
Aby človek na kedysi takej veľkej ze-
meguli nebol príliš stratený a príliš sám, vy-
tvoril si v dejinách zvláštnu kategóriu - ná-
rod. Jeho jednota siaha kamsi do fyziolo-
gického v takej miere, že pre národ platia
dokonca také isté mravné normy, aké boli
pôvodne stanovené pre jednotlivca a to vy-
žaduje v každom čase správať sa zodpo-
vedne a mať vo všetkom „čisté ruky“. Mať
v tomto súčasnom svete čisté ruky, je urči-
te pre mnohých, ktorí si ich počas ostat-
ných tridsiatich rokov dosť zamazali, veľmi

obťažné. Spytovať vlastné svedomie je veľmi ťažké a zložité najmä
vtedy, keď človek „zabudne“, odkiaľ vyšiel, keď zabudne na rodičovs-
kú výchovu, keď sa začne v živote uberať inými cestami, začne sa
hanbiť za svoj pôvod, za svoj materinský jazyk, svoj národ i svoju
vlasť. 

Hrdosť a úcta k svojej histórii, ktorá nás priviedla medzi vyspelé
národy tohto sveta a ktorá bola pre Slovákov doma i vo svete taká
príznačná, sa zrazu niekde vyparila. Opytujme sa sami seba, kto za
to môže, kto „dotiahol národ“ do súčasnej neidentifikovateľnej a ničím
nepodloženej situácie, do stavu „pasívnej rezistencie“, do stavu, keď
starším ľuďom je všetko jedno a mladí sa dajú nahovoriť a spochyb-
niť čokoľvek. Akosi ani doma a ani v škole im nevieme povedať prav-
du, 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, ktorý dnes žijeme a v ktorom zabúdame na odka-
zy našich predkov pre našu budúcnosť. V čase svojho žitia nám to
pripomenul Alexander Matuška slovami: „Pociťujeme naše dejiny nie
odvtedy, čo sme si uvedomovali, že sme, ale od chvíle, v ktorej sme
začali uvažovať, na čo sme, v čom sme, čo by sme mali. Tam sa to
začalo, hneď povinnosti. Budovatelia nehovorili o radosti, neučili bez-
starostnosti, sľubovali len slzy, pot a krv... Bráňme si preto slovenský
svojráz, lebo ten zasahuje až na dno duše a ukazuje sa v našom po-
mere k svojmu ja, k rodine, spoločenstvu, k chrámom, k školám, k
národu i celému svetu. Ukazuje sa v chápaní životnej pravdy, mravu,
ľudského charakteru i úcte k nášmu materinskému jazyku. 

Dnešný život, žiaľ, ukazuje skoro absolútny opak. Narábanie
s materinským jazykom, a teda aj s oficiálnym štátnym a úradným
jazykom v zvrchovanej Slovenskej republike, je na hanbu pre všet-
kých nás a toto vyjadrenie je veľmi slušné. Prznenie slovenského ja-
zyka zo strany politikov, hercov, moderátorov pred verejnosťou a veľ-
mi často v obrazových médiách je zarážajúce zneuctievanie podstaty
a verejné používanie vulgárnych  výrazov o to viac. Kam chceme do-
viesť generáciu našej národnej pospolitosti v budúcich rokoch? Na
to by sme všetci mali hľadať urýchlene odpoveď a zastaviť všetko
to, čo k nám nikdy nepatrilo, lebo si sami pre seba pripravujeme
vlastnú záhubu. Voľby, ktoré sa chystajú, sú toho jasným príkladom.
Politická strana s honosným názvom „Za ľudí“ prináša vo svojom vo-
lebnom programe čosi, na čo sa nedá nereagovať. Chce zrušiť v ob-
lasti kultúry štátne príspevkové inštitúcie a premeniť ich na inštitúcie
financované na základe dobrovoľnosti ich členov ako neziskové or-
ganizácie. Oveľa väčším nebezpečenstvom však je návrh: „Zmoder-
nizujeme existujúcu legislatívu a zbavíme ju ideologických nánosov
(zrušiť Zákon o Matici slovenskej, Zákon o štátnom jazyku, Zákon
o umeleckých fondoch...).“ 

