
Na ceste žitia dni sťa
metre a roky ako míle zasa;
tak letia v divom, bujnom
vetre, že človek ani nenaz-
dá sa. Len keď sa zavše 
v svojej púti na prešlé roky
naspäť díva, do duše sa mu
naraz vnúti myšlienka
zvláštna, trochu clivá. A zra-
zu plecia tuhšie cítia ťarchu,
čo rôčik s rôčkom zbieral,
dokiaľ sa na šnúročke žitia
zjagalo sedemdesiat, osem-
desiat alebo koľko perál.
Ako to rýchlo preletelo nad
vašou hlavou nebadane.
Jarčeky vrások zdobia čelo,

strieborný sniežik krášli stráne. A zrakom duše pátraš v diali,
spomienky sa ti roja v mysli, a tie, čo radosť prinášali, a tie,
čo smútok v dušu vtisli. Nejedna chvíľa v prešlom žití ťažila
dušu ako jarmo, no srdce hreje to, keď cíti, že nežil si tie
roky darmo. 

Týmito poetickými myšlienkami neznámeho autora sa
chcem prihovoriť všetkým, ktorí sa v závere tohtoročnej je-
sene zamýšľajú nad životom svojím i nad životom nás ostat-
ných a vo svojom vnútri majú zakódovanú úctu k miestam
svojho narodenia, ktorému a ľuďom v ňom žijúcim vďačia za
svoj súčasný pohľad na svet. Príroda sa totiž opäť farbí ko-
loritom dúhy. Prichádza farbistá októbrová jeseň. Opäť v nás
evokuje kolobeh žitia. Zrelosť prírody a človeka v nej a preto
zamysli sa človeče, nad behom svojho života! Mesiac októ-
ber by mal byť pre všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť
starších ľudí v našom okolí, ako si uctiť predkov svojich. Ako
si ctiť dejiny národa svojho. Október na konci s končiacim
číslom roka osem alebo deväť bol pre tento národ osudo-
vým. 

Rokmi stále viac a viac si vážime tých, ktorí dali našim
dejinám skvostný punc. Stále viac a viac si ctíme odkaz Jo-
zefa Gregora-Tajovského, ktorý uzrel svetlo sveta pred 145-
timi rokmi – 18. októbra 1874. Ctíme si jeho literárnu tvorbu
plnú kresťanskej úcty k starým rodičom - tajovským Gre-
škovcom a radvanským Gregorovcom. Miloval svojich rodi-
čov. K ubiedenému starému človeku, ako bankový úradník,
cítil empatiu. Miloval svoju novú domovinu, ktorú zakladal.
Bol advokátom chudobných, ubiedených, pokorených. Os-
novou života a tvorby mu bolo Desatoro. Aj keď bol vzdiale-
ný od domova stovky kilometrov – v Nadlaku. Mladí manže-
lia Gregorovci spomínajú na tamojších dolnozemských Slo-
vákov: „Bohatí sedliaci, Zelenákovci, si Gregorovcov tiež ob-
ľúbili, často ich volajú. Aj dnes idú k nim na zabíjačku. Jozef
kráča s Hanou povedľa polí smerom k Zelenákovým statku.
Koľko úrody, bohatstva dáva tá slncom zatopená krajina,

koľko by sa tu mohlo uživiť ľudí! A predsa koľko je aj tu biedy
vedľa toho bohatstva! Vše mi je, Hana, nad tými ľuďmi do
plaču. Tak aj dnes. Prišla mi úradu zasa tá mamka Pôstková.
Stará je už, chudina, len-len že sa nerozsype, a vraj ide ešte
kdesi na panstvo na Dolniaky na repu robiť, aby skorej moh-
la zaplatiť tú dlžôbku, čo má u nás v banke. Ani sa mi nechce
do tých Zelenákov. Na hostiny... Čože oni za to vari môžu?
A vieš, ako nám Zelenák vždy dá na národné veci. Kedykoľ-
vek k nemu aj sama zájdem, nikdy ma neodmietne. Urazili
by sa, keby sme neprijali ich pozvanie. To bolo niekedy v ro-
koch 1904 – 1910.

Tajovský v júli 1915 narukoval a bol odvelený na ruský
front. Prešiel na ruskú stranu a potom sa prihlásil do česko-
slovenského odboja. Rok pôsobil ako redaktor Slovenských
hlasov v Kyjeve. Domov sa vrátil cez Japonsko a USA až 
v novembri 1919. S manželkou a ich jedinou dcérou Dagmar
sa usadili v Bratislave. Písal a pracoval ako vedúci umiest-
ňovacej kancelárie česko-slovenských legionárov, v čase
voľna vo svojej obľúbenej záhrade. Pestoval ovocie, choval
zajace. V ich dome boli častými hosťami domáci aj zahra-
niční literáti. Hana Gregorová veľa cestovala, rada sa pohy-
bovala v spoločnosti. Tajovský mal radšej tichú, menej filo-
zofujúcu atmosféru. Keď sa zišla návšteva, vyparil sa na ry-
bačku. Prehrmeli aj výčitky, nedorozumenia i odlúčenia.
Vždy sa nakoniec skončili pochopením jeden druhého a vzá-
jomnou toleranciou: „Otec bol realista, mama romantik. Vždy
sa hovorilo, že otec bol pokojný. Otec bol temperamentný,
trieskali obloky, keď sa rozhneval. Lebo on bol rázny, nezná-
šal nespravodlivosť, záležalo mu na skutočnej pravde.“ Tak-
to si na svojho otca spomína dcéra Dagmar. Nepoprela, že
bol prísny. Ale veľmi spravodlivý. Stál za svojím presvedče-
ním. Tieto vlastnosti vštepil aj svojej dcére, ktorá si ctila už
šediny svojho otca.

Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podlie-
hajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný
a postupný proces v našom živote. Úcta k starším ľuďom by
mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života.
Mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si zaslúžia,
pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdá-
vajú mladším. Nemali by zabúdať na pozdrav, ktorý je pre-
javom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k dnešnému
človeku – bez rozdielu veku. Láska a úcta k starším ľuďom
je vysoko cenená a dôležitá aj v kresťanstve. Je dokonca
prirodzeným zákonom, ktorý poznajú všetky národy. Striebro
vašich vlasov je náš veľký poklad. Striebro vašich vlasov je
múdrosti doklad. Striebro vašich vlasov každý z nás si váži,
striebro vašich vlasov naša láska stráži. Každý prehráva pre-
teky s časom, veď je to silný súper, to sa len mesiac kúpe
v striebornej rieke Vašich vlasov. Každý prehráva preteky
s časom, on toho viacej zvládne, ten kto rozdáva veľa lásky,
nebude nikdy na dne.

Mgr. Anita Murgašová
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Slovo naše slovenské je Božím darom, 

je hlasom našich storočí  

a najvzácnejším sľubom našej budúcnosti 

(Jozef Štolc)
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„Zastavil sa náš čas.
Chýbajú nám slová človeka
so srdcom krištáľovým,
vnútorne bohatým a čistým.
Chýbať nám budú naveky.“
Cez tieto slová sme sa 14.
augusta 2019 v evanjelic-
kom kostole na Lazovej uli-
ci s veľkým žiaľom lúčili
s človekom blízkym našim
srdciam, ktorý pre náš ma-
tičný život v Banskej Bystri-
ci veľmi veľa vykonal –

s pánom profesorom Júliusom  A l b e r t y m. Dr. h. c.
Profesor Július Alberty, CSc. sa narodil 19.8.1925 vo Vyšnej Pokoradzi

a na cestu do večnosti sa odobral 11.8.2019 v Banskej Bystrici. Piesňou
„Pred Teba, Otče náš, dvíha sa žiaľ, čo smrti osteň nám do srdca dal, ruky
sa zložili, oči sa zavreli, len dielo milosti zostalo v nás“ sa začala liturgická
rozlúčka, ktorú s veľkou úctou vykonala seniorka Rimavského seniorátu
ECAV Mgr. Viktória Lisáková spolu s kantorom Jaroslavom Schefčíkom.
V rámci rozlúčky sa k prítomným prihovorila poéziou Milana Rúfusa Slavo-
míra Očenášová - Štrbová a pohľady na život i dielo profesora Albertyho
v duchu slov „Pekne žiť, neznamená žiť len pre seba“ vyslovili rektor Uni-
verzity M. Bela doc. Ing. Vladimír Hiadlovský a vedúci Katedry histórie FF
UMB PhDr. Rastislav Kožiak. O našom vzájomnom vzťahu, ktorý sa začal
napĺňať dňom príchodu pána profesora do nášho mesta v roku 1959 sa dá
veľmi veľa povedať. Prof. Alberty totiž v rokoch 1968 – 1973 bol predsedom
Miestneho odboru Matice slovenskej a dňa 14.6.1968 bola na pôde MO MS
prijatá Rezolúcia aktivistov matičného hnutia (zverejnili sme ju v našom Zvo-
ne č. 6/2008). Ako vtedajší dekan Pedagogickej fakulty sa významnou mie-
rou podieľal na procese obrody spoločenského vývoja. Za to sa mu „dostalo
pozornosti mocných“. V roku 1973 bol prepustený zo školských služieb, pra-
coval ako THP pracovník v Oblastnej galérii v Banskej Bystrici a až do roku
1990 nesmel publikovať. 

Profesúra získaná v roku 1970 mu bola odovzdaná až v roku 1990. Dňa
30.3.1990 na valnom zhromaždení obnoveného MO MS mu bolo udelené
čestné členstvo a 25.7.1990 sa mu dostalo plnej politickej a občianskej re-
habilitácie na pôde Matice slovenskej v Martine. V rokoch 1990 – 2010 pô-
sobil ako riadny profesor na katedre histórie FHV UMB. Bol členom viace-
rých vedeckých rád univerzít, členom vedeckého kolégia histórie SAV, za-
pájal sa do tvorby učebníc i vysokoškolských skrípt i do procesu didaktiky

vyučovania dejepisu na školách. Venoval sa regionálnej histórii rodného Ge-
mera Malohontu na pôde časopisu Obzor Gemera, podieľal sa ako spoluator
na tvorbe viacerých publikácií, napísal svoju autobiografiu v diele História
v prúde času. V roku 1999 mu udelila Ostravská univerzita titul Dr. h. c. a toto
ocenenie získal v roku 2003 aj na materskej UMB, ktorá mu v roku 2017
udelila aj svoje najvyššie vyznamenanie Magnum decus universitatis.

