Nemúdry je, kto všetko pozabúda,
kto si do svojho hniezda vpustí šaša.
Ako sú pre nás vzácni všetci ľudia,
všetky reči sú pekné – aj tá naša!
Aj keď vy ňou opovrhujete,
nepoznám krajšiu reč na tomto svete!
(Gregor Papuček)
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Milí matičiari, milé matičiarky a všetci ľudia dobrej vôle,
dovoľte mi popriať vám v novom roku najmä, a to predovšetkým, veľa a veľa zdravia, taktiež šťastie v osobnom živote i vo
vašich rodinách, radosť a pracovné úspechy alebo pokojné dôchodcovské žitie pre vás všetkých.
Píšem vám týchto pár riadkov práve v čase vrcholiacej druhej
vlny pandémie COVID-u – 19 na Slovensku, tak túto tému nemôžem obísť. Týka sa totiž nielen nás, Slovenky a Slovákov, ale
skutočne celého sveta. Táto pliaga nás zasiahla v roku 2020, a
zrejme sa budeme musieť s ňou naučiť nejako žiť aj po ďalšie
roky. Osobne nie som taký optimista, aby som sa domnieval, že
sa choroba spôsobená vírusom SARS-CoV-2 len tak vytratí z našich životov. Ani nehľadím až s takou nádejou na rýchlo vyvinuté
vakcíny, ktoré by nás mali dlhodobo chrániť proti chorobe COVID-19. Bez ohľadu na istú dávku nedôvery, ktorú mám voči týmto „zázračným“ vakcínam sa domnievam, aj preto, že napríklad
proti chrípke sa treba dať očkovať každý rok, a napriek tomu nie
je vylúčené, že ju človek môže dostať, že žiadny „zázračný“ a
dlhodobý liek sa proti tejto zákernej chorobe len tak rýchlo nenájde. Jej zákernosť sa prejavuje najmä v tom, že takmer u každého má iný priebeh, a vôbec nie je isté, že mladí ľudia to zvládnu, ako sa hovorí, ľavou zadnou. Ja osobne som túto chorobu
prekonal na prelome októbra a novembra minulého roku, a veru,
môj 33 – ročný kolega v práci, od ktorého som tento vírus nachytal, mal dramatickejší priebeh ako ja, 57 – ročný chlap. On
mal napríklad 6 dní teploty 39,6°C a ja som nemal vôbec zvýšenú teplotu počas celej choroby. A viete si predstaviť, že taká vysoká teplota trvajúca 6 dní ho riadne vyčerpala ! Inak, ja som mal
snáď všetky príznaky tejto choroby, teda silný, suchý kašeľ, ktorý
našťastie trval len 3 dni, bolesť chrbta a pľúc, stratil som úplne
čuch a chuť, pritom chuť až tak, že som necítil ani slanosť soli
(!), dostal som nádchu, aj keď miernu a mal som aj črevné problémy. Navyše som sa počas celej choroby cítil značne vyčerpaný.
Takže pozor, žiadna sranda. Treba sa chrániť a radšej nedostať
túto chorobu, lebo nikdy neviete, ako to bude u každého prebiehať.
Priznám sa vám tiež, že zhruba od polovice lanského decembra som prestal pravidelne sledovať televízne správy na
akomkoľvek okruhu. Pokladám totiž informácie o COVID-e – 19
za také masívne, že mi svojou vytrvalou negativitou spôsobujú
depresiu. Niežeby som bol taký hrdina, že keď som už prekonal
túto chorobu, tak svet gombička, veď ju môžem znovu dostať, to
sa už dnes vie, (rovnako ako chrípku, hoci aj každý rok). Ale pre
psychický pokoj mojej duše. Viem o tejto chorobe, zažil som ju,
som stále ostražitý, ale chcem zostať pokojný.
Preto aj vás, priatelia, prosím, aby ste boli ostražití, dodržiavali hygienické a iné opatrenia, ale najmä, aby ste nepodľahli nejakej hystérii, a aby ste ZOSTALI POKOJNÍ.
Ako vyzerá podľa schváleného štátneho rozpočtu na rok
2021, bude tento rok opäť po viac ako desaťročí ťažkým rokom
pre Maticu slovenskú. Súčasná vládna koalícia sa rozhodla, že
musí šetriť na našej Matičke, a preto jej skrátila štátny príspevok.
Štátny príspevok, ktorý Matica slovenská používa na plnenie štátom zverených úloh ustanovených jej v samotnom zákone. Čiže,
aby sme si rozumeli, tento štátny príspevok musí Matica sloven-