Snahy o likvidáciu našej najstaršej a najvýznamnejšej národnej
kultúrnej ustanovizne boli u vládnucich od jej samotného vzniku a

zrejme budú vždy, lebo jej výsostným poslaním bolo a je upevňova-
nie slovenského vlastenectva, vytváranie vzťahu občanov k sloven-
skej štátnosti, ochraňovanie národného kultúrneho dedičstva, pôso-
benie na mladú generáciu v duchu národných, mravných a demo-
kratických hodnôt za účelom zvyšovania národného povedomia Slo-
vákov doma i medzi krajanmi v zahraničí, rozvíjanie kultúry a vzde-
lávania, národnej identity, duchovného života a ochrany všetkých
hodnôt života na úrovni rovného s rovným permanentnými stykmi
s ostatnými národmi v Európe a vo svete, správať sa vo všetkom ako
hrdý národ na svoje dejiny, na osobnosti a ich prínosy vo vede, tech-
nike a kultúre do života svetového spoločenstva v záujme ochrany
všeľudských hodnôt. Toto poslanie vadilo a vadí podnes aj mnohým
tzv. Slovákom, ochotným zradiť „za tridsať strieborných“ aj vlastný
nos medzi očami. Matica slovenská totiž počas svojej existencie bola
originálnou ustanovizňou, ktorá vedela verejne oslovovať ľudí a ho-
voriť priamo o tom, čo Slovensku a Slovákom najviac škodí a čo im
pre život osoží. V tom spočívalo „matičné politikum“ v každom čase
a v každom konaní. 

Aby sme nezabudli, pripomínam rok 1875, kedy maďarská vláda
Kolomana Tiszu najskôr zastavila činnosť a potom zatvorila Maticu
slovenskú a zhabala jej majetok. Rovnako sa správala totalitná moc
v roku 1954, ktorá zrušila členskú základňu MS, poštátnila ju orga-
nizačne i majetkovo a nariadila jej zabezpečovať úlohy na princípoch
marxizmu-leninizmu, socialistického vlastenectva a proletárskeho in-
ternacionalizmu. Voči týmto praktikám sa MS postavila už pri svojom
obnovení v roku 1918, ale aj v roku 1968 i v roku 1990, kde v § 3
Stanov MS je podnes uvedené čierne na bielom, že MS pôsobí ako
nezávislá, nadstranícka, nadrezortná a nadkonfesionálna národná
ustanovizeň. Nedopusťme Slováci, aby sa na Slovensko vrátili časy
Kolomana Tiszu, Klementa Gottwalda, Antonína Novotného a ďal-
ších zapredancov, niektorých „Slovákov“ nevynímajúc. V nadväznos-
ti na to, čo sa dnes deje a kto všetko chce zmeniť náš slovenský
svet, chcem pripomenúť všetkým, ktorých sa to priamo dotýka, aj
historické slová prvého generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi na
Slovensku, predsedu Matice slovenskej a poslanca Národného zhro-
maždenia Jura Janošku, vtedajším predstaviteľom politických strán
v roku 1922:  

„Až dokiaľ budete zneužívať svoje postavenie na stranícke ciele
a nadužívať našu trpezlivosť? Až dokiaľ budú vaše ciele nadužívať
našu trpezlivosť ?Až dokiaľ bude váš záujem, prospech, osoh, vláda
jednej strany nad záujem, dobro, áno – nad osud celého štátu? Až
dokiaľ budete vnášať do republiky veci veľmi nebezpečné, keď sa
staráte len o istú čiastku občanov a iné zanedbávate, áno ukracujete,
krivdíte, utláčate? Dokedy bude stáť príslušnosť k strane nad schop-
nosť, vernosť, spoľahlivosť a opravdivé zásluhy? Dokedy budete brať
v ochranu, do popredia tisnúť a vyznačovať zjavných darebákov len
preto, že počítajú sa k vašej strane - a odvrhovať, urážať budete čest-
ných, zaslúžilých, štátu užitočných a potrebných len preto, lebo majú
vlastné presvedčenie a neskláňajú svoje šije pod vaše stranícke jad-
ro?“  

Ak nechceme, aby sa história minulosti opakovala, buďme na na-
šej ceste životom prezieraví a múdri, buďme sebavedomí a hrdí,
buďme pracovití a čestní a vychovávajme k týmto vlastnostiam aj
svojich potomkov. Ctime si všetko, čo je naše, buďme verní svojej
otčine a uchovajme si v sebe čistotu duše, lebo duch národa, z kto-
rého pochádzame a ktorý pretrváva veky, to je naša cesta, náš zmy-
sel i náš osud. 

Igor  K o v a č o v i č
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Slovo naše slovenské je programom našej

krvi,  

je hlasom bratstva našich storočí 

a najjasnejším sľubom našej budúcnosti.

