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SLOB OD A MYSLEN
M YSLEN IA I K ON A N IA
V duchu porekadla „marec, poberaj sa starec“ sa treba zamyslieť
nad prítomnosťou, a rovnako ako
každý rok by sme si mali v sebe
i okolo seba poupratovať a pripraviť
sa vnútorne i navonok na všetko,
čo nás môže čakať a čo nás určite
neminie. Keď „skape“ čo len veľmi
malo z toho všetkého, čo sa na nás navalilo, treba si poctivo „zrachnovať“ všetko pre
a proti a slobodne rozhodnúť ako ďalej konať, aby sme mohli opäť začať napĺňať naše
poslanie na tomto svete. Čas, ktorý sme počas predchádzajúceho roka žili, bol totiž plný
paradoxov, v ktorom došlo k poklesu duchovných i hmotných hodnôt a potrieb predovšetkým života obyčajných ľudí. Aj preto všetkým, ktorí sa pred tridsiatimi rokmi rozhodovali o našej slovenskej budúcnosti, o našej slovenskej samostatnosti i štátnej suverenite, pripomínam tento nadčasový odkaz: „Zapamätajte si, že ani jedno právo nepríde
na tácni. O právo treba bojovať plnením povinností.“
Tieto slová pripomínam hlavne preto, lebo v čase mnohých problémov prítomnosti
vyvstávajú pred nami rôzne otázky. Z pohľadu na život, ktorý dnes žijeme, to treba chápať, ale nemali by sme si mnohé problémy vyrábať sami. Žiaľ, vyrábame a ak si myslíme
že nie, tak minimálne k nim prispievame tým, že mlčíme. Mali by sme hovoriť to, čo si
myslíme. To, že tak nerobíme, je možno dedičstvo nedávnej minulosti, možno naša národná vlastnosť a možno sme si tak zvykli. Preto nás už ani neprekvapuje zvyšovanie
cien za potraviny, za energie, pohonné hmoty, prepúšťanie zo zamestnania, kriminalita,
bulvár a balast v médiách, zavádzanie na sociálnych sieťach, skoro žiadna podpora
vzdelaniu i tvorbe duchovných a materiálnych hodnôt. Najväčším problémom je však
každodenné zavádzanie obyvateľov v prijímaní a následnom vyhlasovaní a častom menení tzv. pandemických opatrení. Niekde sa nám vytratila poctivá práca, tolerancia, ľudskosť, demokracia, zmysel pre poriadok, morálku, dobro, múdrosť konania, ale aj schopnosť vidieť ďalej dopredu a vedieť posúdiť potrebnosť a nevyhnutnosť každého kroku.
Namiesto týchto prepotrebných vlastností nastúpila servilnosť, nenávisť, arogancia, demagógia a útoky bez bázne a hany na všetko, čo je naše vlastné, čo je národné a vlastenecké a aj preto dnes stojíme na križovatke rozhodnutí: „byť či nebyť, lebo každý človek
vo svojom živote, ak sa neriadi mravnosťou,, právom a povinnosťou nemôže pravdivo
napĺňať svoju budúcnosť a tvoriť hodnoty v záujme budúcnosti všetkých generácií nášho
národa.“
V tomto vzťahu neodmysliteľnou súčasťou hľadania pravdy je aj vzťah každého
z nás k národnej ustanovizni Matici slovenskej, ktorá pred tridsiatimi rokmi 11. marca
1991 na Námestie SNP v Bratislave zvolala 3. celonárodné zhromaždenie „Za suverénne
Slovensko“, na ktorom jeho účastníci prijali „Memorandum na podporu slovenskej štátnosti.“ Účastníci tohto zhromaždenia vtedy verejne odsúdili pokusy o destabilizáciu spoločenského a politického života i tendencie na roztrieštenie slovenského národa, upozornili na návrhy rozdeliť Slovensko v rámci administratívneho usporiadania ČSFR a vyzvali všetkých občanov Slovenska, aby sa zjednotili vo svojom úsilí o dosiahnutie štátnej
zvrchovanosti. Tieto návrhy Matice slovenskej, ktoré nadväzovali na predchádzajúce
vyhlásenia z prvého celonárodného zhromaždenia 5.10.1990 v Bratislave a druhého celonárodného zhromaždenia 27.10.1990 v Uhrovci, vyvrcholili na štvrtom celonárodnom
zhromaždení 8. 6.1991 v Turčianskom Martine, prijatím II. Memoranda národa slovenského. S kompletným návrhom sa stotožnili najskôr predstavitelia politických strán a hnutí
9.10.1991 na bratislavskom rokovaní za „Stolom národnej dohody“ a potom aj všetci
delegáti celoštátneho snemu Matice slovenskej 8.11.1991 opäť v Turčianskom Martine.
