Štúrovci boli mužovia činu,
ktorí sa tým čo konali,
postarali o uchovanie svojho národa
na lepšie časy.
Mesačník Miestneho odboru MS Banská Bystrica - roč. XXIX. č. 238-10/2020

(A. Matuška)

CHRÁŇME SI PRE ŽIVOT TO, ČO JE NAŠE
Z príhovoru k sviatku Ústavy Slovenskej republiky
Vážení a ctení hostia, milá mládež, dámy a páni,
vítam vás na dnešnom stretnutí oslavy 28. výročia prijatia Ústavy
Slovenskej republiky, schválenej dňa 1. septembra 1992 Slovenskou
národnou radou. Ústava ako základný zákon nášho štátu nás formuje každý deň, dáva nám záruky nášho demokratického vývoja.
Definuje nám inštitúty, ktoré sú zárukou ochrany ľudských práv a
hodnôt, čím stabilizuje to, čo je jej základným zmyslom, a to právny
štát. Na základe ústavy sa potom kreuje celým systémom zákonov
a iných právnych predpisov, teda spoločenský systém Slovenskej
republiky.
Som toho názoru,
že ústavu treba v prvom rade poznať, ctiť
si ju a zachovávať jej
podstatu a ducha.
Ústava symbolizuje
náš štát, jeho silu, demokratické zásady, na
ktorom je vystavaný a
rodiacu sa tradíciu slovenskej ústavnosti a
štátnosti. Vážme si tiež
symboly Slovenskej
republiky, ktoré ju reprezentujú tak dovnútra ako i navonok. Buďme ako Slováci a Slovenky hrdí na svoju
Slovenskú republiku.
Tohto roku by som
chcel poukázať v mojom prejave na osobitný slovenský fenomén,
ktorý sa v určitých intervaloch výrazne prejavuje u predstaviteľov našej politickej špičky.
Musím sa priznať, že tento fenomén mi už v roku 2020, teda po viac
ako 30-tich rokoch od zmeny režimu „lezie na nervy“, preto sa
chcem trochu pri ňom zastaviť. Je to bludné tvrdenie o tom, že štát
nie je dobrý vlastník, a preto sa treba zbavovať štátneho majetku,
ergo, treba ho predávať, samozrejme, komu inému ako zahraničnému kapitálu. A pritom, tento zahraničný kapitál je samotný pološtátneho charakteru, či už ide napríklad o nemecké, francúzske alebo
rakúske firmy. Zdôrazňujem slovo „b l u d n é“ tvrdenie, ktoré momentálne forsíruje podpredseda vlády a minister hospodárstva pán
Richard Sulík. Tvrdenie o štáte ako o zlom vlastníkovi je v prvom rade neprístojné, ak to tvrdí akýkoľvek člen vlády. Pretože, dámy a páni, kto je tým „štátom“? V hospodárskej oblasti jednoznačne a nekompromisne hospodárski ministri vlády. Oni ovládajú štátne podniky, štátne akciové spoločnosti, a iné štátne podnikateľské subjekty.
Vládni politici dosadzujú do týchto štátnych podnikateľských subjektov svojich ľudí, svojich odborníkov, ktorí majú tieto podnikateľské
subjekty manažovať tak, aby boli ziskové. Ak teda pán Richard Sulík
ako podpredseda vlády a hospodársky minister tvrdí, že štát nie je

dobrý vlastník, potom vlastne hovorí sám o sebe, že nie je dobrým
štátnym manažérom, že nevie manažovať štátne podnikateľské firmy tak, aby boli ziskové a prinášali peniaze do štátnej pokladnice.
Pán Richard Sulík teda tvrdením, že štát nie je dobrý vlastník hovorí,
že si nevie vybrať schopných a zodpovedných ľudí, ktorí by čestne
riadili náš slovenský štát.
Len jeden príklad pre ľudí, ktorí šíria tieto bludy o štáte ako
o zlom vlastníkovi. Viedenské letisko. Je akciovou spoločnosťou,
kde tretinovým vlastníkom je rakúsky štát, tretinovým vlastníkom
spolková
republika
Burgenland a tretinovým vlastníkom zamestnanci letiska. No,
prosím, príklad, ako by
sa mohlo majetkovoprávne upraviť postavenie aj nášho bratislavského letiska bez
toho, aby sa muselo
sprivatizovať zahraničným kapitálom alebo
tomuto dlhodobo prenajímať. A štát by mal,
ako tretinový vlastník,
podporiť investície do
výstavby novej infraštruktúry bratislavského letiska. Je to totiž
vizitka Slovenskej republiky,
významná
vstupná brána na Slovensko. Posielam preto, dámy a páni, z tohto miesta nástojčivú
výzvu politickým predstaviteľom Slovenskej republiky, aby nerozpredávali tento náš štátny majetok, ktorý nám ešte zostal vo vlastníctve,
ale aby tento majetok opatrovali a udržiavali s rukou zodpovedného
hospodára. A navyše, aby majetok Slovenskej republiky zväčšovali
všade, kde sa to len dá. Aby sme najmä v strategických odvetviach
neboli závislí od iných, ale len od seba.
Vážení a ctení hostia, milá mládež, dámy a páni,
a ešte jedno krátke zdôraznenie. Pandémia COIVID – 19 nám
snáď jasne ukázala, aký veľký význam majú národné štáty. Teda ani
bez Slovenskej republiky a jej štátnych autorít by sme nezvládli prvý
nápor pandémie na jar tohto roku tak, ako sa nám to podarilo. Nehaňme teda svoj štát, lebo on je našou oporou v ťažkých časoch.
Nielen ľudia, ktorí sa musia správať zodpovedne, ale aj štátne inštitúcie, ktoré musia pracovať pre blaho Sloveniek, Slovákov a všetkých občanov Slovenskej republiky, sú dôležité. A Ústava je základným pilierom nášho štátu. Preto si ju ctime. Prajem vám všetko najlepšie.
JUDr. Pavol Boroň, predseda Miestneho odboru
Matice slovenskej Banská Bystrica