(Jozef Štolc)
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Alexander MATUŠKA, slovenský literárny vedec
sa narodil 26.2.1910 vo Vlkanovej a umrel 1.4.1975 v Bra-
tislave. Bol jedinečnou osobnosťou našej kultúry, ktorá
priam neľútostne prinášala kritické pohľady na náš literár-
ny, spoločenský i verejný život a verejne bránila hodnoty
skutočnej tvorby. Alexander Matuška od svojej mladosti bol
vyhranenou osobnosťou s náročnými kritériami na seba 
i na svoje okolie. Jeho pohľady spočívali v schopnosti jas-
ne pomenovať nielen historické skutočnosti, ale aj problé-
my vtedajšieho života. Ním vyslovené i napísané stanovis-

ká nám podnes napomáhajú chápať zložitosť národného žitia a preto je na mieste
najmä v zlomových chvíľach si ich pripomínať: „Národu neslobodno žiť zo dňa na
deň a ak sa aj nemožno v každodennom živote spravovať skúsenosťami vrcholných
okamihov národných dejín, treba mať tieto skúsenosti uložené v tajných vrstvách
tam, kde na ne vždy pripravená fráza nedosiahne. Mnohé musíme na svojej púti
podržať, ak nechceme prísť o seba samých. Pamäti potrebujeme ako spojivá a mos-
ty, ako podnety a záväzky, ako hlboké perspektívy a chrbtové kosti. V tomto národe,
viacej ako v ktoromkoľvek inom, záleží na výdrži, na tom nezľaknúť sa prvého rap-
káča. Na tých, čo vedia, že bolo už aj horšie, a nemožno opustiť ani seba, ani tento
národ, lebo aj doma ho môžeme opustiť. Na to netreba ísť do cudziny.“ O Alexan-
drovi Matuškovi sa veľmi príznačne vyjadril iný bard našej národnej kultúry, dlho-
ročný predseda Prezídia Matice slovenskej, Ladislav Ťažký takto: „Bola to zvláštna,
zložitá a rozporuplná osobnosť, bohatá a tajuplná citlivá duša. Jeho súdy v literatúre
patrili k tým, proti ktorým bolo zbytočné sa odvolať. Bol to kritik imperátor, ale spra-
vodlivý a nebojácny.“ 

Aj preto sme pri minuloročnej oslave storočnice vzniku banskobystrického
miestneho odboru Matice slovenskej uviedli úryvok z jeho slov „K veľkému jubileu“:

„Sto rokov je vysoký vek, za sto rokov si možno zaobstarať bohatý životopis. Matica
nie je výnimkou: žila a prežila všeličo. Nech už boli akékoľvek peripetie jej vývinu,
to čo vložila do nášho života, presahuje to, čo z neho vybrala. Ako náhrada za par-
lament, akadémie, vysoké školy a vôbec za školy bola centrom, orgánom národné-
ho života, predstavovala priestor, v ktorom sa organizoval náš kultúrny život – nie
náhodou bola tŕňom v oku. Išla nevšímavo povedľa nového, ale zjednocovala a sú-
streďovala, držala kontinuitu. Pravá povaha jej vkladu by vysvitla, keby sme sa po-
kúsili predstaviť si seba samých bez nej. Pri vzniku to bolo podujatie na obranu
a rozvin. Na obranu toho, čo sa inde rozumelo samo od seba, za čo sa inde nemu-
seli biť a „obetovať“: na rozvin toho, čo sa pokladalo za špeciálne naše domáce,
svojské. Tieto dva zretele – zreteľ zakopávania sa vo fundamentoch a zreteľ bázne
pred cudzím – prevládali natoľko i neskôr, že keď sme boli mladí, keď sme meto-
dicky opovrhovali domácou kultúrou, nič našim strelám z všeobecných modiel a fe-
tišov nenúkalo toľme ako práve Matica slovenská: núkala sa sama a bola dobrým
terčom, bola pre mladých po „svete“  rozdychtených ľudí priam symbolom domácej
potuchliny. I keď sme sa báli navrhnúť, že ju treba vyhodiť do povetria (ako to chcel
ktorýsi dadaista – Picabia – urobiť s Louvrom ), jednako nám práve ona zosobňo-
vala tradíciu proti novému, strnulosť proti skúšaniu a pokúšaniu, reťaz proti slobode,
slovom svojráz, krpce a výšivky proti „Európe“ a  „svetu“? Nesporne to všetko Matica
v štíte mala, mladé oči nevideli zle jej druhú tvár – človek má mladé pravdy a potom
tie staršie - sme uvideli až neskôr. Každý člen Matice slovenskej musí si presne
uvedomovať, aké hodnoty pomáha tvoriť.“ 

Cez tieto slová Alexandra Matušku sme chceli pravdivo priblížiť dejinné udalosti
nášho národa, ktoré, či chceme alebo nie, majú a budú mať dosah na všetky gene-
rácie potomkov. Chceme totiž, aby naši potomkovia sa oboznámili so všetkým, čo
k nám Slovákom patrilo v minulosti a čo k nám patrí aj v súčasnosti preto, aby sa
mohli k životu postaviť priamo a prevziať na seba aj zodpovednosť pre budúci čas.