Na tieto historické medzníky by sme nemali nikdy zabudnúť, ale si ich v našej pamäti
uchovávať a vysoko ctiť, lebo aj vtedy, tak ako aj dnes, sa objavili snahy z najvyšších
miest „o dematizáciu“. Ako vtedy, tak aj dnes chcú „mocní“ rozvrátiť rokmi budovanú
matičnú demokraciu a vrátiť ju do obdobia tzv. stabilizácie a poslušnosti. Len nevieme
zatiaľ, kto chce a čo chce stabilizovať, a preto sa musíme k tomu, čo sa deje, postaviť
priamo, aby to, čo sme si my Slováci z vlastnej vôle vytvorili a vydobyli, neostalo otvoreným účtom pre budúce generácie. Mali by sme mať toľko sily, aby sme si vlastný účet
poctivo vyrovnali a to svoje obránili tak, ako to urobili predkovia pri každom verejnom
i skrytom útoku na našu národnú ustanovizeň v celej jej existencii, lebo sme si ju po
mnohé roky nielen vážili a ochraňovali, ale v roku 1991 po prijatí druhého Memoranda
národa slovenského v Turčianskom Martine mali aj chuť i silu uchopiť vlastné veci do
vlastných rúk.
MS vznikla z vôle národa a rozvinula v ľuďoch národné cítenie, ktoré v každom ná-

rode patrí ku kvalite ľudského života. Pre tento svoj rozmer prinášať pred ľudí pravdu
a poslanie postaviť sa za pravdu a právo, ktoré vytýčili jej zakladatelia, bola počas rôznych období svojej existencie „tŕňom v oku“ vládnucim, ktorí sa po roky priživovali na
ľuďoch a nič im, okrem zákazov a príkazov, nedávali (príkladov v každom období existencie MS je viac ako dosť). K poslaniu a významu Matice slovenskej v živote slovenského národa sa zásadným spôsobom vyjadril Alexander Matuška slovami: „Matica prežila všeličo. Nech už boli akékoľvek peripetie jej vývinu, to čo vložila do nášho života,
presahuje to, čo z nich vybrala. Pravá povaha jej vkladu by vysvitla, keby sme sa pokúsili
predstaviť si sami seba bez nej. Aj preto sa MS nemôže odtrhnúť od svojho daného
a ustáleného. Musí však zároveň vykročiť vpred a v syntéze spájať staré i nové, lebo
MS bola a podnes je „stredoslnce“, z ktorého vždy svietilo a horelo.“
MS od svojho vzniku i v čase každého obnovenia jej pôsobenia sa orientovala na
päť rozmerov: - Nezávislosť – Spojenie – Premena – Gazdovanie – Mladosť. V týchto
rozmeroch sú stelesnené najvyššie hodnoty života národa v ľudskom, občianskom i štátnom. Mali by sme preto všetci, ktorí sa cítime byť rovnocennými občanmi suverénnej
a demokratickej SR - napriek rôznym osobným postojom k životu - utvárať náš rok pracovný i sviatočný spoločne. Mal by to byť rok, v ktorom by sme sa mali vzájomne ctiť,
jeden druhému načúvať, mať voči sebe navzájom pochopenie a mať najmä veľa vnútornej sily a veľa viery, ktorá nám dopomôže k naplneniu odkazu M. M. Hodžu: „ Nikto
nám k šľachetnosti a vyššiemu životu nedopomôže, ak si k nemu nedopomôžeme sami.“
Máme svoj vlastný demokratický a suverénny štát a tento si musíme všetci chrániť, aby
sa nenašli takí, ktorí by chceli koleso dejín zvrtnúť a ohroziť naše prítomné i budúce
žitie, lebo ako to bol napísal majster slova Ladislav Ťažký: „Hryzovisko mocných nie je
východiskom chudobných a možno práve v tomto čase sa nám treba viac stretávať, viac