Viliam ZÁBORSKÝ

vynikajúci slovenský herec, famózny recitátor, vysokoškolský pedagóg, kodifikátor javiskovej slovenčiny. (* 9.10.1920 Vráble – † 5.2.1982 Praha)
K svojmu verejnému pôsobeniu „na doskách, ktoré Bludička, Advokátka, Štvorylka, Polnočná omša, Čertova stena a ďalšie. Nezabudznamenajú svet“ vypovedal myšlienky, nad ktorými by sa nuteľné bolo jeho účinkovanie v inscenáciách Ežo Vlkolinský a Gábor Vlkolinsky,
mali hlboko zamyslieť mnohí súčasní „herci“, ktorým by Hájnikova žena, Poéma o svedomí, Reč Ľ. Štúra na Uhorskom sneme. Výnimočná
určite skromnosť pri napĺňaní vyvoleného poslania a naj- bola aj jeho priam autorská spolupráca pri uvádzaní básnických diel v scénických
mä úcta k slovenčine nezaškodila: „Trému mám vždy. Nie- programov folklórnych festivalov vo Východnej a v Detve.
kedy menšiu, niekedy nepatrnú, ale aby sme si rozumeli,
K nezabudnuteľným zážitkom patrí uvedenie inscenácie epickej básne A.Sládtreba rozlišovať medzi trémou, ktorá vzniká z pocitu zod- koviča Detvan, ktorú v roku 1975 autorsky pripravil Ing. arch. Viliam J. Gruska a uviepovednosti a napätého vzrušenia z tvorby, a trémou, ktorá dol pred mnohotisícovým publikom v detvianskom amfiteátri za spoluúčinkovania
nám zväzuje ruky, je na prekážku tvorbe, sťahuje napríklad ľudí z podpolianskych dedín. O rok na to bol program Balady a piesne s poéziou
hrdlo. Vyvoláva nie tvorivé napätie, ale kŕč. Prvá tréma je Janka Kráľa Zakliata panna vo Váhu a Divný Janko, kde diváci v hľadisku so zatavítaná, tú druhú musí profesionál vedieť okamžite preko- jeným dychom načúvali nádhernej ľubozvučnej slovenčine v odkazoch dávnych čias
nať. Najväčšiu trému mávam z besied, na ktoré sa nemô- žitia, ktoré vyvrcholili v záverečnej otázke: „Dajže, Bože, ľuďom biednym, čo nemajú.
žem vopred pripraviť. Vždy mám totiž obavy, že slová, ktoré v okamihu zídu človeku Či to má vždy tak byť, ako dosial bolo?“ V druhej časti programu sa objavili ním vyna um, zle vyjadria myšlienku. Nevyjadria vlastne to, čo si človek naozaj myslí a chce bratí mladí slovenskí recitátori: Peter Rúfus, Eva Kalnická, Hana Kenézová, Mária
to povedať. Z toho môže vzniknúť nedorozumenie alebo aj iný význam, ktorý sme Tomaníková, Alexandra Staňová a Ján Šesták, v prednese ktorých bolo cítiť „ruku
ani nečakali. A potom, hovoriť o sebe, hoci aj o svojej tvorbe, nie je ľahká vec. Čo majstra slova“. Mimoriadne silný emotívny zážitok z recitovania majstra Záborského
človek robí dobre, o tom hovoriť netreba. To sa deje samo a je to len relatívne dobré, mali diváci v roku 1959 pri 15. výročí SNP v banskobystrickom amfiteátri, keď na
lebo je to u každého osobité, neexistuje na to nijaký recept. Čo je dobré u mňa, ne- záver programu SĽUKu po tanci Podpolianska mlaď sa hľadisko pohlo ako lavína.
musí fungovať u druhého a naopak.“
Zrazu do toho neuveriteľného „huriavku“ zazneli úvodné slová Chalupkovej básne
V dvadsiatich rokoch minulého storočia začal Viliam Záborský študovať súbežne Mor ho!: „Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia. Ponad vysoké hory, ponad rovné pofilozofickú fakultu a Hudobnú a dramatickú akadémiu v Bratislave a súčasne hral lia. Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu. Sadli tam za pomedzím slovenského rodu“.
v činohre Slovenského národného divadla. Po štyroch rokoch začal prednášať na Ľudia ako v očarení ostali stáť na miestach a na pódiu vo svetle reflektorov pred