Žili sme s pánom profesorom Albertym mnohé roky v našom meste na
Hrone a stretávali sa často pri tvorení nádherných duchovných ľudských za-
stavení, pri ktorých bol pán profesor výnimočným človekom, veľmi prepo-
trebným pre tento náš svet. Bol nielen vzácnym historikom načierajúcim pri
každom stretnutí nadčasovo z minulosti do budúcnosti, ale bol pre mnohých
z nás učiteľom v tom najhlbšom zmysle slova. Jeho mimoriadne vedomosti,
veľké skúsenosti, poznanie života i schopnosti múdro myslieť a potom aj ko-
nať pomáhali často riešiť aj to, čo sa zdalo byť neriešiteľné. Bolo tomu preto
tak, lebo jeho srdce patrilo cez vyvolené životné poslanie mnohým z nás i
keď najviac patrilo jeho blízkym a najbližším. Bol mužom viery a mladíckeho
ducha, na ktorého sa v plnej miere vzťahujú slová profesora Alberta Schweit-
zera: „Verím v ľudí a ich budúcnosť, lebo sa spolieham na silu pravdy a du-
cha.“ Obdivovali sme jeho vzácne nadanie pre tvorivú práci, ktorej sa veno-
val naplno a vedel ju veľmi jasne pretaviť do svojich plánov prítomnosti i bu-
dúcnosti. S jeho menom sú spojené mnohé nadčasové slová vypovedané
k závažným národnoštátnym, kultúrnym a spoločenským, ale aj výsostne
matičným otázkam. Bol počas spoločných rokov srdcom i svedomím nášho
spoločenstva a vo všetkom čo konal, bolo cítiť múdrosť predkov, úctu k člo-
veku i nevšedné nadanie vidieť za horizonty života. Oslovoval ľudí v pravý
čas skutkami na princípoch národnej svornosti, úcty k dejinám Slovákov,
otvárania sa svetu, boja proti bezduchosti a nekultúrnosti, dodržiavania prá-
va a spravodlivosti a v každom čase mal srdce na pravom mieste. Každým
svojím postojom k nášmu národnému i matičnému životu bol človekom, ktorý
cez všetko čo hovoril a konal, sa mohol smelo pozerať do očú svojim blíz-
kym, známym a neznámym ľuďom a s čistým svedomím aj do vlastného
srdca. 

Pán profesor Alberty vošiel počas rokov spolužitia do našich životov ako
veľké rozsvietené slnce, žil s nami po roky naplno a ostane v nás naveky
ukotvený. Bude nám chýbať pri každom jednom stretnutí, budú nám chýbať
jeho zamyslenia, bude nám chýbať jeho videnie sveta, jeho pevnosť v mo-
rálnych postojoch k životu a bude nám vo všetkom chýbať jeho človečina.
Klaniame sa nášmu vzácnemu priateľstvu. Klaniame sa a ďakujeme za všet-
ky okamihy života, ktoré sme spolu strávili. S hlbokou úctou k našim spoloč-
ným rokom, pán profesor. 

Igor Kovačovič a banskobystrickí matičiari 

FOLKLÓR - slovo, ktoré na Slovensku v súčasnosti prežíva čosi, čo sa
v súčasnej reči mladej generácie nazýva „boom“. Objavuje sa všade okolo
nás a nielen na tradične organizovaných slávnostiach a festivaloch. Zahrňuje
nás ním každá televízia či rozhlasové vysielania a často sa vyskytuje aj v rôz-
nych verejných prejavoch politikov i novinárov. Často však v súvislosti s čímsi,
čo s folklórom nemá nič spoločného. Mali by si to uvedomiť všetci, ktorí slovo
„folklór“ pri rôznych príležitostiach vyslovujú. Folklór je totiž súčasť našej tra-
dičnej ľudovej kultúry a určite tá nemá nič spoločného s konaním politikov aj
nepolitikov na akejkoľvek úrovni. 

Tradičná ľudová kultúra a folklór v nej totiž patria k tomu najcennejšiemu,
čo sa v našom národe počas stáročí vytvorilo a preto sa patrí k tejto kultúre
pristupovať s veľkou pokorou a úctou. Folklórne tradície nielen u nás, ale u
všetkých národov sveta tvoria prirodzený základ kultúry národa a teda aj pri-
rodzený základ pre tvorbu každej národnej kultúry, ktoré sa tak stávajú tým
najväčším vkladom do kultúry európskej i svetovej. A to by sme si mali uve-
domiť všetci. Nepatrí sa z etického hľadiska používať slovo „folklór“ na čin-
nosti alebo konanie, ktoré s ním nemá žiadne prepojenie. Od detstva som
mimoriadne úzko napojený na jedinečné hodnoty našej tradičnej ľudovej kul-
túry, ktorej sú folklórne tradície priamou súčasťou. Aj preto nielen na Slovens-
ku, ale všade vo svete počas celého roka sa konajú sviatočné dni za účasti
obrovského množstva ľudí, ktorí si vysoko vážia kultúru svojich predkov a ve-
dú k nej generácie svojich potomkov. 