si vysvetľovať, pozerať sa pravde do očú priamo, nech je akákoľvek ťažká, aby sme
o nejaký čas sa nemuseli jeden pred druhým hľadieť namiesto do očú do zeme a uvedomovať si, čo všetko nám naším vlastným pričinením pretieklo pomedzi prsty.“
Na túto skutočnosť nás upozornil už v apríli 1924 v básni „Či chceme stavať chrám“
aj Martin Rázus: „Áno chceme nádherný Dóm a jednotného slohu. Dóm s rozetou a
skvostným portálom, na silnejších stĺpoch mramorových a s múrmi, z akých sa zračí
moc i um, kde dej náš sa vrýpe v tvrdosť reliéfu a na sklo vdýchnu veľké postavy nášho
rodu, by z nášho k dverám nik nás nevytisol a zahriaknu sa rúhavci, čo chceli obetovať
chrám v peleš lotrovskú. Áno, chceme náš chrám, lež práve, že sme slabším národom,
nech stavba nie je len na slovenský účet.“ K týmto myšlienkam po roky svojím významným dielom prispievala aj Matica slovenská. Aj preto vždy bola a aj dnes je všade tam,
kde je jej zapotreby, kde treba pomáhať a chrániť to, čo je nám blízke, šíriť náš obraz
pred svetom, objasňovať po pravde históriu, šíriť našu kultúru a vzdelanosť, predstavovať
krásy našej domoviny i um a šikovnosť našich ľudí .
Žijeme veľmi zložitý život a preto dnes oveľa viac ako inokedy hľadáme oporu, ktorá
by nám umožnila porozumieť vlastnej prítomnosti a súčasne uľahčila rozhodovanie
v smerovaní do budúcnosti. Vieme, že so svojim svedomím sa musí za každých okolností
každý človek vysporiadať sám i keď táto skutočnosť je pre každého nesmierne ťažká.
To vieme, ale mlčať by sme nemali. Nemlčte, hovorte o problémoch otvorene, vyjadrite
sa jasne a vyslovte verejne svoje myšlienky a žiadajte, aby sa podľa zákona napĺňalo
posvätné právo národa na slobodný život v slobodnej vlasti.
Chráňme si vlastné, pripravujme podujatia a stretnutia, ktoré k životu patria, ktoré
sme zdedili po predkoch, ktoré znamenajú ľudskosť vo vzťahoch a ktoré vedia zmysluplne naplniť dni nášho žitia. Poupratujme si preto vo vlastnom svedomí, zachovajme si
svoju tvár, chráňme si vlastnú česť a konajme všetko čo treba pre rodnú zem a všetky
generácie ľudí, s ktorými žijeme jeden život. Základná otázka týchto dní je ochrana zdravia všetkých občanov, ale z pohľadu budúcnosti aj ochrana jedinečnosti hodnôt vytvorených pre život našou národnou ustanovizňou. Matica slovenská počas svojej histórie
prežila aj horšie časy a preto nemôže byť žiadnemu z nás ľahostajný jej osud. Verím,
že tí, od ktorých dnes závisí osud MS, budú natoľko rozumní a prezieraví, že ochránia
pamäť nášho národa Maticu slovenskú. Ak tak neurobia, najviac ublížia budúcnosti života
všetkých občanov Slovenska. Zastavme v každom čase sily doma i vonku podieľajúce
sa na výpredaji slovenskej štátnej samostatnosti. Zastavme všetkých, ktorí znevažujú
naše národné cítenie a ohrozujú budúci vzťah našej mladej generácie k nenahraditeľným
duchovným hodnotám nášho kultúrneho dedičstva. Milovať vlasť a mať ju v úcte, totiž
znamená žiť s ňou jeden život. Ak si zachováme v sebe slobodu myslenia i konania
v tomto i v každom čase žitia, potom určite vystaviame pre budúcnosť jednotu nášho
spoločenstva takú ako treba a ochránime všetko to, čo robí národ národom.
