Nezabúdajme na to, čo bolo,
lebo nás treba pre to, čo príde.
A to chce ostať pevne pri zemi,
rešpektovať práva každého na vlastný názor
a hľadať medzi sebou predovšetkým to,
čo spája.
Mesačník Miestneho odboru MS Banská Bystrica - roč. XXIX. č. 229-1/2020

(J.C. Hronský)

PRICHÁDZA ROK NOVÝ
Začína sa nový
rok nášho slovenského príbehu, rok,
v ktorom si pripomíname život tridsiatich rokov od „výraznej zmeny“ v našom
politickom,
hospodárskom
i
spoločenskom živote. Patrilo by sa
tých tridsať rokov
pozorne a podrobne posúdiť po všetkých stránkach a preto sa máme
všetci právo verejne sa opýtať: Kto dodržal sľuby dané v záujme lepšieho života ľudí na Slovensku i dané slová smerujúce k ochrane pamäti národa počas tých predchádzajúcich rokov? Pri pohľade späť,
podľa toho čo sme prežili, by sme to mali vedieť, ale, žiaľ, akosi nevieme, či máme na Slovensku múdre alebo opäť papierové, alebo
gypsové či dokonca bronzové hlavy. To čo nám ponúkajú viacerí budúci záujemcovia o vládnutie, alebo sa do „práce sa hrnú“ aj nominanti politických strán, ktorí, keď sedeli na ministerských postoch,
veľa neurobili, hoci chceli reformovať školstvo, kultúru, priemysel,
obchod a ďalšie oblasti nášho verejného života. V tom, čo chcú reformovať, sa od seba záujemcovia o poslanecké mandáty veľmi nelíšia. Ako aj predtým, tak aj teraz im zachutili miesta v parlamente,
na ktorých poniektorí vysedávajú už vyše 25 rokov. Začalo sa kortešovanie do ďalšieho volebného obdobia, a tým aj nebývalá aktivita
rôznych poslancov a ich „pretŕčanie sa“ v dedinách, na školách, na
verejných podujatiach a opäť veľa slov a veľa sľubov. Ak sme sa
dobre popozerali okolo seba, pozreli sa cez vlastné okuliare na každého a na všetko, čo počas ostatných rokov posľubovali a zamysleli
sa nad tým, čo mnohí sľúbili a nesplnili, mali by sme byť pri týchto
voľbách ostražití. Čo nevidieť k nám opäť vyšlú signály svojej neznalosti a nekultúrnosti, opäť nás začnú „vyjedať“, opäť začnú na náš
účet privatizovať, čo sa ešte dá, a tváriť sa ako tí najlepší demokrati.
My obyčajní a veriaci ľudia sa pri tom s nádejou budeme pozerať
a v duchu opäť dopredu si hovoriť známu citáciu slov sv. Lukáša:
„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ Ale verte, tí ktorí robia tak,
že sa nám to nepáči, určite vedia, čo činia, lebo tak činia v prvom či
v poslednom rade prednostne len pre seba. A na to by sme si mali
dať „ sakramentský pozor“ a začať sa každý jeden z nás riadiť odkazom, ktorý vo svojej poézii vypovedala spisovateľka Mária Rázusová
Martáková: „Keď príde tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma ti každú stopu skryla, ty musíš, brat môj,
čisté ruky mať! Len čistý človek robí čisté dielo, len čistý všetko riecť
sa odváži, len čistý svetu účty skladá smelo, len za čistým je pravda
na stráži!“
Mať v tomto súčasnom svete čisté ruky je určite pre mnohých,
ktorí si ich počas predchádzajúcich rokov dosť zamazali, veľmi obťažné, lebo spytovať vlastné svedomie je veľmi ťažké a zložité najmä
vtedy, keď človek „zabudne“, odkiaľ vyšiel, keď zabudne na rodičovskú výchovu, keď sa začne v živote uberať inými cestami a začne sa
hanbiť za svoj pôvod, za svoj materinský jazyk, za svoju históriu, svoj
národ i svoju vlasť. Rozmýšľam často nad tým, kde sa podeli vlastnosti, ktorými sme sa pýšili pred svetom na začiatku roka 1993 pri
vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Hrdosť, ktorá nás priviedla
medzi vyspelé národy tohto sveta a ktorá bola pre Slovákov doma
i vo svete taká príznačná, sa zrazu niekde stratila – vyparila. Opytujme sa sami seba, kto za to môže, kto „dotiahol národ“ do súčasnej
neidentifikovateľnej a ničím nepodloženej situácie, do stavu „ pasív-

