom a Muránskou
planinou a chránenou krajinnou oblasťou Slovenský kras. Výnimoč-
nosť Gemera - Malohotu spočíva  v množstve gotických chrámov,
ktoré na tomto území boli postavené v 14. a 16. storočí. Dnes sú
súčasťou turistickej trasy Gotická cesta, na ktorej všetky chrámy
uchvacujú nejedného návštevníka svojou nádhernou výzdobou a
nástennými maľbami. Cesta je pre orientáciu viditeľne značená pri
cestách regiónu hnedými tabuľami a tie návštevníkov zavedú do
chrámov v Tisovci, Rimavskom Brezove, Kyjaticiach, Kraskove, Ri-
mavskej Bani, Malých Teriakovciach, Rimavskej Sobote, Rimav-
ských Janovciach, Rimavskej Seči, Žipe a Číži. Na strednom Ge-
meri sú to gotické chrámy v Muráni, Revúcej a Chyžnom, na hor-
nom Gemeri sú to chrámy v obciach Stratená, Dobšiná, Ochtiná,
Štítnik, Koceľovce, Betliar, Rožňava, Krásnohorské Podhradie a
hrad Krásna Hôrka, v ktorom po požiari v roku 2012 prebiehajú roz-
siahle rekonštrukčné práce. Ďalšími zaujímavosťami Gemera a Ma-
lohontu je množstvo jaskýň a priepastí, ktoré poskytujú nezabud-
nuteľné pohľady na podzemné krásy. Takými sú Dobšinská ľadová
jaskyňa, ktorá patrí medzi najznámejšie a môžete v nej vidieť pod-
lahový ľad s plochou 9772 m2, ale aj ľadopády, ľadové stalagmity a
stĺpy. Do roku 1946 bolo v jaskyni povolené korčuľovanie pre ve-
rejnosť počas celého roka. Ďalej sú to Ochtinská aragonitová jas-
kyňa, jaskyňa Domica, Gombasecká a Krásnohorská jaskyňa. Kto
obľubuje atmosféru starých hradov a pohľady z nich na krajinu, mô-
že navštíviť Muránsky hrad, Krásnu Hôrku, Blh, Šomošku, Magin-
hrad, Pohanský, Sirkovský i Plešivecký hrad. V Gemersko - malo-
hontskom múzeu v Rimavskej Sobote nájdete množstvo exponátov
z histórie, archeológie, etnológie, umenia, spoločenských a prírod-
ných vied celej oblasti. Ďalšou najnavštevovanejšou pamiatkou je
múzeum Betliar s jedným z najkrajších historických parkov na Slo-
vensku. A zaujímavé pre návštevníkov je aj mauzóleum rodiny An-
drássy v Krásnohorskom Podhradí. V Revúcej nezabudnite zavítať
do budovy prvého slovenského gymnázia v Revúcej, v ktorom štu-
dovali významné slovenské osobnosti: M. Kukučín, M. M. Hodža,
V. Hurban, S.M. Daxner, J. Škultéty a iní. V Kobeliarove je pamätný
dom Pavla J. Šafárika, v Gočove Jura Hronca, v Slavošovciach
Pavla E. Dobšinského, vo Vyšnej Slanej Fraňa Kráľa, v Rozložnej
Júliusa Bottu, v Chyžnom Sama Tomášika. V minulosti súčasťou
Gemera boli aj obce Horehronia. 