Igor K o v a č o v i č

S LOVÁ NA Z AMYS LE N I E

Výber zo širšej analýzy našej prítomnosti od politického analytika Jána Baráneka zverejnenej 11.12.2020
Myslím si, že vyjadrenie prezidentky Zuzany Čaputovej malo prísť omnoho skôr. Chaotické manažovanie krízy
nie je otázkou len posledného týždňa či mesiaca, je to jasné od prvej vlny covidu. Ja by som dodal na mieste prezidentky, že či by pán Matovič nezvážil zotrvanie vo funkcii,
lebo to, ako riadi covid krízu, ale aj to, ako riadi vládu, tie
naozaj hlboké spory vo vládnej koalícii nám navrávajú, že
niečo nie je v poriadku. Matovič kritizoval prezidentku za
to, že vyzvala, aby bolo celoplošné testovanie dobrovoľné
a tým podľa neho, testovanie stráca efektivitu. Ja si myslím, že prezidentka má
svoje kompetencie, ktoré sú dané ústavou, ale prezident je aj na to, aby nejakým
spôsobom zastrešoval aj záujmy obyvateľstva, lebo prezident je hlavou štátu, je
priamo volený a je akýmsi garantom ochrany záujmov obyvateľov krajiny. Je jej povinnosťou, aby hovorila za národ a aby to hovorila dôrazne! Vláda súčasnú situáciu
nezvláda, o čom svedčia aj slova ministra zdravotníctva, že opatrenia mali prísť
skôr. Hazarduje hlavne s autoritou štátu a to je najhoršie, čo sa mohlo stať, lebo
čím viac klesá autorita štátu, tým viac stúpa miera entropie (veličina, ktorá meria
neusporiadanosť). Je to ale logické. Ale je to situácia, ktorú štát nikdy nemal pripustiť.
Po tom, čo Matovič povedal na tlačovke („že prezidentka podľa neho spochybnila
logistické zabezpečenie prvej fázy plošného testovania a nesúhlasila s povinnou
formou testovania v ďalších plánovaných fázach, „de facto” vyriekla ortieľ nad decembrovým plánovaným testovaním”), nevidím zmysel, aby sa stretávali. Matovič
prekročil isté hranice. Neobhajujem Zuzanu Čaputovú ako prezidentku, ale inštitút
prezidenta republiky. Dnes vidím jediné pokračovanie toho, čo pani prezidentka môže urobiť - vyžiadať si vystúpenie v parlamente a v médiách a vyzvať poslancov,
aby pokračovala koalícia s novým premiérom. To znamená formálny pád vlády. Koalícia môže byť tá istá, ale v inom personálnom zložení. Táto vláda pod vedením
Igora Matoviča sa správa arogantne a amatérsky skoro z každej strany. Čítame najmä zoznamy jeho prešľapov, faulov, nezmyselných rozhodnutí. Tiež ale chvály za
zatváranie vysoko postavených policajných funkcionárov, prokurátorov a sudcov,
podozrivých z korupcie. Všetko sa to odohráva v časovej línii a ad hoc. Lebo na
Matoviča treba reagovať ad hoc, keďže jeho rozhodnutia sú ad hoc. V tejto záplave
účelových riešení na jedno použitie a reakcií nám uniká podstatná vec. Vláda I. Matoviča nám priniesla precedensy, ktoré sme tu v histórii SR nemali - preto sú aj precedensmi. Poďme priamo k nim:
Flagrantné ignorovanie Ústavy SR
Tu, ako červená niť, sa tiahne jedna z obsedantných porúch, resp. úchyliek Matoviča - testovanie. Ústavu tejto krajiny porušil, keď nechal dobrovoľne netestovaných v domácej karanténe a ako priepustku na slobodu, ako to sám nazval, inštaloval potvrdenie o testovaní. Pritom v Ústave SR je jasne povedané, ako je možné
obmedziť slobodu pohybu. Rozhodne to nie je vyhláška hlavného hygienika, alebo
obmedzovanie osobnej slobody vrátnikmi, esbeskármi, poverenými pracovníkmi a
inými ľuďmi, ktorí zrazu dostali „moc kontroly“ a niektorí z nich si ju aj užívali. Česť
výnimkám, ktorým to bolo celé trápne a robili to, resp. tvárili sa, že to robia, len zo
strachu o zamestnanie.
Polyhistor
Mať polyhistora za premiéra by sa mohlo zdať na prvý pohľad veľmi prospešné.
Platilo by to vtedy, keby to nebola úchylka, a navyše, zapálené presvedčenie o vlastnej neomylnosti. Takto sa výraz polyhistor stáva hrozbou a národnou obavou. Zo
dňa na deň sa stal z premiéra epidemiológ, virológ, štatistik, prognostik, sociológ,
ale najmä klamár. Nemal vôbec žiadny problém klamať a zavádzať, krivo obviňovať.