konzervatóriu a od roku 1950 na VŠMU, kde neskoršie pôsobil aj ako dekan čino- nimi stál neveľký človek, ktorý ich svojím hlasom fascinoval. Sadli si a ticho počúvali
hernej a bábkarskej fakulty. V roku 1963 sa stal docentom a v roku 1969 bol meno- slová nádhernej básne až do ich konca ako v kostole. Po posledných slovách: „A ty,
vaný profesorom. Pred kamerou sa začal objavovať od roku 1948. Predovšetkým mor ho! – hoj, mor ho! Detvo môjho rodu. Kto kradmou rukou siahne na tvoju slovšak bol skvelý recitátor, jeden z prvých zakladateľov recitačného umenia. Recitoval bodu. A čo i dušu dáš v tom boji divokom: Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom“,
v rozhlase, v televízii, ale aj na rôznych festivaloch. Výrazným spôsobom sa podieľal nastalo neuveriteľné ticho. Zrazu všetci vstali a obrovským dlhotrvajúcim potleskom
na vytváraní profilu prvej slovenskej divadelnej scény. Začiatkom 50. rokov 20. sto- si uctili človeka i slová, ktorými sa im Viliam Záborsky prihovoril. Boli to neuveriteľné
ročia začal organizovať tzv. Literárne večery, kde spoločne s ďalšími hercami reci- chvíle s majstrom slovenského slova, na ktoré sa nikdy nedá zabudnúť. Viliam Zátovali básne známych slovenských básnikov: Jána Bottu, Sama Chalupku, Janka borsky počas celého svojho života vždy vedel rozoznať „zrno od pliev“. Bol a podnes
Kráľa, Andreja Sládkoviča, Pavla Országha Hviezdoslava. Postupne sa pri týchto je svojím životom pre generácie Slovákov „majákom na ceste slovenskej budúcvečeroch formovala slovenská recitačná škola. Večery sa tak rozšírili, že sa do nich nosti“, lebo bol umelcom vskutku národným. A preto by sme si majstra Záborskeho
zapájali učitelia rôznych škôl a začali sa usporadúvať celoštátne súťaže v umelec- my Slováci aj v ďalšom žití mali hlboko vážiť a ctiť.
kom prednese - Hviezdoslavov Kubín, kde bol účastný pri jeho vzniku v roku 1954
K spomienkam plným úcty a vďaky v našom súčasnom, ale aj budúcom žití za
i Neumanove Poděbrady. V roku 1977 sa stal predsedom Zväzu slovenských dra- výnimočný podiel pri formovaní národného povedomia a nenahraditeľný vklad do
matických umelcov a od roku 1978 pôsobil aj ako podpredseda Zväzu českoslo- duchovného kultúrneho dedičstva Slovenska v tomto čase patrí aj pripomenutie juvenských dramatických umelcov.
bileí vzácnych osobností nášho národa:
Venoval sa umeleckému prednesu i teoretickým a praktickým otázkam javisko- 4.10.1570 450. výročie narodenia ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmáňa
vej reči. Ako pedagóg vychoval celé generácie slovenských hercov a recitátorov. 16.10.1830 190. výročie narodenia básnika Ľudovíta Kubániho
V rokoch 1940-1980 pôsobil v činohre SND ako člen legendárnej hereckej generácie 21.10.1750 270. výročie narodenia národného buditeľa Juraja Fándlyho
- G. Valacha, J. Pántika, C. Filčíka, L. Chudíka, K. Machatu, M. Hubu, E. Kristínovej, 22.10.1855 165. výročie úmrtia spisovateľa Pavla E. Dobšinského
M. Kráľovičovej, Š. Kvietika. V roku 1966 sa stal zaslúžilým umelcom a v roku 1973 28.10.1815 205. výročie narodenia najvýznamnejšieho národného dejateľa Ľudovíta
národným umelcom. Vytvoril osobité postavy vo viacerých filmoch: Vlčie diery, Biela Štúra
tma, Žena z vrchov, Posledná bosorka, Jánošík, Prerušená pieseň, Vivat Beňovský, 29.10.1900 120. výročie narodenie herca a režiséra Andreja Bagára
Smrť prichádza v daždi, Priehrada, Pole neorané, Štyridsaťštyri, Rok na dedine,