Pri rôznych príležitostiach som sa viackrát verejne vyjadril na používanie
spojenia „politický folklór“. Spojenie týchto slov totiž nie je v ničom kultúrne,
lebo všetci vieme, čo v sebe skrýva slovo „politika“ a čo v sebe ukrýva slovo
„folklór“. Folklór je totiž vec národa posvätná a slovo „politika“ určite posvätné
nie je. Najnovšie sa však vo vzťahu k slovu „folklór“ objavilo aj iné spojenie –
„Folklórna bezcharakternosť“, vraj ako čoraz prítomnejší jav našej novodobej

„kultúry“ žitia i spolužitia a vraj sa stáva „folklórom“ okrádať slabších a dob-
rosrdečnejších. 

Folklór v celej svojej existencii nikdy nikoho neokradol, skôr po mnohých
stránkach každého obohatil. Obohatil každého jedného človeka duchovne,
vedomostne i vzhľadovo. Prichádza k nám a vchádza do nás veľmi prirodze-
ne cez rodičov i učiteľov a vnáša do nás tie najušľachtilejšie vlastnosti, ako
je skromnosť, pokora, úcta, ale aj hrdosť na hodnoty vytvárané pre život ľudí
a pritom aj pocity radosti a šťastia pre seba i iných. Snahy využiť folklór pre
iné ciele tu boli vždy. Začali to páni na hradoch i zámkoch v stredoveku, vy-
hovovala aj jeho prezentácia v kostoloch, využívali ho na podporu politických
cieľov i na obliekanie a oslavovanie športovcov. Tieto zámery však nikomu
nepomohli a nepomáhali, ale ľudia si vedeli poradiť, lebo vedeli, že hodnoty
ľudovej kultúry sú nadčasové a že vždy budú pre život ľudí potrebné. 

Zamyslime sa nad životom v našej prítomnosti, postavme sa priamo 
k všetkému, čo nivočí dávne rodinné i spoločenské tradície a odmietnime
zneužívanie našich folklórnych tradícií. Tradičnú ľudovú kultúru a z nej vyplý-
vajúce folklórne tradície vytvorili ľudia pre ľudí preto, aby v nich žili a nie preto,
aby im ubližovali. Odmietnime lacnú a povrchnú propagáciu folklóru, lebo fol-
klór nikdy neslúžil ľuďom na obohacovanie sa na úkor iných. Nepoctivo zí-
skané a nečestne nadobudnuté vždy bolo, je a za každých okolností života
bude nemorálne. Ak máme v úcte dedičstvo otcov, ak si ho vieme v sebe opa-
trovať a zveľaďovať, ak máme dedičstvo v tej najčistejšej podobe odovzdať
potomkom, potom vieme, že sme nežili na tomto svete nadarmo. Generácie
našich detí a vnukov nám budú za to vďační, lebo ostanú sami sebou a to je
pre život a v živote človeka tá najväčšia odmena. To nám všetkým vo svojich
slovách básne Nehaňte ľud môj odkazuje Andrej Sládkovič a preto si tento
jeho odkaz končiaci slovami: Národ patrí k veciam svätým, pozorne prečítaj-
me a držme ho naveky v našej pamäti. Igor Kovačovič
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HODVÁBNY SLÁČIK 
Dňa 3.8.2019 na 29. ročníku festivalu mladých folkloristov
KOLIESKO v Kokave nad Rimavicou sa na scéne pri Syna-
góge uskutočnil program „Hodvábny sláčik Ondreja MOLO-
TU“, venovaný životnému jubileu tohto výnimočného podpo-
lianskeho predníka, ktorý stál pred 49 rokmi pri vzniku popu-
lárnej ľudovej hudby ĎATELINKA. Sudičky mu zrejme do ko-
lísky nadelili nevídaný talent, husle Ondríkovi počarovali a stali
sa jeho životným osudom. Spojil s nimi skoro všetko vo svojom