Postupom času, keďže je v problematike epidémií nevzdelaný a má tunelové vnímanie sveta, sa jeho „polyhistorizmus“ demaskoval na simplicitnú posadnutosť jediným liekom na tzv. pandémiu - na testovanie. Keď už nič iné, toto malo signalizovať
jeho okoliu, že niečo naozaj nie je v poriadku a treba konať.
Zjednotiteľ
Premiérovi Matovičovi sa podarilo nepredstaviteľné. Na jednu stranu barikády
sa dostali dovtedy nezmieriteľní nepriatelia. Zrazu som zistil, že argumentujem podobne, ako zarytí liberáli, tzv. slniečkári, ľavičiari, dokonca komunisti a neomarxisti.
Samozrejme, neplatí to plošne, ale ocitli sme sa niektorí v jednom šíku. Zrazu sa
nám ukázalo, že keď ide o podstatu zdravého rozumu a jeho deštrukcie, ideologické
rozdiely idú do pozadia. Aspoň dočasne, na jednej strane v snahe zahatiť rozmachu
bazálneho amaterizmu a následných škôd, keďže tento momentálne, akosi zlomyseľnou hrou zlého volebného systému, priniesol tejto krajine exekutívu amatérov,
bláznov, psychopatov, zbabelcov, skrátka toho najodpornejšieho, čo si v politike vieme predstaviť.
Pomoc
Od začiatku tzv. pandémie koronavírusu Slovensko vyniká v jednom. Ako nonšalantne bohorovne ignoruje jednu zo základných úloh štátu - ochranu obyvateľov.
Teraz nemám na mysli ochranu rúškami. V tom sme majstri a premotivovaní, Slováci
už behajú v rúškach aj v lese počas rekreačného behu. To som nepočul. To som videl. Mám na mysli inú ochranu – sociálnu. Nie nadarmo sme v pomoci „obetiam“
CVOID-19 v Európe skoro poslední. A nie náhodou. Lebo práve v najkrízovejšom
období od samostatnosti Slovenska máme suverénne najamatérskejšiu vládu. Toto

je smrteľná kombinácia. Možno by ste so mnou chceli nesúhlasiť. Poďme meno po
mene, pri každom sa zastavte a porozmýšľajte, nakoľko ide o profesionála. Takže:
Matovič…, Krajniak…, Naď…, Krajčí…, Mikulec…, atď., atď…
Tento štát bezprecedentne kašle na svojich občanov. Premiér ich akurát komanduje, resp. im zazlieva, že mu to pokazili. Čo, tak to vie iba on. Máme tu už tisícky skrachovaných SZČO malých podnikateľov, tisícky zničených rodín, tisícky
nepriamych obetí na opatrenia proti koronavírusu. A premiér nehovorí o ničom inom,
ako o testovaní. Skrátka a jasne - žiadna pomoc, žiadna empatia, žiadne intervencie
štátu v prospech sociálnej situácie. Počujeme už len jedno. Poďte sa testovať!
A nanajvýš, keď sa netestuje, tak počúvame, aká škoda je, že sa netestujeme a
ako by bolo dobré, keby sme sa testovali a kto môže za tie tisícky mŕtvych v súčasnosti a v budúcnosti, lebo sa jeho vinou netestujeme. Koho zaujímajú nepriame
obete COVID - 19 v tejto krajine? Nikoho. Absolútne nikoho. Nepočujete o nich hovoriť, nikto ich nerieši. Celá debata je o testovaní a súvisiacich nezmysloch.
Osprostievanie
Nie dosť, že nepomáhajú, nie. Oni sa rozhodli škodiť. Masívne a arogantne.
Bezprecedentne si zobrali za rukojemníkov svojich hádok naše deti. Ako inak si máme vysvetliť fakt, že podmienkou otvorenia škôl má byť ospravedlnenie ministra
premiérovi? Navyše ani nie ministra školstva. Prosím vás, zamyslite sa nad touto
zvrátenosťou. Niekto tu zámerne poškodí celý národ, opakujem, celý národ, ak sa
mu minister neospravedlní. Teraz na chvíľu prestaňte čítať a znovu si to prečítajte:
Niekto tu zámerne poškodí celý národ, opakujem, celý národ, ak sa mu minister neospravedlní. Uvedomujete si vôbec, že vaše deti osprostievajú, lebo nie sú v školách
a osprostievanie je jedna z najhorších vecí, ktoré im môžete urobiť?