nej rezistencie“, do stavu, keď starším ľuďom je všetko jedno a mladí
sa dajú nahovoriť a spochybniť čokoľvek. Akosi ani doma a ani v škole im nevieme povedať pravdu, ako to s nami Slovákmi v tomto svete
počas rokov dávnejších, ale aj rokov nedávnych, bolo. Čo sme získali
a čo sme stratili pre každodenný život a zabudli na také odkazy, ako
ich vyslovil Michal Miloslav Hodža vo svojom diele Dobruo slovo Slovákom súcim na slovo: ...národ a ľud si zasluhuje všetko možnuo
božskej i ľudskej vuoli pestovaňja, vzdelávaňja, zveľadeňja, jestli ktorí národ a ľud vidatnú, ale dosiaľ zanedbanú rolu srdca svojho má,
jestli ktorí národ a kmen práve pre svoju dobrotu, ńje psotu, ale večituo života radostnjeho požehnaňja zaslúžiu – teda to je národ Slovenskí, to ľud Slovenskí. Ej dobrjemu, teda dobruo slovo!
Vychádzajúc z týchto prorockých myšlienok, by sme si mali byť
my Slováci vedomí, že slovo naše slovenské je programom našej
krvi, je hlasom bratstva našich storočí a najjasnejším sľubom našej
budúcnosti. Je Božím darom, z ktorého bohatosti žijú všetci Slováci
po všetkých kútoch sveta ako synovia slovenskej matere, a preto
keď chceme – a s plnou odhodlanosťou chceme – dvíhať všeobecnú
kultúru nášho ľudu, musíme medzi ľud ísť s kultivovaným dorozumievacím prostriedkom styku medzi ľuďmi, ktorým je jazyk. Ľud sám
to od každého kultúrneho činiteľa čaká vo vysokej miere, lebo je práve pri jazykových veciach prísny a požaduje, aby najmä verejní činitelia hovorili k nemu správne, kultivovane. Jazykovú kultivovanosť
veľmi správne spája rovno s kultúrou človeka vôbec a vie prísne kritizovať a posudzovať, ak niekto vo verejných prejavoch hovorí nekultivovaným jazykom so zlou výslovnosťou, so zlými tvarmi slov, nenáležitým výberom slov. (Jozef Štolc: Slovo o oslave jazyka a Ján
Stanislav: Slovenská výslovnosť, 1953)
Nás matičiarov sa však dotýkajú iné skutočnosti matičnej prítomnosti. Poškodili sme si cez podávanie trestných oznámení samých na seba, ktoré boli našimi neprajníkmi medializované a na ich
základe nám začalo ubúdať členstvo. Matica sa vytratila z mediálneho priestoru, stratila podporu vo verejnosti a výsledok nie je nijako
chvályhodný, hoci sa zvykneme v ostatnom čase chváliť sami seba,
ale často nevedno prečo. Vo vzťahu ku konaniu Snemu Matice slovenskej, ktorý sa uskutočnil v novembri 2019 v Liptovskom Mikuláši
a ktorý schválil novelizáciu matičných Stanov i Zámery programu na
nasledujúce obdobie, sa chcem obrátiť najmä na mladú matičnú generáciu, aby nezabúdala na skúsenosti rokov, kedy sa Matici slovenskej darilo, kedy bola uznávanou národnou ustanovizňou, ktorej názory na vývoj celej našej ponovembrovej spoločnosti boli brané veľmi
vážne. Históriu nemožno preskočiť, s tou sa treba dokonale oboznámiť, spoznať svoje chyby i omyly, priznať si ich a vedieť sa k nim
postaviť priamo. Viem, že je to veľa roboty, viem, že za mnohé veci
nás opäť nikto nebude chváliť, ale Matica slovenská počas rokov
svojej existencie vydržala veľmi veľa. Z histórie však vie, že po rokoch neúrodných prídu roky úrodné , ale aj tie treba naplniť zmysluplnou poctivou robotou. My všetci, ktorí máme vo veľkej úcte meno
Matice slovenskej, ku ktorému nás viedli od detstva naši rodičia a učitelia, a ktorí k tejto úcte vedieme svoje deti a vnúčatá, sa určite nebojíme verejne postaviť za dodržiavanie ľudských práv a slobôd, len
musia byť zabezpečované podľa pravdy a práva. My chceme, aby
nás Matica slovenská aj naďalej sprevádzala životom a viedla nás
všetkých k čestnosti, svornosti, ušľachtilosti a vytrvalosti vo veciach
národa a vlasti. Mali by sme si preto podať ruky a v živote sa držať
múdreho a skúsenosťami rokov overeného odkazu: Bráňme si slovenský svojráz, lebo ten zasahuje až na dno duše a ukazuje sa v našom pomere k svojmu, k chápaniu životnej pravdy, mravu i ľudského
charakteru.“
Igor K o v a č o v i č