živote a sudičky vykonali dobre, lebo sa narodil chýrny muzikant. Stretli sme sa v čase,
keď Ondrej začal navštevovať Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici. Z jeho hry šlo
čosi vzácne, ľudsky teplé. Keď sa v Detve obnovili tradície konania slávností kraja pod
Poľanou, Juraj Ďurica, vtedajší riaditeľ Domu kultúry Andreja Sládkoviča, sa stal
„krstným otcom“ všetkého, čo sa v Detve začalo diať. Pri zrode ĎATELINKY, ktorá si
svoje meno vyslúžila v moravskej Strážnici aj s latinským pomenovaním „Musica qua-
drifolia subpolanorum“. Toto pomenovanie bolo potvrdené riadnym krstným listom 14.
októbra 1971 v Bratislave za účasti profesora Milana Križa - Hrochotensis, krstného
otca Svetozára Stračinu a sudičiek Jána Mráza - Poničany, Milana Šteska - Skubinovis,
Alexandra Uglera - Detvansis, Juraja Ďuricu - Jiřím Molitorisom a Ondreja Molotu – Pri-
máros. Postupne sa v Detve k rodiacemu sa súboru prihrnuli mladí, ktorí mali chuť ve-
novať sa kultúre predkov a Ďatelinka sa stala jeho prirodzenou súčasťou. Už v roku
1972 v ich podaní zasvietila pieseň „Keď som išou z Piešťa“ a potom ďalšie mnohé „du-
kátové pesničky“, ktoré si „Molotovci“ vedeli upraviť do krajšej podoby. Tak vznikli výni-
močné nahrávky podpolianskych piesní s pomenovaním: „Hore Detvou idem, Javorovie
husličky, Na tej Detve, Spoza vrch Poľany, Horou chlapci horou, Z vŕšku do doliny, Ešte
sa raz obzrieť mám, Drobnuo kvieťa, Molotové husle čertovo remeslo, Na Strehovej
Ďatelinka hrala až po Zlatý výber, Keď som išou popod chotár“. Ďatelinka - to bola jedna
duša, vytvorená zo všetkých jej muzikantov, ktorej srdcom bol Ondrej Molota. Štyrid-
saťdeväť rokov života s muzikou a piesňami, chytajúcimi za srdce - to je životná cesta
Ondreja Molotu, ktorý 17. júla 2019 oslávil svoje 70. narodeniny. Ondrejov život - to je
celoživotná úcta k ľuďom, to sú výnimočné piesne kraja pod Poľanou, to sú vynikajúce
muzikantské výkony a to je odkaz „chlapca spod Poľany“ pre budúce časy, lebo on po-
čas rokov spolu so vzácnymi muzikantskými kamarátmi priniesol mimoriadny vklad do
našej národnej hudobnej kultúry. V tomto zmysle vyznel aj program na Koliesku, v kto-
rom spolu s Molotovou Ďatelinkou na vysokej umeleckej úrovni účinkovali muzikanti,
speváčky, speváci, rozkazovači a inštrumentalisti z celého Podpoľania i deti rodákov,
dnes žijúci v okolí Fiľakova. Bol to mimoriadne vydarený program, cez ktorý bola „vy-
povedaná“ veľká úcta k spoločnému životu všetkých, veľká úcta k jubilantovi a veľká
úcta k jedinečnej kultúre našich predkov. 

OČOVSKÁ HRUDA 
V dňoch 9. – 11.8.2019 sa v Očovej usku-
točnil pod záštitou predsedu vlády SR Petra
Pellegriniho 16. ročník prehliadky tradičnej
ľudovej kultúry Očovská folklórna hruda.
V ôsmich programoch tohto regionálneho

kultúrneho podujatia vystúpili spolu s očovskými folkloristami dospelé a detské folklórne
kolektívy z Banskej Bystrice, Zvolena, Hriňovej, Slatinských Lazov, Slovenskej Ľupče,
Hrochote, Poník, Korytárok, Detvy, Prievidze, Kežmarku, Nitry, Bratislavy a hostia z Voj-
vodiny, Poľska a Moravy. Osobitné podujatia vrátane školy tanca pre veľkých i malých
a výstavy Votkaná krása v krojoch, Krajina – nekrajina v Podpoľaní sa konali aj v prie-
storoch Remeselníckeho dvora i na malej scéne v areáli ihriska. Mimoriadny vklad do
celého podujatia vložili predovšetkým členovia domácich folklórnych kolektívov FSk
Očovan, FS Očovan, DFS Poľana, Tanečný odbor a ĽH Sláčik. Súčasťou podujatia bola
aj súťaž o najkrajšie priečelie a priedomie v obci Krása v tradícii. V rámci dokumento-
vania Zápisu podpolianskych rozkazovačiek do reprezentatívneho zoznamu nehmot-
ného kultúrneho dedičstva Slovenska pripravil Mgr. art. Roman Malatinec scénický pro-
gram „Rozkazovanie“, v ktorom účinkovali poprední speváci rôznych generácií z dedín
a miest Podpoľania. Najmladších reprezentovali Mirko Trebuľa a Martin Krnáč z Hriňo-
vej, Matúš Kubina zo Seliec, Pavol Holík a Pavel Bizík z Očovej a Ľubiš Vidiečan z Detvy.
Strednú generáciu tzv. deckov zastupovali Ján Baláž zo Slovenskej Ľupče, Roman Ma-
latinec z Kortárok, Ján Mazúch z Hrochoti, Erik Cupci z Očovej, Tomáš Pohorelec zo
Zvolena, staršiu generáciu zas Jozef Ostrihoň z Detvy, Ján Malatinec z Kortárok, Jozef
Smutný z Dúbrav, Ján Cahaba, Ján Hrončiak, Ján Filkor a Pavel Holík z Očovej, Ján
Sláva, Milan Mazúch, Ondrej Selecký a Martin Škamla z Hrochoti, Miroslav Šávolt, Ivan
Budaj a Dušan Magna z Poník a tých, čo za roky veľa videli a prežili, prezentovali svojím
spevom dlhoročný vedúci folklórnej skupiny Očovan Ján Priechodský a zakladateľ Fol-
klórnych slávností pod Poľanou Igor Kovačovič. Rozkazovačov sprevádzali na vysokej
muzikantskej úrovni ľudové hudby z Očovej, Hrochote a Mira Kapca. Rozkazovači od
tých najmladších až po nestorov priniesli vo svojich rozkazovaniach veľa známych i me-
nej známych piesní, mimoriadne zapôsobili štýlovým spevom, do ktorého pridali aj svoje
tanečné majstrovstvo a predovšetkým každý z nich svoje vnútro a veľkú úctu k piesňam
rodného kraja. V Očovej počas celého programu bolo cítiť vzácne prepojenie divákov v
hľadisku s účinkujúcimi. Odmeňovali ich nielen dlhotrvajúcimi potleskami, ale aj mnohé
piesne si diváci spolu s účinkujúcimi zaspievali, určite preciťovali okamihy šťastia a ra-
dosti v duši a povstaním dávali úctu vynikajúcim spevákom a muzikantom.