Plagiátori a iní maniaci
Nikdy nijaká európska vláda, aspoň čo si ja pamätám, nemala vo vedení štátu
takých neschopných a morálne pokleslých politikov, ako má dnes Slovensko. Premiér - dokázaný plagiátor. Minister školstva - dokázaný plagiátor. Predseda parlamentu - dokázaný plagiátor. Všade inde v EÚ by museli odstúpiť. Na Slovensku nie.
Títo ľudia chcú od nás dodržiavanie zákonov, vyhlášok a iných ich rýchlo kvasených
nezmyslov. Druhú najvyššiu ústavnú funkciu v štáte zastáva „politik“, ktorý mal
v minulosti aj funkciu mafiánskeho „štartéra“, ktorý sa arogantne rozváža s nejakou
„kráskou“ a zhodou okolností pri tom do neho nabúrajú, ktorý maniacky zatočí so
sestričkami v nemocnici, lebo - a vlastne ani neviem čo. Toto je vedenie nášho štátu,
priatelia. Psychicky nevyrovnaný a nespôsobilý premiér bez empatie a pocitu zodpovednosti, zvrhlík a plagiátor. A my sme stále spokojní?
Médiá
Hovorí sa o nich, že sú strážnymi psami demokracie. No, toto dnes na Slovensku je snáď iba žart. Napríklad - investigatívne žalujú hlavnému hygienikovi, že tie
„zlé“ gastro prevádzky obchádzajú jeho vyhlášku o sedení na terasách a zakrývajú
všetky strany terasy pred poveternostnými vplyvmi. Toto som počul a videl na
vlastné oči. Premotivovaný absolvent žurnalistiky takto „spravodlivo“ žaloval
na „nenásytných kapitalistov“, podnikateľov v gastre, hlavnému hygienikovi. Ten nelenil a na druhý deň nakázal otvoriť jednu stranu v stene týchto prevádzkach. Nemám na to žalúdok, milí priatelia, komentovať úbohosť a zúfalú impotenciu súčasnej
slovenskej žurnalistiky. Tá si pomýlila poslanie, ale jedno vedia - šíriť nezmysly,
strach, hoaxy a ruka v ruke s premiérom podnecovať udávanie tých, čo náhodou
nemajú na sebe rúško, a pod. Ďalej ich fantázia nesiaha. Nájdu sa aj výnimky. Ale
výnimkami sú preto, lebo ich je málo.
Zločin
Táto exekutíva spáchala na tomto štáte zločin, ktorého následky budeme ešte
dlho znášať. Po prvé je to spomínané ignorovanie Ústavy, ďalej je to fakt, že niektorí
ľudia ukázali, že sa dajú ignorovať nariadenia štátu, že štát sa presunul z postavenia
autority do postavenia pozorovateľa a komentátora. V tejto kríze tak štát zlyhal všade
tam, kde sa dalo, doslova z hodiny na hodinu menil svoje rozhodnutia a vydával
príkazy vo veľa prípadoch odporujúce si a navyše, protizákonné a protiústavné. Takto štát stratil autoritu, autoritu stratili jeho predstavitelia, autoritu stratil premiér, autoritu stratil aj parlament, lebo exekutívu v tomto deštrukčnom konaní nezastavil.
Toto je zločin z COVID-19 na Slovensku. Ďalším zločinom z koronavírusu je rozdelenie spoločnosti. Svojimi nenávistnými a konfrontačnými vyhláseniami niektorí predstavitelia exekutívy rozdelili spoločnosť na „dobrých“ a „zlých“. To všetko v čase,
kedy mali spájať a dávať nádej.
Žalujem
Nežalujem Igora Matoviča. Nadobúdam presvedčenie, že on za to nemôže a
zaslúži si ústavnú starostlivosť odborníkov v psychiatrii. Žalujem však jeho okolie,
jeho ministrov, poslancov Národnej rady SR a žalujem aj obyvateľov tejto krajiny,
že sú zbabelí, lebo všetci musia vidieť, že nie je spôsobilý na výkon funkcie a nič
s tým nerobia. Žalujem niektoré médiá tejto krajiny, že nekontrolujú, ale iba sledujú,
alebo kolaborujú. Žalujem vás, lebo ničíte budúcnosť svojich detí. Žalujem vás z lenivosti, žalujem vás z ľahostajnosti, žalujem vás zo zbabelosti, žalujem vás z vypočítavosti, žalujem vás z nedostatku cti, sebavedomia, hrdosti, integrity, z nedostatku
lásky a zodpovednosti. Neprestanem vás žalovať, kým nedokážete, že si zaslúžite
slobodu a prestanete skláňať hlavy a klaňať sa vášmu strachu, ktorý zosobňuje človek, ktorý nikdy nemal byť tam, kde je.