PRIPOMÍNAME SI

Jaroslav VLČEK - správca Matice slovenskej 1919 – 1930
Narodil sa 22.1.1860 Banskej Bystrici v rodine českého profesora Václava
Vlčeka a matky Emílie, rodenej Hammerschmidtovej. Po jeho narodení sa rodina presťahovala do Prahy, kde Jaroslav vychodil aj základnú školu, ale v roku 1870 po smrti otca sa s matkou vrátil
do Banskej Bystrice, kde v roku 1878 na
tamojšom gymnáziu maturoval. Vyštudoval na FF UK v Prahe, kde počas štúdii
sa stal zakladateľom a prvým predsedom Spolku slovenských študentov Detvan. V rokoch 1882 – 1885 pôsobil ako
stredoškolský profesor v Brne, v rokoch 1885 – 1901 v Prahe, kde v
roku 1901 bol členom Kráľovskej českej spisovateľskej komory a sú-

časne bol najskôr ako mimoriadny a od roku 1907 ako riadny profesor českého jazyka na FFUK. V rokoch 1919 – 1923 pôsobil ako
prednosta slovenského oddelenia na Ministerstve školstva a národnej osvety v Prahe a v rokoch 1923 – 1930 bol profesorom literárnej
histórie na FF UK v Prahe a súčasne pôsobil aj ako správca Matice
slovenskej v Martine, kde sa pričinil o rozvoj vedeckej a vydavateľskej činnosti MS. Založil edíciu Diela slovenských spisovateľov. V jej
siedmich zväzkoch vyšli práce o J. Kollárovi, K. Kuzmánym, J. Matuškovi, V. Paulíny Tóthovi, J.M. Hurbanovi a Ľ. Štúrovi. Založil aj
edíciu Čítanie študujúcej mládeže a podieľal sa na zostavovaní Stredoslovenskej čítanky. Vo funkcii správcu s ním spolupôsobil baťko
Jozef Škultéty a spoločne riešili zložitý problém Vydania slovenskej
gramatiky pripravenej Václavom Vážnym. Umrel ako 69 ročný
29.1.1930 a pochovaný bol v Prahe. V roku 1989 boli jeho pozostatky
prevezené z Prahy a pochované na Národnom cintoríne v Martine.

Jur JANOŠKA - predseda Matice slovenskej 1922 – 1930
Narodil sa 25.12.1856 v Dolnom Kubíne v roľníckej rodine, kde vychodil aj Ľudovú školu. V rokoch 1871 – 1876 navštevoval gymnázia v Martine, Revúcej a Kežmarku, kde založil Študentský čitateľský
spolok a redigoval časopisy Dennica a
Bleiben. V rokoch 1876 – 1879 študoval
teológiu na univerzitách v Rostocku a vo
Viedni a bol aj tajomníkom slovenského
spolku Tatran. V rokoch 1879 – 1880 pôsobil ako učiteľ a kaplán v Dolnom Kubíne
a ako farár v Liptovskej Sielnici a Jasenovej. V rokoch 1895 -1930 bol evanjelickým farárom v Liptovskom Svätom Mikuláši a od roku 1922 najskôr biskupom východného dištriktu
evanjelickej cirkvi a potom aj prvým generálnym biskupom evanjelickej
cirkvi na Slovensku. V tom istom roku bol zvolený za predsedu Matice
slovenskej a na tomto poste spolupôsobil s biskupom Mariánom Blahom až do svojho odchodu do večnosti 27.1.1930. Verejne vystupoval
proti maďarizácii Slovákov a obhajoval národné záujmy v stoličnom
zastupiteľstve. Propagoval česko-slovenskú vzájomnosť, v októbri

1918 sa stal členom SNR a dňa 30. októbra 1918 bol signatárom prijatia Martinskej deklarácie. V rokoch 1918 – 1920 bol poslancom Národného zhromaždenia a ako predseda Klubu slovenských poslancov
podporoval činnosť SNS. Venoval sa literárnej činnosti pre deti a mládež, bol predsedom časopisu Slovenské pohľady i predsedom Hurbanovej evanjelickej literárnej spoločnosti. V roku 1887 založil časopis
Cirkevné listy, v roku 1898 sa stal zakladateľom spolku Tranoscius a
redigoval noviny Evanjelický posol spod Tatier i Tranovského evanjelický kalendár. Bol veľkým priateľom Pavla Országha Hviezdoslava už
od čias spoločných štúdií na lýceu v Kežmarku a mal veľkú zásluhu
na prvom vydaní Hviezdoslavovej zbierky poézie Krvavé sonety v Cirkevných listoch. Materinský jazyk vnímal ako dar Boží Slovákom. Slovenčinu uvádzal do bohoslužobného jazyka, svoje postoje verejne
prezentoval v kázňových prejavoch a bol činným aj v medzinárodnom
cirkevnom hnutí. Výrazné boli aj jeho osobné postoje ku všetkým, ktorí
sa chceli podieľať na riadení štátu a starali sa len o vlastné stranícke
záležitosti a nie o celkové dobro občanov. V roku 1923 mu Husova
evanjelická teologická fakulty v Prahe udelila čestný doktorát. V Liptovskom Mikuláši dnes na Komenského ulici pôsobí Základná škola,
ktorá nesie meno Jura Janošku.