HORIČKA ZELENÁ 
Dňa 16.8.2019 na 24. ročníku jedného z najzaujímavejších
festivalov tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku „Hontianska
paráda“ v čase jeho otvorenia pre všetkých návštevníkov, ktorí
doslova naplnili všetky ulice a zákutia Hrušova a vo veľkom
očakávaní sa pripravovali na scénické programy. Po úvodnej
prezentácii kolektívov Slovákov zo srbskej Vojvodiny a rumun-
ského Bihora v programe Zďaleka ideme prišli na rad domáci
Hrušovčania. Boli nielen na javisku, ale aj v hľadisku a to bolo

cítiť. Začali mimoriadne dojímavou spomienkou, venovanou svojmu zosnulému rodá-
kovi, heligonkárovi báčikovi Antušovi B e n d í k o v i. V celom amfiteátri bolo cítiť zvláštnu
atmosféru, lebo báčik Antuš počas všetkých rokov Hontianskej parády svojím zjavom,
svojimi úsmevmi, dobrou náladou a srdečnosťou a najmä svojimi piesňami vedel privítať
každého, vedel sa parádne pozdraviť, podať ruku na zvítanie, položiť otázky i odpovedať
na otázky iných. Báčik Antuš to svoje hrušovské vnútro však vedel priniesť medzi ľudí
aj na sviatky ľudovej kultúry do Východnej, Detvy, Heľpy, Kojšova, Telgártu, Chrenovca
i na ďalšie stretnutia na Slovensku, Morave, Čechách a veľmi často aj medzi našich
Slovákov v zahraničí. Výnimočná atmosféra nastala v amfiteátri hneď pri prvých tónoch
jeho heligónky a piesne Horička zelená. Zaznelo slovo veľkej úcty báčikovi Antušovi,
mimoriadne citlivo výtvarne bola dotvorená scéna i všetko čo sa na nej pred zrakmi di-
vákov odohralo až po tú jeho záverečnú pieseň Hory, háje zelenie, nedočkáte jesene,
ktorá znela v tom tichu amfiteátra a privádzala ľudí k veľkému zamysleniu nielen nad
spoločným životom s báčikom Antušom, ale aj nad tým svojím životom. Ľudia povstali,
aby si uctili pamiatku svojho vzácneho rodáka. Bola to pocta, aká sa dáva v živote nášho
spoločenstva tým najvzácnejším ľuďom a báčik Antuš Bendík – náš Tonko takým bol.
A po tejto vzácnej úcte sa roztvorili brány amfiteátra naplno a začal program „Viriasli
zme s pesničkou“, ktorý bol venovaný 40. výročiu vzniku detského súboru Ragačinka.
Účinkovali v ňom generácie spevákov, muzikantov a tanečníkov, ktoré počas svojich
detských rokov do seba „nasávali“ čistotu a šírku ľudovej kultúry rodného kraja a ucho-
vávajú ju v sebe ako vzácny poklad.V programe účinkovalo vyše 150 bývalých i súčas-
ných členov, ktorí vytvárali nádherné obrazy, dávali úctu materinskému jazyku, ich spev-
ný prejav bol jedinečný a na krojoch si pozorne sledujúci diváci mohli nechať oči a potom
odmeňovali tých svojich s veľkým obdivom. V závere si všetci spoločne na javisku i v
hľadisku uctili zakladateľov súboru a medzi nimi aj osnovateľa, dlhoročného osvetára,
organizátora kultúrneho života v Hrušove a prvého vedúceho Ragačinky Jozefa Vargu.
Bol to nádherný večer plný ľudskosti a úcty, na ktorej sa každý svojím dielom podieľali
domáci Hrušovania. Programy moderovala Mária Benková a dramaturgicky i režijne ich
pripravila Anička Brlošová, ktorej sa za odvedené dielo patrí udeliť absolutórium a ob-
rovské poďakovanie. 