ská použiť na tieto zákonom zverené úlohy, ktoré sa ešte každý
rok spresňujú zmluvou medzi štátom, zastúpeným ministerstvom
kultúry a Maticou slovenskou, a nie že by ich použila mirnix – dirnix, na čo by sa jej páčilo.
Taktiež treba spomenúť tie žlčovité výpady proti Matici slovenskej, spustené samotnou pani ministerkou Milanovou o tom,
že je vraj už Matica slovenská „prekonaná inštitúcia“, „neopodstatnená v 21. storočí“, „anachronizmom doby“ a podobné nezmysly. A či je pani ministerka Milanová komunistka? Lebo komunisti, vyznávajúci zhubnú a úplne scestnú ideológiu proletárskeho internacionalizmu, začali po roku 1948, kedy sa v dôsledku komunistického puču chopili moci, nahlas takto osočovať
Maticu slovenskú. A veru, priatelia, ako z histórie poznáme, len
veľmi málo chýbalo, aby Maticu slovenskú títo komunisti so svojimi krvou podliatymi očami v roku 1954 aj nezrušili. A tak nie je
nič nové na tomto našom malom Slovensku, že sa opäť raz
z vládnych miest dozvedáme, že to, čo pozdvihuje slovenské
vlastenectvo našich občanov, lásku k nášmu Slovensku, úctu
k našim predkom, k slovenskému kultúrnemu dedičstvu a k tradičným hodnotám, je niečo prežité, zastarané, provinciálne, ignorujúce širšie medzinárodné, európske alebo vesmírne meradlá. Autor tohto príspevku si však myslí, že práve títo ľudkovia, čo
hlásajú takéto bludy, sú tí povestní slovenskí Popeľuchovia, ktorí
nevidia, ako svet beží, a ako sa správajú politické, kultúrne a
ekonomické elity iných vyspelých európskych národov. Lebo
s týmito národmi sa musíme porovnávať a držať s nimi krok.
Keďže sme členmi Európskej únie, tak rešpektujeme európske
záujmy, ktoré sú aj našimi záujmami. Nesmieme však v žiadnom
prípade spúšťať zo zreteľa naše slovenské záujmy, v ktorejkoľvek oblasti, ale predovšetkým a najmä v kultúre, aby sme ako
moderný národ existovali, nestagnovali, ale napredovali.
Odporúčam vám, priatelia, aby ste si prečítali v Slovenských
pohľadoch 12/2020 rozhovor s režisérom, manažérom a producentom mnohých zábavných programov nielen na Slovensku,
ale aj v Česku, s pánom Petrom Núñézom. Okrem iného sa tam
dočítate, ako je ťažké preniknúť, aj v oblasti kultúry, s novým formátom (napr. folklórnym) na medzinárodný trh, a to napriek tomu, že uzavriete hoci aj zmluvu s renomovanou spoločnosťou,
a že máte dobrý projekt, ktorý profesionálov očarí a nadchne.
Lebo potom príde rad na peniaze a o vplyv na mediálnom trhu,
a tu už potom ani v oblasti európskej kultúry nie je cudzí element
z tej inej Európy vítaný. A že vraj slovenský nacionalizmus ?! Tak
toto môžu, opäť pripomínam, tvrdiť len tí naši slovenskí Popeľuchovia, ktorí nevedia, ako svet beží. Alebo vedia, ale za tridsať
strieborných sú pripravený predať všetko. Aj svoju vlasť a jej kultúrnu dušu.
Priatelia, napriek mnohému, nie veľmi optimistickému, vám
ešte raz prajem šťastný, úspešný, ale najmä požehnaný Nový
rok 2020.
S úctou
JUDr. Pavol Boroň
predseda MO MS
Banská Bystrica

PRIPOMÍNAME SI

Dňa 4.9.2020 si v Aleji národných dejateľov na námestí
Š.M.Daxnera v Rimavskej Sobote rimavskosobotskí matičiari
uctili kyticami kvetov pamiatku významných osobností Gemera-Malohontu Petra Kellnera Hostinského, Samuela
Reussa, Jána Feješa a pripomenuli aj 105. výročie narodenia
učiteľa, historika, zakladateľa Gemerskej vlastivednej spoločnosti a redaktora revue Obzor Gemera Júliusa Bolfíka.
Július B o l f í k sa narodil 28. januára 1915 v maďarskej dedine Hort neďaleko Hatvanu v revúckej robotníckej rodine.
Jeho otec bol železničiarom, ale o pár rokov sa vrátili na Gemer. Ľudovú školu navštevoval v Muránskej Dlhej Lúke, Mokrej Lúke a Revúcej. Mal päť súrodencov, žili veľmi skromne,
ale napriek tomu mohol pokračovať vo svojom štúdiu v revúckom gymnáziu a po jeho
zrušení ukončil štvrtý ročník v Rožňave. Po ukončení štúdia v Učiteľskom ústave v
Spišskej Novej Vsi v roku 1935 si popri zamestnaní postupne zvyšoval kvalifikáciu na
odborného učiteľa pre meštianske školy zo slovenského jazyka, dejepisu a zemepisu
na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Jeho bohatá publikačná a vedecká činnosť
ho doviedla k získaniu titulu PhDr., ktorý obhájil v Prešove.
Ako učiteľ pôsobil pred vojnou v Ratkovskom Bystrom a Ratkovej. Po vojne sa
stal riaditeľom Štátnej meštianskej školy v Šafárikove (v dnešnej Tornali). Bolfík pochopil, že úlohou učiteľa je nielen vyučovať deti, ale zo školy je potrebné urobiť kultúrne
centrum obce, všímať si jej historické a etnografické zvláštnosti. V Ratkovej aj v Tornali
sa veľmi aktívne angažoval najmä na kultúrno-osvetovom úseku. V rokoch 1949 až do
dôchodku v roku 1977 vykonával funkciu okresného školského inšpektora pre školy I.
a II. stupňa najskôr v okrese Šafárikovo, neskôr Rimavská Sobota.