SLOVO NA ZAMYSLENIE
ČÍTAJ – je to veľmi poučné, hlavne koniec, je to pravdivé, ale aj bolestné, čo
sme s našimi deťmi urobili. Ja si myslím, že za to môže hlavne ten, kto dovolil, aby
sa na vysoké školy nerobili „prijímačky“, ten kto zrušil plánovanie a určovanie počtov
žiakov a študentov na 2. a 3. stupni škôl (na ďalšie školy sa žiadne dotácie nedávali)
a zrušil plánovanie jednotlivých druhov škôl a počtov študentov, ktorých majú prijať
a to podľa potrieb štátu. Dnes by nebolo toľko zbytočných vysokoškolákov s IQ pod
100. Nebolo by lepšie, aby sa v posledných ročníkoch základných a stredných škôl
zaviedli IQ testy (ako je tomu vo Švajčiarsku). Keď som to vyslovila, pozerali sa na
mňa ako na dementa, ktorý nemá rád dokonca ani svoje deti... hrozné!
Najhoršie na tom však je, že to všetko pokazila NAŠA generácia, teda MY,
pretože sú to NAŠE deti a MY sme ich takto (ne)vychovali. MY sme to museli
akosi zbabrať. V snahe dať im všetko, sme im zobrali možnosť niečo chcieť. Vidím
okolo seba, ako rodičia posielajú deti do „ prestížnych drahých škôl, kde sa učia anglicky hovoriť slovo najvyrukavičkovanejšie“, ale pri tom ich nenaučili slovensky povedať: „Dobrý deň, Ďakujem, Prosím alebo Prosím, sadnite si!“
Keď vidím tie znudené mátohy s telefónmi v rukách, ktoré neustále niečo ťukajú
(aj s hrubicami, ktoré ani nevymyslíš), niečo čítajú a pri tom neprečítali žiadnu poriadnu knihu. Maximálne stupídneho Herry Pottera, z ktorého sa stala kniha, skoro
Biblia. Žiadny Remarque, žiadny Hemmngway... Bola som si zabehať do miest, kde
sme kedysi chodievali randievať, bozkávať sa, dotýkať sa... Chlapci s dievčatami.
Dnes? Až na niekoľko výnimiek sa ženy „muchľujú“ so ženami, skôr však chlapci
s chlapcami... V ruke majú smartfóny a každý si s každým píše. V lepšom prípade
aspoň virtuálne „randia“, bozkávajú sa a dotýkajú (dievčatá s chlapcami). No, dá sa
vidieť všeličo a kde koho.
Ale o tom som písať nechcela. Skoro všetci mladí vedia anglicky a pritom nevedia vôbec NIČ. Nerozoznajú Mozarta od Ravela, Van Gogha od Daliho, nevedia
si sami povysávať v byte, nevedia porýľovať záhony, nevedia porúbať drevo, nevedia
založiť oheň, stratia sa v lese, pretože tam ani nechodia. Skoro všetci idú povinne
na vysokú školu, kde sa nič praktického a spoločensky užitočného poriadne nenaučia, len tam chodia a „študujú“. Opýtajte sa svojich známych, čo študujú ich deti!