SLOVO NA ZAMYSLENIE
PREŠLI OKOLO NÁS DEJINY
Píše sa rok 1919. Už rok existuje Česko-Slovensko. 4. mája tragicky zahynul
najväčší Slovák – Milan Rastislav Štefánik – veľká medzinárodná politická nádej
všetkých Slovákov. Je 30. november 1919. Prechádzame banskobystrickým námestím, odbočujeme do Lazovnej ulice, do Župného domu. Tu stretáme významné
osobnosti banskobystrickej inteligencie – učiteľov, profesorov, spisovateľov, lekárov,
richtárov mesta (bývalých, súčasných ba aj budúcich), živnostníkov, remeselníkov,
železničiarov aj robotníkov. Roduverných katolíkov, evanjelikov aj židov. Zišli sa,
aby od roku 1875 z popola oživili Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) v Banskej Bystrici, ako nasledovníci predsedu biskupa Štefana Moysesa a podpredsedu
superintendanta Karola Kuzmányho.
Vidím prof. Jána Kmeťa, spisovateľku Teréziu Vansovú-Medveckú, Augustína
Skaláka, hudobného skladateľa Viliama Figuša-Bystrého, prof. Jána Olejára, riaditeľa Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici a ďalšie osobnosti nielen banskobystrického ale aj slovenského kultúrneho života. V Banskej Bystrici je už, v poradí,
ôsmy oživotvorený MO MS. Pred ním mali miestne odbory od 1. novembra 1919 v
Turčianskom Svätom Martine, od 9. novembra 1919 v Liptovskom Svätom Mikuláši
a v Ružomberku, od 10. novembra 1919 v Košiciach, od 16. novembra 1919 v Trenčíne, od 22. novembra 1919 vo Zvolene a v Brezne a posledný MO MS bol založený
23. decembra 1919 v Užhorode na Podkarpatskej Rusi, ktorá patrila pod prvú ČSR.
Precitnem. Však je 30. november 2019! Popustila som uzdu fantázii! Ale banskobystrický Župný dom, dnes Štátna vedecká knižnica, je opäť plná ľudí. Opäť sa
tu stretli všetky sociálne skupiny promatične zmýšľajúcich Banskobystričanov.
Napĺňa nás hrdosťou, keď v 100-ročnej bilancii súčasného predsedu MO MS
JUDr. Pavla Boroňa počujeme, že banskobystrický MO MS v roku 1938 mal najvyšší
počet členov, v prepočte na počet obyvateľov mesta, na celom Slovensku. Banská

Bystrica mala vtedy asi 10 tisíc obyvateľov a z toho bolo evidovaných 1 253 členov
MO MS. Roky medzi dvomi vojnami (1919-1945) patrili k najplodnejším. Aj ekonomicky bol MO MS v Banskej Bystrici najbohatším. Financoval kultúrne krúžky, dokonca požičal 20 tisíc korún slovenských Ústrediu MS v Turčianskom Svätom Martine. Pium desiderium (zbožné želanie) dnešného MO MS!
Do novembra 1989 Matica slovenská na celom Slovensku opäť nebola žiaduca!
V roku 1953 politickou cestou boli zrušené všetky MO MS. Jej idey ale zostali v mysliach a srdciach roduverných matičiarov. Bájny vták Fénix opäť vstal z popola a
vzlietol 30. marca 1990, v Kultúrnom dome v Banskej Bystrici-Radvani, kde sa konalo Valné zhromaždenie MO MS. Zosnovala ho opäť intelektuálna elita Banskej
Bystrice: Igor Kovačovič, prof. PhDr. Ján Findra, DrSc., ThDr. Ján Dubíny, doc. Ing
Milan Murgaš, CSc., prof. PhDr, Július Alberty, CSc., biskup mons. Rudolf Baláž,
PhDr. Jaromír Bázlik, prof. PhDr. Zdenko Kasáč, CSc., Mirka Baňacká, Zdeno Oravec, promovaný filológ Eduard Dvorský, Mária Bodeneková, Andrej Chmelík a iní.
Maticu slovenskú a jej MO postihli aj „inovované“ zmeny v jej neprospech. Ale
na takéto podnety bola a je historicky odolná. Od roku 2018 nastala ďalšia generačná výmena výborníkov. Omladila sa. V ostatnom čase často počujeme o nutnosti
ekologického myslenia ľudstva. Ale čo ekológia etiky, morálky? Čo úcta k histórii
kultúrnej dedičnosti? Vráťme sa k starým múdrostiam našich predkov - zachovávať
symbiózu medzi životom človeka a prírodou. Zamenili sme prioritu prírody pred človekom. Zachránime sa ešte?
Treba nájsť analógiu medzi prírodou a morálkou, národnou hrdosťou. Nie patetickou, ale úprimnou, od srdca. Potom sa tento malý národ medzi Tatrami a Dunajom navždy zachová, ako v toku tisícročí a storočí doteraz, a tým aj jeho kultúrne
inštitúcie ďalších sto rokov. História nás o tom presviedča a dáva za pravdu! Nech
bájny Fénix už nikdy nemusí vstávať z popola! Nech má slobodný let! Po sto rokoch
Anita Murgašová
budú opäť kráčať okolo nás dejiny!