V roku 1966 zakladal Gemersko-malohontskú vlastivednú spoločnosť, ktorá bola
jediná svojho druhu v celom štáte. Od roku 1970 vychádzal štvrťročne časopis Obzor
Gemera, v ktorom publikoval práce nielen z dejín robotníckeho hnutia na Gemeri, ale
aj z histórie, etnografie, literatúry, pedagogiky, umenia i prírodných vied a viedol aj
edíciu Gemerské vlastivedné pohľady. Vydal 5 pôvodných kníh s historickou tematikou,
monografie o J. Bottovi, J.D.Čipkovi, A.H.Škultétymu, J.Palkovičovi, S.Vozárovi a spolu
s J.Orlovským knihu Stredogemerské nárečia. Zaslúžil sa o vydanie 8 dielov zborníka
Vlastivedné štúdie Gemera, štyroch zväzkov Národopisných štúdií Gemera a štyroch
zväzkov Literárnych postáv Gemera. Jeho životné dielo pozostáva z 539 titulov.
Pomáhal šíriť poznatky zo všetkých oblastí spoločenských a prírodných vied, poskytoval školám, kultúrno-osvetovým zariadeniam a spoločenským organizáciám informácie o minulosti a súčasnosti v regióne Gemer-Malohont. Pričinil sa o odhalenie
pamätníkov, sôch a pamätných tabúľ, zriadenie pamätných izieb kultúrnych dejateľov
Gemera-Malohontu, aj osobností a udalostí odboja. Organizoval konferencie, semináre,
prednášky, výmeny skúseností a spoločný výskum s českými a maďarskými vlastivednými inštitúciami a spolupracoval aj s Československým rozhlasom. Július Bolfík umrel
po ťažkej chorobe 5. augusta 1993 v Rimavskej Sobote, ale je pochovaný v Rožňave.
Žiaľ, s jeho telom „ pochovali“ aj jeho zmýšľanie, obetavosť za Gemer, zanikol Obzor
Gemera, už len na papieri funguje Vlastivedná spoločnosť a okrem Matice slovenskej,
akoby mnohí zabudli na bohatú minulosť a kultúrne dedičstvo Gemera-Malohontu. Rimavskosobotskí matičiari však nezabudli. Na svojom stretnutí vzdali úctu tomuto veľkému človeku Gemera-Malohontu a vyslovili slovami člena Výboru MO MS Ivana Hazuchu aj veľké poďakovanie za jeho výnimočný prínos do kultúrneho a verejného spoločenského života regiónu.
(MO MS Rimavská Sobota s citovaním časti článku Jána Juhásza)

SLovÁ NA ZAMYSLENIE
Dňa 30. marca 1990 v ateliéri akademického maliara Viliama Hornáčka, na Benediktiho ulici č. 6 v Bratislave, bola za prítomnosti Milana
Rúfusa, Hvezdoňa Kočtúcha, Augustína Mariána Húsku, Júliusa Bindera,
Ladislava Ťažkého, Evy Kristínovej, Jána Podoláka, Ábela Kráľa, Štefana
Kvietika, Matúša Kučeru, Ivana Mrvu, Františka Vnuka, Milana S. Ďuricu,
Júliusa Handžárika a ďalších osobností slovenského kultúrneho života
v duchu myšlienok – múdrosti, svornosti, vytrvalosti, náročnosti, kritickosti
a tvorivosti, bola založená Spoločnosť slovenskej inteligencie KORENE, ktorá prijala nasledovné
p r o g r a m o v é v y h l á s e n i e:
KORENE - Spoločnosť slovenskej inteligencie (SSI) je spoločnosťou nielen akademicky
vzdelaných, ale v širšom zmysle všetkých duševne pracujúcich ľudí (činných publicisticky, vedecky,
umelecky, osvetovo, organizačne či inak), pôsobiacich vo všetkých sférach slovenského národného
života na území Slovenskej republiky i v zahraničí: – chce skúmať a prezentovať našu národnú
históriu, súčasnosť a najmä hľadať pozitívne východiská pre obohatenie nášho národného života
a jeho začlenenie do svetového kontextu v budúcnosti, – jej úlohou je rozvíjať vlastnú duchovnú
podstatu slovenského národa uplatňovaním demokratického spôsobu myslenia a konania, zároveň
prostredníctvom svojich členov či spoločnými aktivitami pomáhať národným projektom v programoch jednotlivých strán a hnutí a zbližovať ich snaženia, – kladie si za cieľ v konečnom dôsledku
svojej činnosti pripraviť Slovákov ako zvrchovaný, o svojich veciach a vzťahoch samostatne rozhodujúci národ, na existenciu v Európe (svete) bez geografických hraníc – riešiť na vysokej odbornej a etickej úrovni, zároveň populárno-vedeckou formou problémy slovenského národného života, ktoré pred nás kladie dynamicky sa meniaca politicko-ekonomická situácia vo svete i u nás
doma,– bude spolupracovať s každou demokratickou inštitúciou i jednotlivcami, ktorí podporujú
našu národnú identitu doma i vo svete. Zároveň udržiavať priateľské styky s demokratickými organizáciami prezentujúcimi mierové spolunažívanie a spoluprácu medzi národmi a štátmi na báze
rovnosti, vzájomnej úcty a tolerancie, - spoločnosť nepodporuje neetickú proklamatívnu propagandu, organizuje svoju činnosť formou klubov zameraných na špecifické oblasti záujmov a profesií
(napr. ekonómov, historikov, technikov, lekárov, umelcov a ďalších), má charakter nadstraníckeho
združenia ľudí organizácií sympatizujúcich s programom spoločnosti „Korene“, - členmi tejto spoločnosti môžu byť iba ľudiaspoločensky neskompromitovaní, s jasnými a pevnými morálnymi zásadami, ktorí sú na odbornej výške vo svojej profesii a produktívni v akejkoľvek oblasti národného
života Slovákov doma i vo svete, - noví členovia sú prijímaní na základe preukázanej činnosti a
garantovaní najmenej dvomi zakladajúcimi členmi spoločnosti, - členstvo v Spoločnosti slovenskej
inteligencie „Korene“ automaticky zaniká po dokázaní akejkoľvek činnosti jej člena proti záujmom
Slovenska, a to jednako proti Slovenskému národu a jednako proti Slovenskej republike.
Tento program bol jednomyseľne odsúhlasený zakladajúcimi členmi Spoločnosti slovenskej
inteligencie Korene dňa 20.6.1990 a v jeho duchu bola prijatá dňa 5.7.2005 Magna charta slovanských národov, ktorú pri príležitosti 15. výročia jej prijatia zverejňujeme všetkým na zamyslenie:
V zmysle tisícročných skúseností z vlastného vývoja a poučení múdrosťou jeho odkazu, zároveň vedení úprimným, neomylným životom, overeným a potvrdeným pocitom vzájomnej blízkosti
a spätosti, hlbokým presvedčením a nespochybniteľnou pravdou, ktorá svedčí a dokazuje prirodzenú pokrvnú a etnickú, ako aj duchovnú, kultúrnu a civilizačnú spolupatričnosť slovanských národov: Bielorusov, Bulharov, Čechov, Chorvátov, Lužických Srbov, Moravanov, Poliakov, Rusov,
Slovákov, Slovincov, Srbov, Ukrajincov… nezastupiteľnou zodpovednosťou za náš kolektívny osud
aj individuálne národné osudy, ako aj za osud ľudstva v jeho tisícročiami vytvorenej rasovej, ná-