Budete počuť názvy študijných odborov, ktoré vám nič nehovoria, nakoľko ani nie
sú užitočné – dôležité. Masmédia, webdizajny, grafické dizajny, sociálna práca a podobné „vtákoviny“ (hlúposti).
Kombajn z nich nevie opraviť nikto. Posteľ, skriňu, stôl nevie vyrobiť nikto, vymurovať rovnú stenu z obyčajných tehál ... nikto. Lopatu, krompáč, hrable nevie ani
zobrať do rúk. Nedaj Boh ich ešte vykovať. Hlavne, že vedia chytiť Pokemonov. Na
kúpaliskách sa povaľujú celulitídou „oplácané kočky“, potetované neforemné kreatúry, pojedajúce čipsy a popíjajúce energetické drinky. A my im to nielen tolerujeme,
ale ich v tom podporujeme a možno aj obdivujeme. Nie nemusia, tak ani nič prospešného robiť nechcú.
Som z mladej generácie zhrozená a znechutená, ale môžeme si za to my, rodičia a učitelia. Prvé, čo sme zrušili boli iskričky, pionieri, zemiakové brigády, letné
odborné praxe, brigádnické soboty... jednoducho POVINNOSŤ. Rozvážame deti
autami do školy, potom im kupujeme byty, autá...aby sa mali dobre, ako my?!! Veď
nemajú ani po čom túžiť, čo chcieť... majú všetko a pritom nemajú NIČ. Nemajú
túžby, nemajú snahu, nemajú cieľ...len sa tak potulujú a pofľakujú po svete ako mátohy. A potom sa nemôžeme diviť, že keď zostarneme, nebudú poznať ani vlastných
rodičov, nič totiž o nich nevedia. Len si zaspomínajte, keď sa snažíte porozprávať
sa s vlastným potomkom, či vnukom, koľko „faciek“ by ste počas tohto rozhovoru
dostali od svojich rodičov, keby ste sa s nimi „rozprávali“ tak ako vaše deti s vami.
Ľudstvo by si zaslúžilo poriadny výprask, aby sa polepšilo a nevyhynulo... INAK
???
(Autorka neznáma)
Zamyslime sa nad životom v našej prítomnosti, postavme sa priamo k všetkému, čo nivočí dávne rodinné i spoločenské tradície a odmietnime zneužívanie našich
tradícií. Odmietnime lacnú a povrchnú propagáciu, lebo nepoctivo získané a nečestne nadobudnuté vždy bolo, je a za každých okolností života bude nemorálne.
Pokusy boli v každom čase, ale ľudia, ktorí mali v sebe zakotvené mimoriadne estetické a etické chápanie života, vedeli, že nič z toho čo je povrchné a lacné, nie je
pre život ľudí dobré. Vedeli totiž, že národ a vlasť patria k veciam svätým.

Z ČINNOSTI
Počas mesiacov marec - júl 2020 z dôvodov pandémie COVID 19 bolo obmedzené konanie verejných podujatí.
V tomto čase už opäť prinášame slová o živých matičných podujatiach.
NÁVŠTEVA SLOVÁKOV Z MAĎARSKA

Matica slovenská na návrh krajanov z Maďarska v spolupráci s MO
MS vo Zvolenskej Slatine a Očovej
pripravila pre svojich hostí dvojdňový
program v rámci osláv 140. výročia
narodenia M. R. Štefánika. Návšteva
sa začala podujatím Pocta Štefánikovi v Očovej, kde delegácia navštívila
remeselný dvor, pamätnú izbu Mateja
Bela i katolícky kostol s ručne vyrezávaným dreveným oltárom. V predvečer podujatia vo Zvolenskej Slatine
im matičiari premietali unikátny film z dielne Matice slovenskej – Vizionári slovenskej
slobody. Po skončení filmu na spoločnom stretnutí s domácimi matičiarmi delegáciu
srdečne privítal predseda Matice slovenskej Marián Gešper a na druhý deň sa zúčastnili podujatia venovaného pamiatke M. R. Štefánika. Krajania prejavili záujem
aj o premietanie filmu venovaného Štefánikovi v Budapešti a v roku 2021 by radi
privítali návštevu slatinských matičiarov s programom ich speváckeho zboru a divadelného súboru. Spoločné plány i tri dni na Slovensku zhodnotil vedúci krajanskej
delegácie Michal Hrivnák v krátkej súvahe: „Bohatý program pripravený pre nás,
exkurzia v Očovej, zoznámenie sa s jej históriou, kultúrnymi aktivitami, starostlivosť
o pestovanie tradícií, najmä v oblasti ľudového umenia, ako i uctievanie historických
osobností, najmä kult Mateja Bela a vzdávanie pocty Štefánikovi vo Zvolenskej Slatine s výnimočným záujmom obyvateľstva aj napriek nepriaznivému počasiu. Srdečné privítanie všade, kde sme boli, starostlivosť Zuzany Pavelcovej, aby sa náš program, všetky naše želania maximálne naplnili, ústretovosť a čo nás najviac zaujalo,
bola ponuka na spoluprácu, sľubovaná pomoc k uskutočneniu týchto plánov a rysujú
sa kontúry bohatej, všestrannej spolupráce.“
STRETNUTIE