Narodil sa 21.2.1882 v Detve, kde je zapí-
saný v matrike narodených evanjelického cir-
kevného zboru pod č. 21. Matka bola Detvianka,
Katarína Gondová, a bola mimoriadne dobrou
vyšívačkou. Otec Ján Daniel pochádzal zo zná-
mej thurzovskej rodiny a bol župným cestmajs-
trom. V roku 1893 sa rodina prisťahovala 
z Brezna do B. Bystrice, kde Juraj vychodil zá-
kladnú školu, evanjelické gymnázium absolvo-
val v Banskej Štiavnici a profesor Ján Kmeť otca
presvedčil, aby dal chlapca študovať na Uhor-
skú námornú akadémiu v meste Fiuma, dnes
Rjeka. Akadémiu absolvoval v roku 1900 s vý-

borným prospechom. V roku 1901 slúžil na plachetnici Belvedere, ktorá na mori
stroskotala a jeho zachránila nemecká loď. Dňa 27.1.1903 sa stal pomocníkom
námornej plavby a 31.3.1906 kapitánom pre dlhé plavby. Neskoršie pôsobil na
parníku Szent Istvan a absolvoval plavby po všetkých svetových moriach a na-
vštívil všetky významné svetové prístavy. Dňa 25.11.1906 sa oženil v Radvani 
s Kornéliou Patrikovichovou. V roku 1909 sa stal veliteľom lode Hieronymi, v roku
1910 velil parníku Grof Tisza István a v roku 1912 parníku Augustus Föherezeg-

nö. Počas prvej svetovej vojny v roku 1915 bol veliteľom mínoloviek na Čiernom
mori a Dolnom Dunaji. Po vzniku prvej Česko – Slovenskej republiky najskôr pô-
sobil ako pracovník Župného úradu v Banskej Bystrici, potom ako plavebný po-
radca Čs. veľvyslanectva v Belehrade a od roku 1923 bol riaditeľom Poriečneho
plavebného úradu pre oblasť Dunaja. Organizoval vytvorenie podniku Dunajplav-
ba a inicioval vznik školy pre námorníkov na riečnych lodiach. Počas druhej sve-
tovej vojny pôsobil ako poradca na Povereníctve techniky. Ovládal deväť sveto-
vých jazykov – maďarsky, taliansky, nemecky, francúzsky, anglicky, španielsky,
turecky, chorvátsky, rusky. Bol nevšedne nadaný s vynikajúcimi zemepisnými a
historickými vedomosťami. V bežnom živote bol mimoriadne skromný, čestný,
láskavý, ale rozhodný človek. Bol výborným huslistom a gitaristom. V roku 1949
odišiel na dôchodok a do večnosti odišiel ako 68 ročný 16.2.1950 a pochovaný
je na Národnom cintoríne v Martine. Detvania na svojho slávneho rodáka neza-
búdajú - pri 60. výročí jeho smrti v roku 2010 mu bola na budove Podpolianskeho
múzea odhalená pamätná tabuľa. V rokoch 2015 – 2016 sa konala súborná vý-
stava pod názvom „Z Detvy na more“, ktorá sa stala trvalou expozíciou múzea.
Základná škola na Bernolákovej ulici v Detve nesie meno J. J. Thurzu a často ju
navštevoval jeho vnuk Ing. arch. Igor Thurzo a podnes chodia na besedy so žiak-
mi školy jeho vnučky  Fedora a Ivica. Vydavateľstvo Matice slovenskej v roku
1973 vydalo publikáciu o jeho životnej ceste „Po svetových moriach“. 

Pochádza zo známej národoveckej rodiny (otec
Jozef Krčméry, matka Mária Obrcianová,  brat Augus-
tín Horislav Krčméry) Narodil sa 23.2.1830 v Hornej
Mičinej. Kníhkupectvu sa vyučil sa na štúdiách v Le-
voči a potom u kníhkupca Kronberga v Prahe. V ro-
koch 1856- 1880 žil a pôsobil v Banskej Bystrici, kde
ako 26 ročný založil prvé slovenské kníhkupectvo a
mimoriadne úzko sa podieľal na vzniku našej národ-
nej ustanovizne Matice slovenskej a najmä jej vyda-
vateľstva. Výnimočná bola jeho spolupráca s prvým

predsedom MS, biskupom Štefanom Moysesom, ktorý mu vytváral vhod-
né podmienky pre jeho aktivity v podporovaní slovenských kultúrnych po-
dujatí, podpory slovenského školstva a divadelníctva. Po dohode s Jo-
zefom Karolom Viktorinom uviedol v roku 1858 na knižný trh Slovanský
letopis Concordia, v rokoch 1862 – 1864 3 ročníky almanachu Lipa, v ro-