DESAŤ ROKOV

Z ČINNOSTI

V októbri 2019 si členovia Klubu matičných seniorov LIPA pri MO MS v Banskej Bystrici pripomenuli
svoje desaťročné jubileum.
Klub, alebo podľa uzatvorenej dohody MO MS s Mestom Banská Bystrica zo dňa
21.10.2009 - Denné centrum. Od samého začiatku
veľmi aktívne tvoria vzácne
pondelkové stretnutia, na
ktorých sa venujú rozmanitej záujmovej činnosti a pripravujú veľmi zaujímavé spoločné podujatia, ktorými každý mesiac napĺňajú svoju činnosť. Venujú
sa spoznávaniu matičnej histórie i histórie svojho mesta, spolupracujú s Múzeom SNP, venujú sa tvorbe vlastnej poézie, organizujú si svoj klubový život,
vychádzky do prírody, zájazdy za účelom spoznávania miest spojených s
dejinami, stretávajú sa s členmi iných seniorských centier v meste, slávia
svoje významné životné jubileá, vianočné i novoročné posedenia a ďalšie
stretnutia spoločenského charakteru. Pri oslave svojho jubilea si s úctou pripomenuli svojich vedúcich od vzniku klubu, ktorými boli Jozef Karvaš a Danica Balážovičová. Od roku 2017 je vedúcou klubu pani Angela Mušková a
Denné centrum Lipa dnes tvorí 27 žien a 9 mužov s vekovým priemerom72,51 roka. Svoje jubileum si pripomenuli nielen slávnostným stretnutím,
ale aj vydaním veľmi zaujímavého bulletinu, ktorý obsahuje históriu desiatich
rokov, ukážky poetickej tvorby A.Muškovej, D.Balážovičovej, J.Havrana, ktorí bulletin pripravili spolu s Ľ.Štubňovou, B.Sadloňovou a A.Muškovou aj s
množstvom zaujímavých fotografií z podujatí klubového života Lipy. K ich
výročiu úprimne blahoželáme a veríme, že ich aktivity budú aj naďalej napĺňať činnosť matičného odboru v Banskej Bystrici.

KRAJSKÁ RADA MS

Historické Brezno v piatok 22. 11.
2019 privítalo v priestoroch Oblastného
pracoviska MS členov Krajskej rady Matice slovenskej Banskobystrického kraja. Na základe rozhodnutia, aby sa aspoň jedno zasadnutie v roku uskutočnilo
mimo sídelného mesta, sa v roku 2016
KR stretla v Polichne (LC), 2017 v Žiari
nad Hronom, 2018 v Rimavskej Sobote.
Termínovo sa vždy schôdza aktuálne prispôsobila podujatiu realizovanému
v danej lokalite. Tak bolo i teraz, keď sa v Brezne konala slávnosť pri príležitosti 100. výročia založenia MO MS. Zasadnutie otvoril a viedol predseda
KR Ján Brloš, ktorý privítal predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera a Mgr. Martina Hajníka z Členského ústredia MS v Martine. Na pôde
mesta prítomných privítala predsedníčka OR MS Horehronia MUDr. Emília
Bučková. Po kontrole uznesení z minulého zasadnutia prítomní zhodnotili
priebeh Snemu MS vo vzťahu ku kraju. Konštatovali uspokojivú účasť, konštruktívny priebeh a súvisiace predložené schvaľované dokumenty. Predseda Matice slovenskej vo svojom vstupe pozdravil účastníkov rokovania a
matičiarov v kraji, poukázal na niektoré záležitosti v inštitúcii, týkajúcich sa
členskej základne, finančnej situácie, histórie, záujmových odborov, okresných rád, podpory aktivít vede, MO a ZO. Podal tiež informácie o Sneme
slovanských Matíc a o ďalších iniciatívach Matice slovenskej. Mgr. M. Hajník
informoval o pripravovanom 11. Valnom zhromaždení Mladej Matice. V ďalšom bode zástupcovia jednotlivých okresov referovali o uskutočnených
resp. pripravovaných podujatiach a aktivitách v MO. Upozorňovali najmä na
apatickosť mladej generácie v miestnych odboroch a následne slabú generačnú výmenu. Aktuálny je tiež maďarizačný tlak na jazykovo zmiešanom
území. Aj napriek tomu sa tam realizuje množstvo podujatí, ktoré výrazne
prispievajú k upevneniu národnej identity a zlepšeniu slovenskej kultúry v
jednotlivých regiónoch. Na programe bol tiež Snem MS BBSK, ktorý by sa
mal uskutočniť v roku 2020 a preto je potrebné výhľadovo pripraviť miesto
rokovania a ďalšie potrebné náležitosti. Po skončení rokovania sa členovia
Krajskej rady a hostia presunuli do Domu kultúry v Brezne, kde v slávnostnej
atmosfére a na výbornej úrovni prebehla slávnosť 100. výročia založenia
Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezne. (Ján Brloš)