V nedeľu 26. 7. 2020 si predstavitelia mesta Lučenec
spolu so zástupcami Matice slovenskej pripomenuli 140. výročie narodenia astronóma, generála a politika, ktorý sa významne pričinil o vznik Česko-Slovenska, Milana Rastislava
Štefánika. Slávnostná spomienka sa konala v parčíku pri kultúrnom dome Boženy Slančíkovej-Timravy, pri generálovej
buste. Tu treba spomenúť, že Štefánik bol s mestom Lučenec
spojený tým, že tu bývala jeho teta a krstná mama Emília Fajnorová. Štefánik mesto aj viackrát navštívil a stretol sa tu so
svojou rodinou. S príhovormi na slávnosti vystúpili primátorka
mesta Lučenec a zároveň poslankyňa Národnej rady SR Alexandra Pivková a vedúca Domu Matice slovenskej v Lučenci Ľudmila Lacová, ktorá spomenula aj to,
že Štefánikova rodina sa dobre poznala aj s Jozefom Miloslavom Hurbanom. S niekoľkými pesničkami vystúpili dievčatá z Detského folklórneho súboru Jánošík. Veľmi
pekným a oživujúcim prvkom programu bol aj prelet niekoľkých ultraľahkých lietadiel
s bannerom, na ktorom bolo meno generála M. R. Štefánika. Súčasťou podujatia
bolo aj uvedenie do života knihy M. R. Štefánik a Lučenec, ktorej autormi sú Jozef
Drenko a Janka Beráneková. Podujatia na počesť Milana Rastislava Štefánika sa
zúčastnilo množstvo ľudí, čo súviselo aj s tým, že bezprostredne po jeho skončení
bol spred kultúrneho domu odštartovaný tradičný Ipeľský beh, ktorého trasa viedla
z Lučenca do neďalekej obce Rapovce. (Ladislav Kováčik)
ÚCTA ŠTEFÁNIKOVI
Dňa 31. 7. 2020 pod záštitou Miestneho odboru Matice slovenskej sa v kultúrnom dome v Očovej v duchu odkazu
M. R. Štefánika „Pravde veriť, pravdu
žiť a pravdu brániť“ uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti
140. výročia narodenia tejto výnimočnej osobnosti našich národných dejín. V úvodnom príhovore pani predsedníčka MO Viera Šimkovičová
predniesla životopis tohto významného Slováka. Dievčatá zo základnej školy svojím pásmom básní a textu priblížili niektoré kapitoly zo života generála Štefánika a spevácke zoskupenie Matičiari atmosféru tohto stretnutia spríjemnili slovenskými piesňami. Pútavým vstupom bolo počúvanie nahrávky s CD nosiča – o štúdiu, práci, o vedeckej kariére, ako aj o cestovaní na veľmi pozoruhodné miesta, ktoré navštevoval Štefánik ako astronóm a
fotograf. Na záver tohto stretnutia účastníci položili kyticu v parku pred základnou
školou k spomienkovej tabuli a vysadeným šípovým ružiam. Stretnutie očovskí matičiari ukončili peknou slovenskou piesňou. (Anna Pivolusková)

FOLKLÓRNA BYSTRICA

V dňoch 7. – 8. 8. 2020 sa na
banskobystrickom amfiteátri uskutočnil 2. ročník festivalu ľudovej hudby a spevu „Folklórna Bystrica“, ktorý
v súčinnosti s účinkujúcimi súbormi
a skupinami pripravilo Občianske
združenie ETHNO. Prvá časť festivalu bola venovaná výročiu zapísania
FUJARY do Zoznamu svetového nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Program k tomuto výročiu pripravila skupina Pohronci pod vedením majstra ÚĽUV Michala Fiľa. V osobitne pripravenom scénickom programe na amfiteátri, ktorého sa
zúčastnil mimoriadne veľký počet divákov, sa prítomným postupne predstavili svojimi vystúpeniami na vysokej umeleckej úrovni majster fujarista Michal Fiľo a jeho
žiaci, súbor Mostár z Brezna, ľudová hudba Pokošovci, súbor Partizán z Banskej
Bystrice, multiinštrumentalista Ľubomír Tatarka a jeho žiaci a súbory Urpín z Banskej
Bystrice a Podpoľanec z Detvy..
DEŇ MS V HEĽPE

Dňa 15. 8. 2020 pri príležitosti 157. výročia vzniku Matice slovenskej sa matičné slávnosti preniesli do srdca
stredného Slovenska. Horehronská obec Heľpa v spolupráci s MO MS pripravila kultúrno-spoločenské slávnosti
„Matičný deň“. Slávnosť sa začala odpustovou omšou v
rímskokatolíckom kostole. Pre deti pripravili tradičné aktivity ako drevený kolotoč či predstavenie Divadla pod balkónom. Zaujímavá bola výstava krojov, fotografií známeho
matičiara Karola Plicku a umeleckých prác žiakov ZUŠ
Heľpa. Po futbalovom zápase sa Heľpania a hostia zhromaždili na večernom galaprograme, na ktorom nechýbal folklór, spev, hudba a tanec. „Je pre nás veľkou cťou, že v Heľpe pôsobí už dlhšie obdobie Miestny odbor
MS v Heľpe. Našou svätou povinnosťou je podporovať nielen našich matičiarov,
ale aj všetkých, ktorí sa aktívne zúčastňujú na rozvoji slovenskej kultúry. Je to obzvlášť dôležité v dnešnej dobe, keď dochádza k relativizovaniu národných, kultúrnych či kresťanských hodnôt. Ale históriu a vývoj strednej Európy nemôžeme poprieť
len v rámci nejakej poslednej módy v kultúre či vo svete, preto aj Heľpanom držme
palce, aby dedičstvo a odkaz predkov zachovali a preniesli cez modernú dobu do
budúcnosti,“ prihovoril sa k Heľpanom predseda MS Marián Gešper.
VÝROČIE ÚSTAVY SR