ku 1861 v Budíne Spisy básnické Andreja Sládkoviča, v roku 1862 Spisy
Michala Chrásteka Veniec, v roku 1863 Lichardov hospodársky časopis
Obzor, v roku 1869 učebnicu Antona Halúzku Krátka mluvnica maďarská
pre slovenskú mládež. V rokoch 1863 – 1869 sa stal hlavným matičným
kníhkupcom a vydavateľom v Martine a orientoval sa najmä na vydávanie
vedeckých spisov a zborníkov, učebníc a čítaniek, ľudovýchovnej spisby
a náboženskej literatúry. Rozširoval Lichardov Slovenský kalendár a Ná-
rodné kalendáre, v roku 1868 vydal Spevy Sama Chalupku, v roku 1871
spolu s bratom Augustínom Horislavom Krčmérym vydal Slovenský spo-
ločenský spevník národných a prostonárodných piesní. Po zatvorení MS
sa stal úradníkom Sporiteľne v Martine a na základe zákazu maďarských
úradov predávať  študentom a žiakom slovenské knihy v roku 1880 jeho
kníhkupectvo prevzal Alexius Ivánsky, potom v roku 1884 Karol Grill 
v Budapešti a v roku 1909 FilipMachold. Eugen Krčméry odišiel do več-
nosti 11.9.1891 v Martine.      (Wikipédia)

PRIPOMÍNAME SI
Július Juraj THURZO – prvý slovenský námorný kapitán

Eugen KRČMÉRY - vydavateľ, kníhkupec, zakladajúci člen Matice slovenskej
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FESTIVALY TĽK 2020  
V závere roka 2019 sa uskutočnili osobitné stretnutia programo-

vých tvorcov a organizátorov festivalov tradičnej ľudovej kultúry, na
ktorých od ich vzniku má nezastupiteľné miesto Matica slovenská.
Dramaturgia festivalov nadviazala na dávne matičné tradície Augus-
tových slávností a starostlivosť o ľudovú kultúru z obdobia pôsobenia
Karola Plicku. Matičné pracoviská a kolektívni členovia MO MS kaž-
doročne na týchto sviatkoch ľudovej kultúry prinášajú  zaujímavé
ukážky zvykov rodinného i kalendárneho cyklu a veľmi často sú to
mnohé najstaršie oživené obyčaje, piesne i tance. K vyhľadávaniu
najstarších vzácnych duchovných hodnôt aktivizujú folklórne skupiny
a súbory na strednom Slovensku najmä tvorcovia festivalov a sláv-
ností v Detve, Heľpe, Hrušove, Kokave, Klenovci, Telgárte, Zuberci,
Podzámčoku, Lučenci, Klenovci, Rejdovej. V roku 2020 sa začína
ďalšie päťročné tvorivé obdobie týchto podujatí a preto sa tvorcovia
i organizátori stretli na odborných seminároch so zámerom zhodnotiť
predchádzajúce obdobie a vytvoriť dramaturgiu na ďalšie roky. Or-
ganizátori Folklórnych slávnosti pod Poľanou, ktoré sa pripravujú na
svoje 55. Výročie, sa stretli 11.10.2019 v Detve a organizátori Hon-
tianskej parády, ktorí pripravujú 25. ročník slávností, sa stretli
14.11.2019 v Hrušove. Na obidvoch stretnutiach zhodnotili nielen
ročník 2019, ale širšie aj celé predchádzajúce päťročné obdobie. Po
veľmi širokej diskusii prítomných programových tvorcov i organizá-
torov schválili termíny konania jubilejných ročníkov, pripomenutie vý-
znamných jubileí udalostí a osobností národnej a tradičnej kultúry,
kompletné dramaturgie scénických programov a podujatí a dohodli
harmonogramy postupnej prípravy festivalov v roku 2020.

KEĎ NARASTIEM VEĽKÝ  
Tak nazvali svoje spoločné vy-

stúpenie folklórne súbory Matičiarik
a Partizán v dramaturgii Jany Obo-
ňovej a Eriky Mesíkovej, ktoré sa
uskutočnilo v predvianočnom čase
v priestoroch Gymnázia Andreja
Sládkoviča. V programe, ktorý trval