(Wikipédia)

PROGRAM NA MAREC
2. – 31.5. SRDCE NA DLANI

Výstavka detských výtvarných prác a vyhlásenie 8.
ročníka výtvarnej súťaže Banskobystrická paletka
M: DMS, Dolná 52  O: Výtvarná sekcia MO MS

6.5. 17.00 VÝBOR MO MS
Piate zasadnutie výboru MO MS v roku 2019
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS

9. - 12.5. AKADEMICKÁ BYSTRICA 
18. medzinárodný festival akademických a stredo-
školských speváckych zborov
M: Aula Beliana  O: UMB 

12.5. 17.00 MALI SME SOKOLA
Literárno-hudobná kompozícia k 100. výročiu smrti M.
R. Štefánika
M: Robotnícky dom O: Mesto B. Bystrica 

14.5. 16.00 DEŇ MATIEK
Kultúrno-spoločenské podujatie s koncertom skupiny
Slovak Tango
M: Robotnícky dom O: Mesto B. Bystrica

18.5. pOZNAJ A OCHRAŇuJ 
Zájazd členov Klubu Lipa a členov MO MS na Bradlo
a do Košarísk  
M: Brezová pod Bradlom O: MO MS a Klub Lipa
Kontakty: B. Sadloňová 0904 047205 / B. Korytko
0908 826163 

20.5. 16.00 pRIpOMÍNAME SI
Stretnutie členov MO MS k pripomenutiu D.Tatarku a
L. Chudíka 
M: DMS, Dolná 52 O: Literárna sekcia MO MS 

25.5. 17.00 HRONSECKÁ LIpOVÁ RATOLESŤ 
31. Krajská súťažná prehliadka v speve ľudových
piesni detí
M: KD Hronsek O: SOS a OÚ Hronsek 

27.5. 16.00 VZ MO MS 
Výročné zhromaždenie MO MS 
M: DMS, Dolná 52  O: Výbor MO MS 

6 - 13. - 20. - 27. 5. o 14.00  KLuB pALIČKOVANEJ ČIpKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu 
M: DMS, Dolná 52  O: KPČ MO MS 

6. - 13. - 20.- 27.5. o 14.00 KLuB SENIOROV LIpA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu
M: DMS, Dolná 52 O: Klub Lipa MO MS 

9. - 16. - 23. - 30.5. o 16.00 TVORIVÉ STRETNuTIA
Členov speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: DMS, Dolná 52 O: Národopisný klub 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 našom meste
a podporujeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás každý mesiac čo naj-
srdečnejšie 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:
4.5.2019 M. R. ŠTEFÁNIK - celonárodná spomienková slávnosť pri 100. vý-
ročí tragickej smrti generála M. R. Štefánika v Košariskách, Brezovej pod
Bradlom a pri mohyle na Bradle
9. – 12.5. AKADEMICKÁ BYSTRICA - 8. medzinárodný festival akademických
a stredoškolských speváckych zborov v aule Beliana Univerzity M. Bela
12.5.2019  ŠTÚR V ŠTÚROVE – organizovaný zájazd MO MS na celonárod-
nú slávnosť odhalenia pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove  Kontakty na or-
ganizátorov: B. Korytko 0908 826163 / B. Sadloňová 0904 047205 
16. – 20.5.  FANZÓNA MS V ĽADOVOM HOKEJI s denným kultúrnym pro-
gramom od 14.30 hod. pri hoteli LUX 
18.5. TURNAJ MS V KOLKOCH Majstrovstvá matičiarov Banskobystrického
kraja v kolkoch od 10.00 hod. na Kolkárni v Žarnovici
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Redakcia si vyhradzuje právo krátenia a úpravy rukopisov! 

Zachcelo sa mi šepkať  „Drahá mama!“  
Na diaľku bozkávam Tvoje mozoľnaté ruky a hladím Tvoje
šediny, dovoľ mi to, mama!  
Sklamala som Ťa veľakrát, teraz to viem, ako dostanem Tvo-
je odpustenie, keď kryje Ťa už čierna zem?
Vždy bolo málo času, stále som sa ponáhľala. 
A Ty MAMA, si skromne čakala a objatie pripravené mala.  
Áno, teraz to už viem,  
ale ako Ti to povedať, to sa už nedozviem!

ANgELA MušKOVÁ – VEDÚCA DC LIpA MO MS

TEBE MAMA... 