ÚCTA ÚSTAVE SR 
Dňa 9.9.2019 sa napriek mimoriadne nepriaznivému poča-
siu uskutočnilo pri Pamätníku líp Ústavy SR na Námestí slo-
body v Banskej Bystrici uskutočnilo tradičné spomienkové
stretnutie „Úcta Ústave SR“. Pri pamätníku sa už po 27 krát
stretli členovia MO MS, predstavitelia verejného života, zá-

stupcovia kultúrnych inštitúcií a škôl i ďalší obyvatelia mesta. Spomienkové stretnutie sa
začalo hymnou SR, prednesom poézie Mikuláša Kováča Stavanie domu v podaní Mgr.
Silvie Havelkovej a spomienkovým slovom PhDr. Marcela Pecníka, ktorý pripomenul nie-
len slová preambuly Ústavy, ale aj nadčasový odkaz Svetozára Hurbana Vajanského
„Nemáme sa čoho báť, ak budeme svorní, budeme si pomáhať a pôjdemeživotom vlast-
nou cestou.“ Po týchto slovách zaznela fujarová melódia v podaní člena výboru MO MS
Vladimíra Homolu, počas ktorej k pamätníku predstavitelia mesta, okresu a Matice slo-
venskej položili vence a kytice kvetov. M. Pecník následne privítal menovite všetkých
predstaviteľov a spolu s nimi aj všetkých prítomných. Príhovory viceprimátora mesta Ing.
Milana Lichého a prednostu Okresného úradu Mgr. Júliusa Erneka rámcovali horehron-
skými piesňami členky speváckej skupiny Hronky. Po pripomenutí nedožitých 90. naro-
denín dlhoročného predsedu Prezídia Matice slovenskej Ladislava Ťažkého cez slová
odkazu Ústavy jeho svedomia - Byť verný a pravdivý v živote, nehanbiť sa za svoj pôvod
a starostlivo si opatrovať svoje s svedomie, sa človeku oplatí, lebo svedomie svojimi
skutkami píše život človeka“, na stretnutí privítal prvého podpredsedu MS Mgr. Mareka
Hanusku a slávnostný príhovor k 27. výročiu prijatia Ústavy SR predniesol predseda MO
MS JUDr. Pavol Boroň. Zavŕšenie celého stretnutia ukončila poézia Ľ. Bešeňovského
Modlitba v podaní Mgr. Anity Murgašovej a fujarová melódia s poéziou M. Rúfusa Mod-
litba pre Slovensko v prednese Vladimíra Homolu. Stretnutie k výročiu uzatváral Marcel
Pecník odkazom Vladimíra Mináča – V časoch, ako je ten náš, v časoch mnohých zmien
a premien, treba upevňovať pamäť národa, lebo to čo nie je prireťazené, pretečie nám
pomedzi prsty. Na záver M. Pecník poďakoval organizátorom - mestu B. Bystrica a MO
MS za prípravu vzdania úcty významnémudokumentu zvrchovanej SR, speváckej sku-
pine Hronky pod vedením Anky Betákovej i členom výboru MO MS Vladimírovi Homolovi,
Silvii Havelkovej a Anite Murgašovej za umelecké vystúpenia, Jánovi Čiefovi a Igorovi
Kolovi za ozvučenie podujatia a za prípravu i vyzdobenie prostredia pri Pamätníku Líp
Ústavy Brunovi Korytkovi. Potom si slovami vďaky uctil všetkých prítomných za to, že si
našli čas a prišli si s úctou pripomenúť najvýznamnejší dokument novodobej histórie slo-
venskej štátnosti a poprial im do dní nadchádzajúcej jesene pekné chvíle a dobré zdravie.
Stretnutie Banskobystričanov bolo zakončené hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.

Z ČINNOSTI



PROGRAM NA OKTÓBER
1. – 30.10. PLODY JESENE

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

7.10. Výbor MO MS
Desiate riadne zasadnutie výboru MO MS
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS 

12.10.2019 SNEM MATICE SLOVENSKEJ
Celoštátne stretnutie členskej základne MS
M: DK Liptovský Mikuláš O: Výbor MS

12. – 13.10. BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA
Programy a tvorivé stretnutia detských a dospelých fol-
klórnych súborov
M: GAS B. Bystrica, KD Selce O: SOS 

14.10. 16.00 OSOBNOSTI A UDALOSTI 
Stretnutie členov MO MS k 145. výr. nar. J.G. Tajovského 
M: Dom MS, Dolná 52 O: Literárna sekcia MO MS

18.10.18.30 HRAJTEŽE MI, HRAJTE 
Koncert ĽH. Ondreja Molotu Ďatelinka a jej hostí
M: Aula Beliana UMB O: Rádio Regina, Mesto B. 