viac ako dve hodiny, pred naplneným hľadiskom sa súbory striedali
nielen som svojimi excelentnými tanečnými a speváckymi číslami,
ale aj v spoločne zocvičených častiach z Podpoľania, Vianoc a Ho-
rehronia. Malí i väčší tanečníci a muzikanti sa ukázali vo veľmi dob-
rom svetle. Program bol nielen dramaturgicky vyvážený s orientáciou
na folklórne oblasti, ktorým sa súbory najviac venujú, ale zaujal aj
dodržiavaním charakterových štýlov v tanci i speve. Zaujali najmä
úvodný spoločný dievčenský tanec z Detvy S poklonou, Palicový ta-
nec chlapcov Matičiarika, spoločný záver tanca Detvani, precítený
prednes piesní a vinšov podpolianskych Vianoc, výborný prednes
piesní v podaní speváckych skupín Hronky a Horehronci i záverečné
spoločné tance z Telgártu. Tento zámer, spojiť tieto súbory, je chvá-
lyhodný, nakoľko Matičiarik i ľupčiansky súbor Dratvárik vznikli z
podnetu súboru Partizán a vedú ich bývalí vynikajúci sólisti tohto sú-
boru. Veríme, že sa s nimi v tomto zoskupení stretneme aj v ďalšom
roku nielen na podujatiach v Banskej Bystrici, ale aj pri spoločných
vystúpeniach na významných festivaloch na strednom Slovensku a
najmä v Heľpe a v Detve.

SENIORSKE AKTIVITY
V mesiaci október (november) si čle-

novia klubu matičných seniorov LIPA pri-
pomenuli slávnostným stretnutím spoloč-
ných desať rokov, uctili si svojich zaklada-
teľov, vyslovili poďakovanie za pomoc
svojmu MO MS a navrhli aj aktivity svojho
pokračovania pre ďalšie obdobie, ktoré

začali napĺňať už podujatím venovanom Medzinárodnému dňu dob-
rovoľníctva. Stretnutie sa uskutočnilo 13.12.2019 v Cikkerovej sieni
historickej Radnice mesta Banská Bystrica pod záštitou predsedu
BBSK Jána Luntera a primátora Banskej Bystrice Jána Noska. Po-
dujatie sa konalo už po trinásty krát a seniori z klubu Lipa prezento-
vali svoje aktivity projektu „Čítankovo“, čo znamená, že vo svojom
voľnom čase chodievajú do materskej školy deťom čítať slovenské
rozprávky. Za túto činnosť boli členky matičného klubu Lipa zo strany
mesta Banská Bystrica aj ocenené. Stretnutie, ktoré sa konalo vo
vianočnom duchu, malo úžasnú atmosféru, o ktorú sa okrem prítom-
ných seniorov a ich hostiteľov postarali svojím umeleckým vystúpe-

ním najmä členovia dievčenského speváckeho zboru Dolce canto
pri ZUŠ Jána Cikkera pod dirigentskou taktovkou Mgr. art. Martina
Kaššu. Z podujatia nám do redakcie nášho mesačníka poslali naši
seniori aj pekné fotografie, z ktorých jednu vyberáme.

(A.Mušková) 

ADVENTNÝ ČAS
Adventný čas je čarovné predvia-

nočné obdobie nielen pre deti. Keďže
celé vianočné sviatky sú spojené s na-
rodením Ježiška, advent má túto ra-
dostnú emóciu ešte viac prehĺbiť. 
V zmysle našich krásnych ľudových tra-
dícií deti z folklórneho súboru Lieskov-
ček pod vedením pani Jarky Lajgútovej

pripravili na 10.12.2019 v Dome MS v Rimavskej Sobote vianočný
program, v ktorom zazneli koledy a vinše od Štedrého večera do
Troch kráľov a potešili prítomných najmä takými, ako sú piesne Do-
niesli sme vám noviny... Šťastia i zdravia vám ... Jak si krásne Jezu-
liatko a iné. Záver programu patril trojkráľovej hre zo Spiša. Za ich
milé vystúpenie obdarovali matičiari deti vianočnými balíčkami, plný-
mi sladkých dobrôt a zaželali si spoločne lásku a porozumenie.

(I.Šulková)

Z VÝBORU MO MS
Dňa 12. decembra 2019 a 13. januára 2020 sa stretli na svojich

pravidelných zasadnutiach členovia výboru a dozorného výboru MO
MS, aby posúdili záverečné mesiace roka, počas ktorých si bansko-
bystrickí matičiari pripomenuli 100 rokov vzniku a svojej vnútornej i
verejnej činnosti. „Dotiahli“ všetko, čo treba k celkovému vyzneniu
svojich osláv, ale uvedomili si pri tom, že ich matičná práca pre svo-
jich členov i širšiu verejnosť sa nekončí. A tak popri spokojnosti 
s priebehom svojich osláv si podrobne zhodnotili nielen celý priebeh
programovej i organizačnej stránky, ale si aj rozdelili úlohy, ktoré je
ešte potrebné vykonať. Súčasne s tým si pre rok 2020 určili konkrét-
ne zámery i jednotlivé úlohy, ktorými budú hneď od jeho začiatku na-
pĺňať program svojej činnosti. Osobitnú pozornosť budú venovať prí-
prave na konanie vnútromatičného života v jednotlivých profesijných
sekciách a záujmových aktivitách MO MS, ale aj pri verejných po-
dujatiach v meste počas zimných mesiacov. Ďalšou významnou ak-
tivitou je podpora pravidelnej činnosti matičných klubov a kolektív-
nych členov MO a oslovovanie svojich členov i priaznivcov cestou
mesačníka ZVON. 

NOVOROČNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ
Dňa 5.1.2020 pri príležitosti 27.

výročia vzniku SR sa uskutočnil 
v priestoroch Spojenej školy 
v Kremničke Novoročný šachový
turnaj. Turnaj pripravili ŠK Junior,
CVČ Havranské a KŠZ v B. Bystrici
v spolupráci s MO MS, Mestom B.
Bystrica, MŠ VVaŠ SR a Spoloč-
nosťou M. R. Štefánika, ktorých
predstavitelia Oľga Nachtmanová,

Ján Nosko, Pavol Boroň, Milan Ponický Peter Novotňák a Mária Gal-
lová boli prítomní na slávnostnom otvorení i záverečnom vyhodno-
tení turnaja, ktorého sa zúčastnilo 128 šachistov. Celkovým víťazom
turnaja sa stal Viktor Haring z ŠK Junior B. Bystrica pred GM Mila-
nom Pacherom z ŠK Slovan Bratislava a tretím Milanom Michalič-
kom z ŠK Junior B. Bystrica. Ďalší v poradí skončili majster Európy
Mládeže v Rapid šachu do 16 rokov Filip Haring, Ján Puškár a Mar-
tin Jablonický. V kategórii mládeže do 18 rokov u dievčat zvíťazila
Sofia Anna Cíbiková z ŠK Junior B. Bystrica pred Luciou Strižkovou
z KŠN Bratislava. V kategórii chlapcov bolo poradie Filip Haring, Pa-
vel Števík a Tomáš Bereš. Kategóriu seniorov vyhral Lorenzo Salo-
mons a kategóriu žien Sofia A. Cíbiková pred L.Strižkovou a M.On-
druškovou. V žiackom turnaji GPX bojovalo 43 hráčov v šiestich ka-
tegóriách. U dievčat do 14. rokov zvíťazila Viktória Dudová z B. Bys-
trice a u chlapcov Leo Bodor z Lučenca. V kategórii 11 ročných sa
víťazmi stali Sophia Valentová z Bratislavy a Tomáš Tichý z Českej
republiky. V kategóriách najmladších do 8 rokov u dievčat zvíťazila
Júlia Štricová z Liptovského Mikuláša a u chlapcov Theo Valent 
z Bratislavy. (Z.Gregor) 

Z ČINNOSTI



PROGRAM NA FEBRUÁR
3.2. o 17.00 OTVÁRAME ROK NOVÝ

Druhé zasadnutie Výboru MO MS – plán činnosti a hos-
podárenia a spracovanie kroniky matičnej činnosti za rok
2019 
M: DMS, Dolná 52 O: Výbor MO MS

10.2. o 16.00 S ÚCTOU K ŽIVOTU 
Pripomenutie si 120.výročia narodenia A. A. Baníka  
a 110. výročie narodenia A. Matušku  
M: DMS Dolná 52 O: Historická sekcia MO MS

21 .2. o 17.00 BYSTRICKÉ FAŠIANGY  
Programy folklórnych súborov s besedou k 145. výr. na-
rodenia Viliama Figuša Bystrého 
M: DMH B. Bystrica  O: SOS a MO MS

27.2. o 9.00ŠALIANSKY MAŤKO
27. ročník súťaže v prednese slovenských povestí
M: DMS Horná 11  O: DMS B. Bystrica

29.2. o 10.00  POZNAJ A OCHRAŇUJ 
Turistická vychádzka členov MO MS a klubu LIPA 
M: okolie Tajova  O: Turistická sekcia MO MS

3. - 10. – 17. - 24. 2. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52 O: KPČ MO MS

3. - 10. – 17. - 24. 2. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu
M: DMS, Dolná 52 O: Klub Lipa MO MS

6. – 13. – 20. – 27.2. o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckej skupín Hronka 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 2019 – 2020,

nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste 
a podporujeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás každý mesiac čo naj-
srdečnejšie pozývame.