100 ROKOV MO MS

V roku 1919 po prvýkrát v histórii MS začali vznikať najskôr v mestách a následne aj na mnohých slovenských dedinách miestne odbory,
ktoré začali naplno rozvíjať poslanie národnej ustanovizne na Slovensku. V roku 1919 to boli MO MS v Turčianskom Svätom Martine (1.11.)
- Liptovskom Svätom Mikuláši (9.11.) – Ružomberku (9.11.) - Košiciach
(10.11.) – Trenčíne (16.11 ) - Zvolene ( 22.11.) - Brezne (22.11.) - Ban-

skej Bystrici (30.11.) a Užhorode (23.12.). V priebehu mesiaca novembra sa v uvedených mestách uskutočnili slávnostné podujatia, venované
storočnici členského hnutia MS a všetky MO pri tejto príležitosti vydali
s podporou MS v edícii Dejiny MO MS aj svoje Pamätnice.

OSLAVY V BREZNE

V Brezne sa oslavy storočnice matičného odboru uskutočnili 22.
11. 2019 v Mestskom dome kultúry pred naplneným hľadiskom za účasti
predsedu MS Dr. Mariána Gešpera, ktorý odovzdal predstaviteľom MO Mimoriadnu cenu MS Oživotvorenie MS 1919 a viacerým osobnostiam matičného života v Brezne Zlaté, Strieborné a Bronzové medaily MS i Ceny predsedu MS. Veľmi zaujímavo je spracovaná Pamätnica „100 rokov od založenia
MO MS“, ktorú zostavili Hana Peterajová, Mária Macuľová, Ivica Krištofová
a Ivana Kružliaková a uviedli v nej mnohorozmernú činnosť breznianskych
matičiarov, ktorí sa podieľali na založení Verejnej knižnice s čitárňou, Divadelnom združení, Hudobnej škole, na inštalovaní pamätníkov K.Kuzmánymu,
M.R.Štefánikovi, J.Chalupkovi, M.Rázusovi, K.Rapošovi, F.Švatnerovi, V.
Wickovi, Z. Palugayovi, na vzniku klubu M.Rázusa Maroško, na zbierkach
kníh pre Slovákov v zahraničí a na množstve kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí v meste aj v rokoch, kedy boli matičné odbory zrušené.
V slávnostnom programe pred naplnenou sálou účinkovali členovia Speváckeho zboru mesta Brezno, Matičného spevokolu Svornosť, speváckej skupiny Krnohári, divadelného súboru Jána Chalupku, deti so ZŠ a MŠ Karola
Rapoša, dychového orchestra ZUŠ, ktorí vzdali svojím účinkovaním úctu aj
takým osobnostiam, akými boli M.Matunák, K.Rapoš, E.Holéczyová, J. Petráš, O.Dvorský, O.Baldovský, J.Prepletaný, F. Kreuz a ďalší.