Dňa 7. 9. 2020 sa na Námestí slobody v Banskej Bystrici
uskutočnilo tradičné stretnutie obyvateľov mesta k pripomenutiu výročia prijatia základného zákona našej štátnosti Ústavy
SR, ktoré spoločne pripravili Mesto Banská Bystrica a miestny
odbor Matice slovenskej. Za prítomnosti vyše 50 účastníkov a
vedúceho pobočky kancelárie prezidentky SR Stanislava Lišku, poslankyne NR SR Ľubice Laššákovej, predsedu ÚV SZPB
Pavla Sečkára, primátora B. Bystrice Jána Noska, predsedu
predstavenstva Slovenskej pošty Martina Ľuptáka, ombudsmana Slovenskej pošty Jána Jasovského, bývalého rektora UMB Milana Murgaša
a ďalších hostí sa stretnutie začalo hymnou SR, piesňou MSS Telgártci Z brezového
dreva a prednesom básne Mariána Žiarana Aj tisíc rokov po stvorení v podaní Anity
Murgašovej. Úvodné slovo k 28. výročiu prijatia Ústavy SR predniesol podpredseda
MO MS a poslanec mesta Marcel Pecník, ktorý celý priebeh slávnosti aj moderoval.
Počas slávnostnej hudby Svetozára Stračinu Staré oravské nôty položili predstavitelia mesta, kancelárie prezidentky SR, NR SR, SZPB, MO MS, UMB, kytice kvetov
k Pamätníku Líp Ústavy SR. Po zaznení povstaleckej piesne Tichá nôcka z neba
padá príhovory k výročiu potom predniesli primátor mesta Ján Nosko a predseda
SZPB Pavol Sečkár. V hlavnom príhovore predsedu MO MS Pavla Boroňa odzneli
aj slová na adresu súčasnej vlády i učiteľov k účasti mladej generácie na podujatiach, venovaných významným medzníkom slovenskej štátnosti. Čestný predseda
krajskej rady i miestneho odboru MS Igor Kovačovič vo svojom príhovore pripomenul cez slová Ústavy svedomia Ladislava Ťažkého inú významnú udalosť našej novodobej histórie - prijatie Deklarácie o zvrchovanosti i odkaz S. H. Vajanského vo
vzťahu k súčasnému postoju ministerky kultúry SR Natálie Milanovej voči Matici
slovenskej a v závere svojho vystúpenia poblahoželal prítomnej podpredsedníčke
Spoločnosti M. R. Štefánika Márii Gallovej k udeleniu významného oceneniu Slovenka roka. Záver vydareného stretnutia, ktorému prialo aj počasie, patril vynikajúcej skladbe Svetozára Stračinu Reč pastierska, básni S. H. Vajanského Prosba
a horehronskej piesni Od širokýho Dunaja. A po záverečnom poďakovaní účastníkom, účinkujúcim, technikom i organizátorom zaznela hymnická pieseň Kto za pravdu horí.

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...
SLOVÁKOM PRE PAMÄŤ
Poďakovanie za dar
(Milan R ú f u s)
Zastav sa pri spomienke, pros ju jako svoju milú:
„Postoj mi, neunikaj, zotrvaj ešte chvíľu!“
Ohrej sa pri pamäti, keď mäkkým uhľom kreslí
tie roky veľkých detí, čo ponad nás už prešli a z diaľky hrejú…