Bystrica
19.10. POZNAJ A OCHRAŇUJ

Zájazd členov klubu Lipa a členov MO MS na vojenský
cintorín 
M: Zvolen O: Klub Lipa a MO MS

26.10. NA MITRA
Sviatok záveru valaského roka
M: Veľké Teriakovce O: Obec, MAS Malohont

Október 2019 OBZRETIE ZA LETOM
Hodnotiace semináre folklórnych festivalov Detva, Heľ-
pa, Kokava, Očová, Hrušov
M: Detva, B. Bystrica, Kokava, Očová, Hrušov 
O: Organizátori festivalov 

7. –14.–21.–28.10.  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52 O: KPČ MO MS

7. –14.–21.–28.10. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu Lipa
M: DMS, Dolná 52 O: Klub Lipa MO MS

3.–10.–17. a 24.10. o 16.00 hod. TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci 
M: DMS, Dolná 52    O: Národopisná 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 našom meste a podporu-
jeme 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:
- 3.10.2019B. BYSTRICA – ŠVK – Medzinárodná konferencia K.KUZMÁNY 
- 3.–6.10.2019 BREZNO - Horehronské slávnosti zborového spevu 
- 4.10.2019 ZVOLEN - Noc strachu na Zvolenskom zámku
- 5.10.2019 PONICKÁ LEHôTKA - Kultúrny dom Ponická heligónka
- 5.10.2019 DETVA Dni mesta - Detviansky jarmok 
- 7.- 8.10.2019 SLOV. ĽUPČA - Za vínom na farmu Hiadlovských
- 11.–13.10.2019 BREZNO - 51. festival Chalupkovo Brezno 
- 15.–16.10.2019 B. BYSTRICA - Múzeum SNP Konferencia SNP – odkaz

pre dnešok
- 24.10.2019 B. BYSTRICA - sála SOS Dolná ul. súťaž moderátorov Sárová

Bystrica

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! 

V závere mesiaca si pripomíname 10. výročie vzniku
klubu LIPA, ktorý podstatnou mierou počas každého ro-
ka napĺňa svojimi pravidelnými aktivitami zmysluplný
spoločenský život matičných seniorov na pôde matičné-
ho domu. Na uplynulých desať rokov si poetickými slo-
vami takto spomínajú všetci členovia klubu: 

POHĽAD SPÄŤ... Angela Mušková 
Desať rokov, je to veľa alebo málo? Dám tam otáznik, ale

verte mi, že každý deň z tých rokov žiť za to stálo. Nastal čas
bilancovať, sumarizovať, kto účtovné knihy predloží? Kronikárka
naša všetko nájde, všetko doloží! 

Tak poďme pekne po poriadku, v meste Banská Bystrica
vznikajú kluby ľudí, ktorí sú už na dôchodku, šíri sa to ústnym
podaním, už si prijatá/prijatý za členku/člena, veď klubov v mes-
te je tak veľa. Aj v miestnej organizácii Matice slovenskej boli ta-
ké hlasy, že sú tu nové, lepšie časy.Denné centrum založíme,
áno, viem, honosne to znie, ale nápad to veľmi dobrý je.
A tak v októbri 2009 hlavy do kopy dali a Stanovy a prevádzkový
poriadok Denného centra napísali. Tak sa začala 10 ročná éra,
obzriem sa, akoby to bolo včera. Mnohí sa za ten čas unavili,
nádej, vieru stratili, Denné centrum opustili, že spoločenstvo
nám dáva silu, v súdržnosť, pomoc neverili. Mnohí, ktorí Denné
centrum zakladali, dnes už nie sú medzi nami, ale mnohí vytrvali,
aby svedectvo o klubovej činnosti vydali!
A ako plynul čas: ten nechce zastať ani vrátiť sa späť, tak prešlo
1, 2, 5, 7, 10 liet. Noví ľudia do Denného centra cestu našli, nový
vietor zavial, s ním prišli aj nové zvyky, okolitý svet má svoje sty-
ky, my máme našu komunitu malú pestrú, múdru, všestrannú,
veď posúďte sami, čo všetko dokázali urobiť, koľko krúžkov za-
ložiť.... Turistický, literárny, divadelný, aj ruky šikovné, ani kultúra
nám nie je cudzia, aj vedomostné kvízy oceníme, lebo sa dobre
zabavíme.
Skúsili sme to aj s počítačom, kde je ukrytá myš? A aké okno
otvoríš? /Windows/ Naplánujeme poznávacie zájazdy, aj relax,
jaskyne aj vrcholy hôr, no, ruku na srdce, už taký klub v meste
BB bol? Áno, aj meno sme nášmu DC dali a LIPOU /zelenou/
sme ho nazvali. Písať by sa ešte veľa dalo, ale ja len čašu vína
dvíham a na zdravie všetkým členom DC Lipa pripíjam....
Poďakovanie aj našej Matici slovenskej patrí, že desať rokov
náš malý klubový svet chráni, veď máme strechu nad hlavou,
sme pod matičnou ochranou, pomocnú ruku nám vždy ochotne
podá...
Čo si ešte môžeme viac priať?
Len zdravie a ďalšie roky do nášho klubového života!