rodnostnej, kultúrnej a civilizačnej rôznosti, vedomím potreby zachovania a rozvíjania osobitostí a
zvláštností každého národa ako neopakovateľnej a nenahraditeľnej individuality, vyhlasujeme pri
stretnutí na historickom Devíne dňa 5. júla 2005 „Magnu chartu slovanských národov“, ako slobodný prejav našej spoločnej dobrej vôle spájať to najlepšie v nás na prospech všetkých a na spoločné blaho celého ľudstva.
Presvedčení o správnosti a užitočnosti tohto aktu osvedčujeme, že naším zámerom je v duchu bratskej, zároveň priateľskej a partnersky rovnoprávnej mierovej a tvorivej spolupráce napĺňať
pozitívny odkaz najväčších osobností našich dejín. Vychádzajúc z prirodzených povinností a zodpovednosti dobrých synov a dcér, hodných príslušnosti k svojim národom, považujeme za cieľ svojich snažení predovšetkým: * Zachovať a rozvíjať naše spoločné mentálne a zároveň osobité kultúrne hodnoty s dôrazom na jazyk a ďalšie civilizačné prínosy vyplývajúce z nášho historického
vývoja a odkazu jeho skúsenosti ako autentického, jedinečného a významného vkladu do spoločnej
klenotnice hodnôt ľudstva.
* V dobrej viere a v snahe zbaviť sa obmedzujúcej záťaže negatív vyplývajúcich z doterajších
mnohých a, žiaľ, aj častých vzájomných nevraživostí, ba nezriedka aj vojnových konfliktov, považujeme za potrebné a nevyhnutné oznámiť svetu, že po vzájomnom priznaní si, účinnom oľutovaní
a ospravedlnení sa za príkoria, krivdy a škody napáchané našou nerozumnosťou, vyslovujeme si
vzájomné generálne odpustenie, aby naše
budúce vzťahy mohli nadobudnúť novú, vyššiu kvalitu a nehatený rozvoj na báze vzájomnej
úcty, priateľstva a rešpektovania sa ako svojbytných a zvrchovaných národných individualít.
S dobrým úmyslom odstrániť z našich vzťahov akékoľvek možné budúce podozrenia či pokušenia, vyplývajúce z prirodzenej rivality alebo prejavov sebeckej ctižiadosti na úkor kohokoľvek
z nás, sme odhodlaní bez časového obmedzenia, pokiaľ budeme živými a svojprávnymi subjektmi
tohto súručenstva rovných v právach i povinnostiach voči sebe, garantovať si navzájom: bezvýhradnú národnú zvrchovanosť, neobmedzenú štátnu suverenitu, nenarušiteľnosť územnej celistvosti, nedotknuteľnosť hraníc, právo na vlastnú cestu ako slobodný prejav vlastnej vôle.
Ktorýkoľvek zo subjektov tohto zoskupenia – bez ohľadu na polohu, rozlohu územia či počet
obyvateľov, hospodársku, vojenskú alebo inú silu a zdroje - je rovnoprávnym a rovnocenným s ktorýmkoľvek iným subjektom. Každý je slobodný vo svojich názoroch, stanoviskách a konaní. Pri
akýchkoľvek rozhodnutiach celku tejto charty platí iba jednomyseľná dohoda. Nesúhlas možno
prejaviť iba argumentmi rozumu a protest vystúpením z Charty. Nikto nesmie uplatniť právo veta.
Za rozhodnutia a konanie je každý zodpovedný individuálne. Kto sa v sebeckom, zlom a škodlivom
úmysle dopustí porušenia dohody a prehreší sa proti tejto, v dobrej viere a s čestnými úmyslami
dobrovoľne a slobodne podpísanej charte vzájomnej dôvery, priateľskej spolupráce a pomoci v dobrom i zlom a poškodí tým jej člena alebo celok, nech je týmto súručenstvom pokrvných a duchovných bratov súdený a na znak pohŕdania zradou aj potrestaný podľa závažnosti previnenia. Kto
zradí tento bratský dohovor a spriahne sa s cudzím proti vlastným, zapredá svojho brata alebo
inak na prospech cudzím závažne poškodí jeho alebo náš spoločný záujem, ktorým je čestné, ľudsky dôstojné, kultúrne a úspešné prežitie, nech je zbavený všetkých výhod vyplývajúcich z tejto
Charty a jej zmyslu!
Tento akt odpustenia, zmierenia, priateľskej a rovnoprávnej tvorivej spolupráce slovanských
národov nie je namierený proti iným národom, ani ich podobným zoskupeniam. Sme za mierovú
a tvorivú spoluprácu, rovnako ako čestnú a otvorenú súťaž všetkých národov sveta na báze úplnej
rovnosti v právach a povinnostiach voči celému ľudstvu. Na znak odhodlania a čestného záväzku
– bez výhrad plniť obsah a zmysel tejto charty – potvrdzujeme jej právoplatnosť svojimi podpismi.
Členovia SSI KORENE