OSLAVY V BANSKEJ BYSTRICI

V Banskej Bystrici sa oslavy storočnice uskutočnili 30.11.2019 v
priestoroch Štátnej vedeckej knižnice – bývalom Župnom dome, v ktorom
presne pred 100 rokmi MO MS vznikol. Pred pamätnou tabuľou, odhalenou
k 80. výročiu obnovenia MO MS (v roku 1999), sa odvíjal slávnostný program
za účasti vzácnych hostí – ministerky kultúry SR pani Ľubice Laššákovej, viceprimátora mesta pána Milana Lichého, prvého podpredsedu MS pána Mareka Hanusku, podpredsedu MS v Srbsku pána Vladimíra Feketeho, dlhoročného predsedu KR MS pána Dušana Kubinca, členov Krajskej rady MS,
zástupcov partnerských inštitúcií, kolektívnych členov MS a predstaviteľov
MO MS z celého Slovenska. V tejto časti slávnostného programu, ktorý moderoval hovorca MO MS Mirko Kolimár, odzneli texty Š.Krčméryho, Š.Žáryho
a A.Matušku v podaní A.Murgašovej a M.Pecníka a slávnostnú atmosféru
zvýraznilo účinkovanie matičného spevokolu Collegium Cantus s hymnickými
piesňami Aká si mi krásna, Hoj, vlasť moja a Kto za pravdu horí. Vyvrcholením prvej časti slávnostného programu bolo uvedenie knižnej Pamätnice:
Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica 1919 – 2019 do života,
ktorú vykonali životodarnou soľou jej zostavovatelia, autori - Igor Kovačovič
a Marcel Pecník, recenzent - P. Boroň, jazyková korektorka – Anita Murga
šová a ministerka kultúry SR - Ľubica Laššáková. Vyprevadili ju na cestu k
ľuďom a súčasne pre históriu aj podpísali prvé exempláre publikácie. Tieto
vzácne chvíle prvej časti stretnutia ostali zachytené a zdokumentované pre
ďalšiu históriu spoločnou fotografiou prítomných v tomto priestore.
Druhú časť slávnosti otvorili fujaristi Vladimír Homola a Michal Fiľo piesňou M.Sanitrára Hory a nížina a básňou M.Rúfusa Modlitba za Slovensko.
Potom sa prihovoril prvý podpredseda MS Marek Hanuska, ktorý spoločne
s predsedom MO Pavlom Boroňom vykonali slávnostný akt, ktorého zámerom bolo vzdať úctu zakladateľom, pokračovateľom i súčasníkom. Túto časť
slávnosti spoločne moderovali Mirko Kolimár a Anita Murgašová. V úvode
aktu oceňovania ministerka kultúry SR Ľ.Laššáková odovzdala MO MS v
Banskej Bystrici Pamätnú plaketu MK SR. Potom M.Hanuska odovzdal MO
MS a čestnému predsedovi MO I.Kovačovičovi Mimoriadnu cenu MS „Oživotvorenie MS 1919“. Zlaté medaily MS dostali N.Bačíková, J.Handovská a
S.Havelková. Strieborné medaily MS dostali P.Boroň, M.Kolimár, Z.Gregor
a I.Kapsiar. Bronzové medaily MS dostali M.Pecník, M.Gallová, M.Mikloš,
H.Chlumecká a Cenu predsedu MS A.Murgašová, B.Korytko, J.Karvaš a
V.Homola. Pri príležitosti storočnice MO MS udelil Pamätné listy členom KR
MS, členom Výboru a Dozorného výboru MO MS, Matici slovenskej v Martine, Matici slovenskej v Srbsku, Mestu Banská Bystrica, Banskobystrickému
samosprávnemu kraju, ŠVK, štúdiu RTVS B. Bystrica, Stredoslovenskému
osvetovému stredisku, Stredoslovenskému múzeu, Univerzite M. Bela, Spojenej škole v Kremničke, DFS Matičiarik, FS Partizán, FSk Priechod, Orchestru BB Band Jazz Band, orchestru Sclerotic Jazz Band, organizátorom folklórnych festivalov, spolupracujúcim osvetovým strediskám a jednotlivcom.
Záver slávnosti patril výbornému koncertu orchestra Sclerotic Jazz Band,
ktorý mimoriadne oživil celkovú atmosféru jubilejného stretnutia, ktoré uzatvoril Mirko Kolimár vinšovaním k nadchádzajúcim sviatkom lásky a pokoja.
Spoločenské stretnutie všetkých prítomných dotvárali mnohé spomienky
na prežité chvíle pri podujatiach MO MS i rozhovory o budúcich rokoch
tvorivej i kultúrnej činnosti „na roli národa dedičnej“. (Marcel Pecník)

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...
PRI POHĽADE Z KRIVÁŇA
Martin Rázus

Srdce ti uchváti tichý úsmev krás,
Ktoré z tých dolín vhor na teba hľadia,
Z dedín a mestečiek – zdumaných hôr,
Z odblesku vôd, čo sa po nivách hadia.
Chcel bys´ si zavýskať, že kraj ten - tvoj,
Vrelo zaň ďakujúc nebu i zemi,
Ale hlas zlyhá – keď zovrie ti hruď,
Že je tak nemý – oh, prečo je tak nemý?
Prečo tu ako bys´ nad hrobom stál ?
Prečo tie krásy, jak na rakve kvieťa?
Prečo sem nedoznie radosti zvon Iba smev – tichý smev – pozdravuje ťa?
Počuj! vieš, odkiaľ som - ver mi - ó ver, Tento kraj
Štedrota pre pastorčiatka
Určila – a má krás, má sŕdc i hláv,
Iba mu proroka nedala matka ...!
Nemá kto dostaviť bielučký chrám,
Nemá kto zapáliť veriacich obeť,
Ale až povstane premocný muž
A ľud svoj povedie na veľkú spoveď Vtedy žalm života prerazí hrobovú tíš Mocný žalm života! - zahlaholia zvony A ty z tej mohutnej haleluje
Vycítiš, že to nik nemá – nik, čo – my!