 DŇA 30.11.2019 sa v priestoroch ŠVK na Lazovnej ul. konala slávnosť
100. výročia vzniku Miestneho odboru Matice slovenskej. Pri tejto príle-
žitosti 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 mô-
žete posielať každý mesiac do 20-teho na mailovú adresu momaticabb@ gmail.com 

NA PODUJATIA:
- 7.2. 2020 19.00 B. BYSTRICA - ĽH FS ŠARIŠAN - Aula SZU Radvaň
- 8.2.2020  10.00 TURECKÁ - 45. ročník o Cenu KRŇAČKY a 12. Majstrovstvá

Slovenska
- 13.2.2020 17.00 SELCE Pochovávanie basy – záver fašiangov 
- 15.2.2020 18.00  HRUŠOV – 9. Folklórny ples - vstup len v kroji 
- 16.2.2020 17.00 B. BYSTRICA Koncert SZ KALINKA z Rostova na Done –Ro-

botnícky dom 
- 18.2.2020 18.00 B. BYSTRICA Večer súčasného tanca 5 – Robotnícky dom
- 21.2.2020 19.00 VÍGĽAŠ Zámocký ples - vstupenky grandviglas.com 
- 22.2.2020 16.00 B. BYSTRICA Detský fašiangový karneval – Robotníckym dom
- 29.2.2020 VOĽBY DO NR SR  7.00 – 22.00 hod. 
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SVEDECTVO - Cesta Slovenska 

k samostatnej štátnosti
Dňa 27. de-

cembra 2019 sa 
v historickej budo-
ve Národnej rady
Slovenskej repu-
bliky uskutočnila
vedecká konfe-
rencia pri príleži-
tosti 30. výročia

Nežnej revolúcie za účasti predsedu NR SR Andreja Danka.
Garantom konferencie bol poslanec NR SR, historik Anton
Hrnko a viedol ju poslanec NR SR Tibor Mikuš. Významnými
hosťami konferencie boli bývalý prezident SR a predseda
SNR Ivan Gašparovič, bývalý predseda NR SR Pavol Hru-
šovský, bývalí politici a spoluiniciátori výzvy „61 krokom 
k slovenskej identite“ Jozef Prokeš, Ivan Hudec, Ján Klepáč,
Viliam Oberhauser, Katarína Tóthová, Peter Brňák, Jaroslav
Chovanec a v diskusii vystúpili aj nitriansky biskup Viliam
Judák, historici Marcela Gbúrová, Martin Homza, Natália
Petranská Rolková, Igor Uhrík, Štefan Cifra a ďalší. Účast-
níci konferencie prijali vyhlásenie „Posolstvo mladej gene-
rácii“, ktoré bolo v plnom znení uverejnené v Literárnom týž-
denníku č. 43 – 44 / 2019 a z ktorého záverečnú časť zve-
rejňujeme:  

„Nie je nám však jedno, ako bude v budúcnosti vyzerať
naša vlasť. Slovenská štátnosť sa nemôže rozpustiť ako zla-
to v amalgáne. Nesmieme dopustiť, aby sa realizovali pro-
jekty sociálnych inžinierov z radov neoliberálnych fanatikov.
Tí by najradšej zmiešali a zovreli európske národy do jednej
beztvarej masy bez vlastnej vôle a bez vlastných záujmov.
Proti tejto politike globalizmu rozhodne protestujeme. Vyzý-
vame všetkých slobodne mysliacich ľudí, aby podporili pô-
vodné idey Európskej únie ako zväzku slobodných a suve-
rénnych národov. Vyzývame mladú generáciu, aby sa za-
ujímala o dedičstvo našich predkov. Aby si mladé Slovenky
a mladí Slováci uvedomili, v akých ťažkých pomeroch pre-
sadzovali naši predkovia myšlienku samostatného a suve-
rénneho slovenského národa. Koľko obetí za túto myšlienku
priniesli a ako dlho bojovali za to, aby sme mali vlastný štát.
Uvedomujeme si, že nie všetko v našom štáte je ideálne, že
mnohé veci treba naprávať. V ľudskej spoločnosti však nič
nie je ideálne a zadarmo. Preto neexistuje ani dokonalý štát.
K takémuto štátu sa však môžeme približovať. Nie však tým,
že vlastnú domovinu budeme popierať, že budeme hanobiť
Slovensko doma i v cudzine. Neberte si príklad z niektorých
slovenských verejných činiteľov, ktorí o Slovensku hovoria
ako o nejakej „krajine“. Krajinu tvoria lúky, lesy, hory a rieky.
Slovenská republika je suverénny štát slovenského národa
a národnostných menšín, ktoré s nami našu vlasť tvoria.
Štát tvoria ľudia, preto ak nadávame na štát, nadávame sa-
mi na seba. Nedajme si znechucovať svoju štátnosť. To je
cieľom zostatkových čechoslovakistov a dnešných horlivých
stúpencov globalizmu. Buďme verní svojim predkom. Po-
kračujme svorne v ich úsilí a spoločne rozvíjajme a chráňme
svoju vlasť. Aby sme mohli byť hrdí nielen na svoje dejiny,
ale aj sami na seba.“