Z ČINNOSTI
Z dôvodov obmedzenia konania verejných podujatí v rámci dodržiavania opatrení pandémie COVID-019 sa konalo veľmi
málo stretnutí aj na matičnej pôde. Informujeme vás o jednej vydarenej akcii MO MS v Hrušove a oboznamujeme vás aj
o otvorení expozície ľudových hudobných nástrojov v Podpolianskom múzeu v Detve.
DIVADELNÉ NÁVRATY

tejšie a Bodka, ktoré napísal Ján Brloš. Bol to poväčšine veseloherný žáner s ľahkým
nádychom sebareflexie. Aby bolo zadosťučinené i iným žánrom rozhodol sa kolektív
hercov a organizátorov aj pre vážnejšie témy. Hrušov ako iné obce počas vojny zažil
množstvo príbehov, z ktorých niektoré takmer upadli do zabudnutia. Jedným z nich
bolo aj nezmyselné vystrieľanie pohraničnej hliadky (za Slovenského štátu financov)
v katastri obce v roku 1944. Podľa rozprávania pamätníkov hrušovskí divadelníci nacvičili hru Jano z mlyna, ktorú s veľkým úspechom predstavili v roku 2018. Nakoľko
roky 2019 a 2020 sú rokmi významných vojnových výročí, opäť siahli po tejto téme.
Koncom roka 1944 sa v dedine takmer odohrala desivá dráma, keď hrozilo vypálenie
dediny a vystrieľanie obyvateľov. Podnetom bol útok partizánov na nemeckú hliadku
a následná reakcia fašistov, ktorí obsadili dedinu s cieľom uskutočniť jej likvidáciu.
Pred touto hrozivou situáciou všetko zachránil vtedajší pán farár Štefan Mikuška, ktorý
s nadľudským úsilím presvedčil vedenie okupujúcej jednotky, aby od strašného zámeru
ustúpili. V 2. svetovej vojne padlo, alebo bolo zajatých niekoľko hrušovských obyvateľov. Jedným z nich bol aj brat p. farára Michal Mikuška, ktorého v zajatí kruto mučili
a zabili. Divadelný kolektív z úcty k týmto udalostiam, ale hlavne k neoceniteľnému
činu človeka, skompletizoval spomienky a naštudoval hru Bratia zo Žakýľa. Názov vyplýva z rodnej dediny oboch bratov (súčasné Podhorie pri Banskej Štiavnici), pričom
jedna z premiér sa mala uskutočniť práve v tejto obci. Bohužiaľ pandémia koronavírusu
plány prekazila a uskutočnilo sa len predstavenie v Hrušove. Predstavitelia postáv
veľmi dobre pristupovali k svojim postom, zodpovedne a presvedčivo stvárnili svoje
úlohy, čo si zaslúži veľké uznanie. Mladí hrušovskí herci, organizátori, ale aj všetci ich
priaznivci veria, že ciele projektu celkom naplnia a svoj záväzok, vzdať úctu vzácnym
ľuďom v ich rodnom prostredí i na ďalších miestach v Honte, sa podarí ešte uskutočniť.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
(text: J.Brloš, foto: Dominik Drozdík)