VIANOČNÝ KRUH
Dňa 9.12.2019 v spoločenskej sále
matičného domu v Banskej Bystrici sa
konalo tradičné predvianočné podujatie,
ktorého sa zúčastnili mnohí členovia MO
MS spolu s mladými, ktorí v súčasnosti
tvoria základňu svojich kolektívnych členov matičného odboru DFS Matičiarik a
FS Partizán. V slávnostne pripravenej
sále účastníkov stretnutia privítal predseda MO JUDr. Pavol Boroň a potom celý
priebeh stretnutia moderoval čestný
predseda MO Igor Kovačovič. Prvé pozdravenia k tohtoročným sviatkom dobrej vôle priniesli deti zo súboru Matičiarik, ktoré svojimi úsmevmi a bezprostredným prejavom
otvorili srdcia prítomným matičiarom, ktorí ich za odovzdanie šťastia
odmeňovali nielen pozorným sledovaním ich programu, ale najmä
veľkými potleskami. Druhé pozdravenie sviatočného popoludnia patrilo mladým zo súboru Partizán v pásme Vinšujeme vám, v ktorom
zazneli nádherné vianočné piesne, koledy, slová pastierskej betlehemskej hry a vinšovanie k sviatkom. Priniesli tým medzi účastníkov
očarujúci pokoj a dobrú pohodu i jedinečné odkazy pre každý deň
žitia. Záver stretnutia patril krátkemu spomínaniu na oslavy storočnice MO MS a vzácnym klenotom vianočných piesni, ktoré pochystali fujarista Vladko Homola a speváčka Veronika Bodnáriková, ktorí
poželali všetkým čo najkrajšie prežitie vianočných sviatkov vo svojich domovoch slovami: „Majme Vianoce každý deň, aby sme mohli
vsypať za hrsť krásy na miesta nášho žitia, aby zem bola blízko
k hviezdam a hviezdy bližšie k zemi v každom čase.“ Ich vinšovanie
potom znásobila prednesom svojej poézie k Vianociam členka Výboru MO MS Hilda Chlumecká a po nej spoločne zaspievaná najkrajšia pieseň Vianoc Tichá noc, svätá noc.... Rozhovory prítomných sa potom rozprúdili pri pohostení vianočnými dobrotami, ktoré
do matičného domu priniesli na spoločnú slávnosť samotní matičiari.

PROGRAM NA JANUÁR
5.1. o 8.00 NOVOROČNÝ TURNAJ
24. Šachový turnaj o Pohár MO MS k 27. výročiu vzniku SR
M: SŠ Kremnička
O: Mesto BB, ŠK CVČ Junior,
MO MS
13.1. o 17.00 OTVÁRAME ROK NOVÝ
Zasadnutie Výboru MO MS – plán činnosti roka 2020 a
vzdanie úcty 80. výročiu narodenia matičného historika Tomáša Winklera
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
20.1. o 16.00 S ÚCTOU K ŽIVOTU
Pripomenutie si 160.výročia narodenia správcu MS Jaroslava Vlčeka a 90. výročie úmrtia predsedu MS Jura
Janošku
M: DMS Dolná 52
O: Historická sekcia MO MS
25 .1. o 17.00 TRADIČNÝ HARMATANEC
Spoločenské stretnutie mladých folkloristov
M: KD Slov. Ľupča
O: DFS Dratvárik a OÚ
25.1. o 10.00 POZNAJ A OCHRAŇUJ
Turistická vychádzka členov MO MS a klubu LIPA
M: okolie B. Bystrice
O: Turistická sekcia MO MS
13. - 20. - 27.1 o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52
O: KPČ MO MS
13. - 20. - 27.1 o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu Lipa
M: DMS, Dolná 52
O: Klub Lipa MO MS
9. - 16. - 23.-30.1. o 16..00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckej skupín Hronka a Horehronci
M: DMS, Dolná 52 O: Národopisný klub MO MS

UPOZORŇUJEME
VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI
 NA ZAPLATENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2019 – 2020,
nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste a podporujeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás každý mesiac čo najsrdečnejšie pozývame.
 DŇA 30.11.2019 sa v priestoroch ŠVK na Lazovnej ul. konala slávnosť 100. výročia
vzniku Miestneho odboru Matice slovenskej. Pri tejto príležitosti bola vydaná Pamätnica
o histórii pôsobenia MO MS, ktorú si môžete zakúpiť v matičnom dome na ulici M. Rázusa.
 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ do mesačníka ZVON. Vaše články nám
môžete posielať každý mesiac do 20-teho na mailovú adresu momaticabb@ gmail.com
 NA PODUJATIA:
- 1.1.2020 Novoročný koncert a ohňostroj – Centrum B. Bystrice
- 5.1.2020 Na Tri krále cez tri chotáre – Cykloklub Ďumbier Brezno
- 6. – 12.1.2020 Medzinárodné biatlonové preteky Osrblie
- 8.1.2020 Trojkráľový večerný beh - Námestie SNP B. Bystrica
- 17.1.2020 Ples mesta B. Bystrica – hotel Lux
- 17.1.2020 Matej Tásler – evanjelický kňaz, spisovateľ a dramatik – Synagóga Brezno
OPRAVA - OSPRAVEDLNENIE: MO MS sa týmto ospravedlňuje pánovi
prednostovi Okresného úradu v Banskej Bystrici Mgr. Júliusovi E r n e k o v i za nesprávne uvedenie jeho mena v článku ÚCTA ŠTEFÁNIKOVI
v mesačníku ZVON, ročník XXVIII. č. 225-9/2019, strana 4.
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