Samo C h a l u p k a, vysoký, štíhly, zvláštnej pružnej v drieku,
priamo nesenom, postavou, tvárou otvorenou, zrakom mohutnými brvami
tieneným, ale bystrosťou sálajúcim, prijal nás s mimoriadnym dojatím:
dojatie zvyšovali na holenej tvári barnavé fúzy, pri rozhovore nadovšetko
dodávajúce básnikovi hrdinský výzor. Samo Chalupka hlboko vnikol do
prameňa pokladov národnej reči, poézie, piesní, povestí, povier, porekadiel, prípovedí a pri svojich putovaniach rodným krajom raz povedal: „Vážiť poklady z ľudu, na to sa vyžaduje zvláštny talent pozorovací a zvláštny
takt, vedieť sa s ľuďmi zhovárať, zistené pozorovania si značiť, snažiť sa
im porozumieť a čo v najväčšej miere ich odovzdávať potomkom, lebo
ich uctením si mládež zachováva pamiatky, vzdeláva sa, vzbudzuje sa
v nej národné povedomie, národná hrdosť i láska k svojeti, a tak zabezpečuje pre budúcnosť históriu svojho národa. Tie poklady musia byť pravdivé, lebo nepravých nepravosť privedie do skazy lež pravda, oj pravda,
tá iste zvíťazí!“ (Samuel Medvecký – 1866)
S prihliadnutím na dnešný stav žitia Slovákov pre ich pamäť zverejňujeme jednu z jeho básní, majúcich nadčasový význam. Nad jeho slovami sa treba riadne zamyslieť a snažiť sa pochopiť ich podstatu i odkaz
pre život nás všetkých:

Samo Chalupka
Smútok
Nad Tatrou sa nebo kalí, Kalí mraky hromovými:
Mútny sa Váh i Hron valí, Krajmi, žiaľom uvadlými.
Váh i Hron Slovensko rosí, Slováci doň slzy ronia:
Matka Tatra smútok nosí, Jej deťom do hrobu zvonia.
Hrob ten pre nás zrada čierna, Do tej zeme vykopala,
Ktorej krv slovenská verná, Neraz v obeť už sa vliala.
Nesmúť, Tatro, milá mati! Zlož zo seba šat ten tmavý:
Hoj – Boh zradu tú prevráti, Zradcom na ich podlé hlavy.
A náš kraj sa zas osvieži, a vykvitne kvetom novým:
Jasný Váh i Hron pobeží, spevným poľom Slovákovým!

PROGRAM NA OKTÓBER
1. – 30.10. JESENNÉ INŠPIRÁCIE
Výstavka výtvarných prác detí
M: DMS, Dolná 52
O: Výtvarná sekcia MO MS
5.10. 17.00 Výbor MO MS
Desiate riadne zasadnutie výboru MO MS v roku
2020
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
12.10. 16.00 OSOBNOSTI A UDALOSTI
Stretnutie členov MO MS k 205. výročiu narodenia
Ľ. Štúra a 100. výročiu narodenia V. Záborského
M: Dom MS, Dolná 52 O: Literárna sekcia MO MS
16. – 18.10. BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA
Programy a tvorivé stretnutia detských a dospelých
folklórnych súborov
M: GAS B. Bystrica
O: SOS
17.10.
POZNAJ A OCHRAŇUJ
Poznávací zájazd členov klubu Lipa a členov MO
MS na vojenský cintorín sovietskych a rumunských
vojakov
M: Zvolen
O: Klub Lipa a MO MS
24.10.
NA MITRA
Sviatok záveru valaského roka „Mitrovanie“ s pripomenutím zápisu fujary do svetového kultúrneho zoznamu UNESCO – 9. ročník
M: Salaš Veľké Teriakovce O: Obec + MAS Malohont
5.- 12. -19. - 26.10. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52
O: KPČ MO MS
5.- 12. -19. - 26.10. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov Klubu seniorov Lipa + možný zájazd členov MO MS na Deň obce Súdovce spojený s ochutnávkou vín
M: DMS, Dolná 52
O: Klub Lipa MO MS
1.– 8. – 15. - 22. a 29.10. o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
Členov speváckych skupín Horehronci a Hronky
M: DMS, Dolná 52
O: Národopisná sekcia MO MS
Október 2020 OBZRETIE ZA LETOM
Tvorivé semináre folklórnych festivalov k zámerom
ich konania v roku 2021
M: Detva, B.Bystrica, Kokava, Očová, Hrušov
O: Organizátori festivalov
26. – 28.10.2020 JESENNÉ PRÁZDNINY

UPOZORŇUJEME
VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI
 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ A POSIELAŤ NÁVRHY na zverejnenie v mesačníku ZVON. Vaše články, informácie a návrhy
nám môžete posielať každý mesiac do 20–teho na mailovú
adresu momaticabb@gmail.com
 NA MOŽNOSŤ ZÍSKANIA PAMÄTNICE O HISTÓRII PÔSOBENIA MO MS V ROKOCH 1919 – 2019, ktorú si môžete zakúpiť v matičnom dome na ulici M. Rázusa
 NA MOŽNOSŤ ZÍSKANIA PAMÄTNICE kolektívneho člena MO MS FS PARTIZÁN „KRONIKA NÁŠHO ČASU“ vy-

Boli časy, boli: dá Boh ešte budú!

danej k 60 rokom činnosti súboru. Cena publikácie 10 €.
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