INSTRUMENTUM EXCELLENS - Slovenské ľudové hudobné nástroje

ťaly, Rok 2010 - Všetky nástrojové skupiny. Celkovo sa v II. cykle súťaže predstavilo
230 výrobcov zo Slovenska, z toho porota ocenila 128 výrobcov a v jubilejnom roku
2005 udelila aj titul laureáta súťaže a 7 čestných uznaní.
Tretí cyklus súťaže o Cenu Instrumentum Excellens FSP Detva, ktorý sa začal
v roku 2017, bol profilovaný s podobnými aktivitami ako predchádzajúce ročníky prvého a druhého cyklu. Rok 2017 - Fujary, píšťaly. Do súťaže sa prihlásilo 42 výrobcov,
potešiteľne aj mladých. Cenu Instrumentum Excellens FSP Detva získalo 17 výrobcov, čestné uznanie 22 výrobcov. Rok 2018 - Gajdy, gajdice, strunové nástroje. Do
súťaže sa prihlásili aj viacerí zo známych slovenských majstrov. Cenu Instrumentum
Excellens FSP Detva získalo 8 výrobcov a porota udelila jedno čestné uznanie. Rok
2019 - Výrobcovia zvukových hudobných nástrojov, hračiek, zvoncov. V danom roku
prevzal odbornú garanciu projektu doc. Ing. Karol Kočík, CSc. v spolupráci s PhDr.
Tomášom Domom. Do súťaže sa prihlásilo 9 výrobcov s pestrou škálou zvukových
hračiek a zvukových nástrojov, chýbali však výrobcovia zvoncov. Súťaže sa zúčastnilo
7 výrobcov, všetci svojím majstrovstvom opodstatnene získali Cenu Instrumentum
Excellens. V roku 2020 súťaž so zameraním na výrobcov signálnych nástrojov – trombít, rohov a trúb z dôvodov prijatých opatrení voči pandémii proti Covid-19 sa neuskutočnila. Termín konania 55. ročníka FSP bol preložený na rok 2021.
K podujatiam každého cyklu Instrumentum Excellens v rámci Folklórnych slávností
pod Poľanou v Detve každoročne patrili: Súťaž výrobcov ľudových hudobných nástrojov, ich odborné hodnotenie a ocenenie certifikátom Nástroj vynikajúcej kvality(
NVK), Instrumentum Excellens FSP Detva, Výstava ocenených ľudových hudobných
nástrojov, Tvorivá dielňa výrobcov a záujemcov o ľudové hudobné nástroje, Dokumentácia o výrobcoch, Komorný program, Rozhovory o ľudových hudobných nástrojoch a postupné vytváranie kolekcie nástrojov v zbierkovom fonde Podpolianskeho
múzea pre účely vytvorenia stálej expozície. Počas jednotlivých cyklov súťaže organizátori odkúpili 147 nástrojov (50 rôznych píšťal, 23 fujár, 4 gajdy, 2 gajdice, 1 ninera,
6 bičov, 16 zvoncov, 3 roľničky, 29 signálnych nástrojov - rohy, trúby, trombita, rapkáče, ozembuch, handrárske píšťalky) a viacerí výrobcovia svoje nástroje do expozície
darovali.
Zbierku finančne podporili: Fond na podporu umenia, Mesto Detva, Miestny odbor
Matice slovenskej Banská Bystrica, Kultúrne centrum A. Sládkoviča, Štátny fond kultúry MK SR, Nadácia Matice slovenskej, Nadácia Prebudená pieseň, Podielové družstvo Slovenské investície, Uniteam Trade, s.r.o. Ivánka pri Dunaji, Stredoslovenské
osvetové stredisko v Banskej Bystrici, Termostav a.s. Košice, Ing. Martina Kovačovičová, JUDr. Bohumil Novák, Ing. Juraj Dávid, Ľubomír Ostrihoň a najmä Ing Štefan
Mráz.
Realizácia výstavy: PaedDr. Renáta Babicová, Ing. Juraj Figura, Mgr. Elena Mühlbergerová. Výtvarný návrh a grafické riešenie: Figura, s.r.o. Odborná spolupráca a odborní garanti: Igor Kovačovič, PhDr. Anna Ostrihoňová, Mgr. Rudolf Veselovský a doc.
Ing. Karol Kočík, CSc. Externá spolupráca: akademická maliarka Mária Molčanová
Kulichová. Odborný hodnotiteľ: prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc. Preklady textov: Juraj Bohunský. Expozícia z výsledkov súťaže v rokoch 2001 – 2020 je otvorená
od 30.11.2020 v Podpolianskom múzeu v Detve.

Ochotnícke divadlo bolo na Slovensku jedným z prvých spôsobov
organizovanej kultúry. Šíriteľmi
spoločenského života v obciach
boli učitelia, zastávajúci rôzne posty v dedinskej hierarchii. Po vzniku Československej republiky sa
zaviedla do škôl slovenčina a objavilo sa niekoľko autorov slovenských divadelných hier. V Hrušove sa prvé predstavenia väčšinou s náboženskou tematikou hrávali už v 20. rokoch minulého storočia, pričom organizačnú úlohu v tom
období zohrala angažovanosť miestnych učiteľov. Do diania zapájali nielen deti, ale i
miestnych jednoduchých ľudí, pre ktorých to znamenalo významný podiel zlepšenia
neľahkej doby. Po druhej svetovej vojne sa dedinské divadlá dostávali do kompetencie
osvetových besied, Matice slovenskej, ale i miestnych spolkov a organizácií (Slovenský červený kríž, dobrovoľní hasiči, záhradkári, invalidi, dôchodcovia a pod). Mali pritom nielen spoločensko-kultúrny, ale aj, i keď nepatrne, tiež ekonomický prínos. Nástupom elektronických médií, kín a iných atraktívnejších prenášačov kultúrnych javov
sa ochotnícke divadlo, okrem výnimiek, v dedinách i mestách dostávalo do úzadia.
Neblahým bol aj ideologický vplyv a cenzúra autorov či diel.
Obnovením činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Hrušove bolo okrem iných
úloh aj oživenie ochotníckeho divadla. Prvotinou bola komédia Trampoty s láskou a
ďalšími hrami boli Pytliakova žena, Ženský zákon, Ulička, Len aby sme v hanbe neostali, Náš pán minister…. V roku 2015 a 2016 sa Hrušovčania prostredníctvom hercov mladej generácie presadili aj vlastnou tvorbou v hrách Všade dobre, doma najis-

Prvý cyklus súťaže Instrumentum Excellens o Cenu Ladislava Lenga na FSP v Detve, v rokoch 1975
– 1976 odborne garantoval Prof. PhDr. Oskár Elschek,
DrSc. (* 1931) a v rokoch 1977 – 1985 PhDr. Ivan Mačák (* 1935, † 2016). Súťaž bola profilovaná nasledovne: Rok 1975 – Fujary, Rok 1976 – Fujary, Rok 1977 Gajdy a gajdice, Rok 1978 – Gajdy a fujary, Rok 1979
– Rohy a trúby - Rok 1980 – Strunové nástroje -Rok
1981 – Signálne nástroje, Rok 1982 – Zvukové hudobné nástroje, Rok 1983 – Píšťaly I., Rok 1984 – Zvukové
zábavky, Rok 1985 – Píšťaly II. V prvom cykle sa súťaže zúčastnilo 295 výrobcov zo
Slovenska. Ocenených bolo 198 nástrojov. Podujatie bolo spojené s náročným a široko koncipovaným vedeckým výskumom, ktorého výsledky, vrátane ľudových hudobných nástrojov, získalo Hudobné múzeum SNM v Dolnej Krupej. Pre zúčastnených výrobcov súťaže ako formu ocenenia k udeľovanému certifikátu kvality vytvoril
akademický sochár Ján Kulich sériu originálnych medailí s motívmi jednotlivých ročníkov súťaže.
Druhý cyklus súťaže o Cenu Instrumentum Excellens FSP Detva organizovaný
v rokoch 2001 – 2010 nadviazal na základnú koncepciu z r. 1975 – 1985. Myšlienku
vytvorenia zbierkového fondu a trvalej expozície ľudových hudobných nástrojov
v mieste konania súťaže iniciovala PhDr. Anna Ostrihoňová, dlhoročná programová
vedúca FSP v Detve, spolu so zakladateľom slávností Igorom Kovačovičom. Pripravovateľom a autorom projektu výroby, hodnotenia, prezentácie a dokumentácie slovenských ľudových hudobných nástrojov Folklórnych slávností pod Poľanou Detva
sa stal Mgr. Rudolf Veselovský, bývalý pracovník Stredoslovenského osvetového
strediska v Banskej Bystrici v odbornej spolupráci s Igorom Kovačovičom, dlhoročným
organizátorom FSP v Detve a Mgr. Igorom Gašparom, PhD. z Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici. V realizačnom tíme spolupracovali: Mgr. Miloš Šípka a Vladimír
Červený, bývalí pracovníci ŠVK - Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici,
organizačne Adela Hlauková z Kultúrneho centra A. Sládkoviča v Detve a Ivan Hlauka.
Autormi viacerých komorných scénických programov o ľudových hudobných nástrojoch boli Mgr. Juraj Dubovec, PhDr. Igor Danihel a doc. Ing. Karol Kočík, CSc. Najlepší
účastníci získali v súťaži certifikát - Nástroj vynikajúcej kvality (NVK) s medailou ročníka . Prioritou v hodnotení bola zvuková – hudobná hodnota nástrojov, zachovanie
tradičných znakov a postupov, ako aj výtvarná úroveň nástrojov. Výrobcovia si počas
tvorivých dielní niekoľko dní pred samotným festivalom vymieňali skúsenosti, dokončievali diela, radili mladým adeptom ľudovoumeleckej výroby. Po vyhodnotení odbornou komisiou sa exponáty každoročne predstavili na osobitnej výstave a časť výrobkov dostala priestor v scénických programoch slávností v KC A. Sládkoviča i na detvianskom amfiteátri. Druhý cyklus súťaže bol profilovaný nasledovne: Rok 2001- Píšťaly, Rok 2002 – Fujary, Rok 2003 - Gajdy a gajdice, Rok 2004 - Signálne nástroje
(samoznejúce a vzduchozvučné), Rok 2005 - Strunové nástroje, Rok 2006 - Zvukové
hračky, zábavky, Rok 2007 - Rohy, trúby, Rok 2008 - Fujary, zvonce, Rok 2009 – Píš-

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...
UHLISko
Banská Bystrica má ďalšiu knihu
Kolektív autorov a spolupracovníkov pod vedením historikov zo
Stredoslovenského múzea Marcela Pecníka a Vladimíry Luptákovej
sa po dokončení publikácie Rakytovce v roku 2018 pustil do práce
na knižnom spracovaní dejín ďalšej mestskej časti Banskej Bystrice. Voľba padla na Uhlisko.
Publikáciu sa úspešne podarilo dokončiť a preto je už k dispozícii pre obyvateľov tejto mestskej časti, ale aj pre ostatných čitateľov či priaznivcov zaujímavej a bohatej histórie mesta pod Urpínom. Vydanie o Uhlisku sa autori
a zostavovatelia podujali spracovať ako lexikón viac či menej známych hesiel z minulosti i prítomnosti tejto lokality. Ich výber zohľadňuje tak historické
témy, ako aj prírodné, krajinné, ale aj spoločenské, architektonické, športové,
vzdelávacie, skrátka komplexný pohľad na Uhlisko ako miesto života ľudí.
Čitateľ sa dozvie ako Uhlisko získalo svoj názov, ako postupne rástlo a
menilo svoju tvár a tiež aj čo všetko ponúkalo a ponúka svojim obyvateľom, ale aj všetkým Banskobystričanom. Kniha je plná atraktívnych obrázkov a fotografií.
Iniciátor vydania, spoluautor a zostavovateľ, zároveň podpredseda MO MS
v B. Bystrici Marcel Pecník uvádza: „Som veľmi rád, že sa dielo podarilo. Verím, že sa bude všetkým páčiť a že tých, čo po ňom siahnu, nielen poteší,
ale aj obohatí. Vznikalo v ťažkých časoch, mali sme veľké problémy so zabezpečením jeho vydania. Ale napriek tomu sme to nevzdali a kniha je na
svete. Okrem všetkých spoluautorov, poskytovateľov materiálov a spolupracovníkov patrí naše veľké poďakovanie aj ľuďom - podporovateľom vydania,
ktorí si aj v zložitej situácii uvedomili, že zachovávať odkaz predkov pre budúce generácie treba stále“.
Vzhľadom na to, ako súčasná pandémia koronavírusu ovplyvnila celkovo
život spoločnosti, verejná prezentácia knihy sa, žiaľ, nekonala. Záujemcovia
o ňu ju však budú môcť zakúpiť v kníhkupectve DUMA na Dolnej ulici v B.
Bystrici. Publikácia vyšla v limitovanom náklade.
„Je to naša prvá kniha, ktorú sme nemohli slávnostne uvádzať do života.
Mrzí nás to, ale taká je situácia. „Krst" ale určite aspoň z časti nahradia všetky
milé stretnutia a rozhovory, ktoré sa autorom a čitateľom teraz i v blízkej dobe
udejú... Na publikácii sme pracovali v širokom kolektíve autorov a spolupracovníkov a snažili sme sa ju zostaviť z dostupných materiálov a informácií.
Teším sa na všetky ohlasy a verím, že čítanie a diskusie budú ešte ďalej inšpirovať k ďalšiemu bádaniu a poznaniu. Iste sa objavia aj ďalšie krásne fotografie či materiály a zaujímavé informácie. Táto nová kniha je pre to dobrým
základom", dopĺňa historička a zostavovateľka Vladimíra Luptáková.
Tak ako všetky doterajšie, aj túto venujú vydavatelia a zostavovatelia
okrem povinných výtlačkov do centrálnych slovenských knižníc aj našej banskobystrickej Verejnej knižnici Mikuláša Kováča, knižnice MO MS a tiež aj
všetkým základným školám v meste. V budúcnosti upriamia svoju pozornosť na ďalšie dve mestské časti - Fončordu a Senicu. Tiež majú zaujímavú
históriu a preto je sa určite na čo tešiť.
Kniha UHLISKO - Veľký lexikón mestskej časti Banskej Bystrice má
256 strán, obsahuje 59 hesiel a na jej príprave sa podieľalo vyše 70 ľudí a
organizácií. V publikácii nechýba ani „matičná téma", ešte donedávna uskutočňovaných vatier zvrchovanosti na Urpíne. (Redakcia)

vINŠUJEME vÁM
Sú slová, ktoré nikdy nepovieme, sú lásky,
ktoré nezískame,sú chvíle, na ktoré spomíname
a sú priatelia, na ktorých nezabúdame, a preto:
„V novom roku veľa pohody, šťastné náhody, žiadne nehody.
Významné dohody, úsmevné príhody a ďalšie života výhody.
A k tomu veľa úprimnej lásky, skutočných priateľov
a pevného zdravia.“
Šťastný nový rok 2021!

ProGrAM NA JANUÁr
Uvedené podujatia zverejňujeme v rámci schváleného programu roka 2021. Stretnutia výboru, klubov a sekcií Mo MS
sú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Sr platnej
od 15.10.2020 a pokynov Ústredia MS možné len v počte 6
osôb pri dodržaní pokynov vydaných vo vzťahu k pandémii
Covid-19. Širšie informácie pre členov budú zverejňované na
webovej stránke Mo MS a na umožnené podujatia budú zo
strany MoMS posielané osobitné pozvánky.
11.1. o 17.00 výbor Mo MS
Hodnotenie záveru roka 2020 a zámery činnosti na I.
polrok 2021. Prvé zasadnutie v roku 2021
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
14.1. o 17.00 kULTÚrA
Beseda k zámerom podujatí Matice slovenskej a Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO - prof.
Peter Patúš
M: DMS, Dolná 52
O:Výbor MO MS
18.1. o 16.30 HISTÓrIA – oDkAZY
Myšlienky Ľ. Štúra (165. výr. úmrtia 23.1.1856) a Janka Matušku (200. výr. narodenia 10.1.1821)
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
21.1. o 17.00 TrADÍCIE - TroJkrÁĽový vEČEr
stretnutie členov obcí rodákov s kultúrnym novoročným programom s pripomenutím 115. výr. nar. Eleny
Holéczyovej (23.1.1906)
M: DMS, Dolná 52
O: Klub LIPA
23.1. o 10.00 ŠALIANSkY MAŤko J. C. HroNSkÉHo
28.ročník súťaže v prednese slovenských povestí okresné kolo a úcta tvorbe Miroslava Válka (30. výr.
úmrtia 27.1.1991)
M: DMS, Dolná 52
O: DMS a MO MS
25.1. o 16.30 oSoBNoSTI A UDALoSTI
Prednáška s besedou k výročiam významných osobností a udalostí roka 2021
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
5. 1. – 30.3. k NovÉMU rokU – ZIMA A ZÁTIŠIA
Tematická výstavka výtvarných prác detí ( január- marec )
M: DMS, Dolná 52
O: Výtvarná sekcia MO MS
23.1. 9.00 NovoroČNý TUrNAJ
šachový turnaj o Pohár MO MS k 28.výročiu vzniku
Slovenskej republiky
M: Spojená škola
O: ŠK + MO MS
4. - 11. - 18. -25. o 14.00 kLUB PALIČkovANEJ ČIPkY
Tvorivé stretnutia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52
O: KPČ MO MS
4. - 11. - 18. -25. o 15.00 kLUB SENIorov LIPA
Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu seniorov
Lipa
M: DMS, Dolná 542
O: Klub Lipa MO MS
7.- 14 - 21. -28 o 16.00 TvorIvÉ STrETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: Kapitulská 8 a DMS, Dolná 52
O: FS Partizán

UPoZorŇUJEME
vŠETkýCH ČLENov Mo MS v BANSkEJ BYSTrICI
 NA ZAPLATENIE ČLENSkÉHo PrÍSPEvkU za roky 2019 –
2021, nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste a podporujeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás každý
mesiac čo najsrdečnejšie pozývame.
 NA MoŽNoSŤ PrISPIEvAŤ A PoSIELAŤ NÁvrHY na zverejnenie
v mesačníku ZVON. Vaše články nám môžete posielať každý mesiac do 20teho 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“ vydanej k 60 rokom činnosti súboru. Cena publikácie 10 €.
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