Z ČINNOSTI

Z dôvodov obmedzenia konania verejných podujatí v rámci dodržiavania opatrení pandémie COVID-19 sa konalo veľmi
málo stretnutí aj na matičnej pôde. Informujeme vás o vzácnych matičných stretnutiach, ktoré boli v tomto zložitom čase
mimoriadne prepotrebné pre život ľudí.
SPOMIENKA NA VZÁCNEHO RODÁKA
Občania obce Uderiná, ako i prizvaní
hostia, si pripomenuli 8. októbra 2020
150. výročie narodenia svojho rodáka,
evanjelického farára, seniora, prvého dekana bohosloveckej fakulty, redaktora,
publicistu, kultúrno-osvetového pracovníka, folkloristu, národného buditeľa Júliusa Bodnára. Na úvod osláv zaznela báseň v prednese Zlatice Mánikovej. Potom
prítomných privítala poslankyňa obecného úradu Lovinobaňa–Uderiná, hlavná
organizátorka osláv Mária Špaňhelová.
Vo svojom príhovore oboznámila so životom vzácneho rodáka, ako i s jeho prínosom pre národný, kultúrny a duchovný život slovenského národa. Po ďalšej básni v podaní Janky Straškovej sa
prihovorila Ľudmila Lacová, predsedníčka MO MS v Lučenci, ktorá vo svojom
príhovore zdôraznila význam Júliusa Bodnára, významného rodáka Novohradu, na ktorého sa v minulosti neprávom zabúdalo a vzhľadom na jeho duchovný, literárny i spoločenský prínos pre slovenský národ môžeme byť naňho právom hrdí. Veď práve on bol prvým autorom dokumentu o zakladateľovi ČSR Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý navštevoval v blízkom Lučenci svoju krstnú mamu Emíliu Fajnorovú a ktorého rodinu Štefánikovcov v
Košariskách poznal z osobných priateľských návštev. Význam Júliusa Bodnára potvrdil i ďalší rečník, starosta obce Lovinobaňa, Marián Lenhard. Prvú
časť osláv uzavrela modlitbou kaplanka cirkevného zboru evanjelickej cirkvi
v Lovinobani Andrea Kurčíková. K pamätnej tabuli potom položili venčeky
predstavitelia CZ ECAV Lovinobaňa – dcérocirkev Uderiná a za Maticu slovenskú Lučenec i Spolok M. R. Štefánika v Lučenci. Slávnostného aktu sa
zúčastnil aj vedecký tajomník MS a súčasne i zástupca starostu obce Lovinobaňa Pavol Mičianik, riaditeľka NOS Lučenec Mária Ambrušová, metodička
Novohradskej knižnice Monika Albertiová a farár z obce Tomášovce Michal
Gubo. Po tomto slávnostnom akte nasledovala prehliadka rodného domu Júliusa Bodnára, ktorý v súčasnosti slúži ako Zborový dom pre miestnu evanjelickú cirkev a v ktorom bola slávnostne otvorená Pamätná izba Júliusa Bodnára. Na záver miestnych osláv sa presunuli účastníci na miestny cintorín,
kde položili kytice na hrob matky J. Bodnára. Organizátorka osláv poslankyňa
Mária Špaňhelová sa poďakovala všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou podieľali na príprave spomienkovej slávnosti. Július Bodnár si za svoju bohatú,
tvorivú, neúnavnú, nepretržitú, mnohostrannú činnosť zaslúži obdiv i úctu
nielen rodákov z obce či Novohradu, ale i celého Slovenska. Ako aktívny člen
Muzeálnej slovenskej spoločnosti, člen vedeckého Národopisného odboru
Matice slovenskej, predseda rôznych spoločenských i hospodárskych spolkov, zanechal po sebe rozsiahle dielo. Bodnár nežil pre seba, pre svoje záujmy, ale žil pre národ a pre jeho duchovný život. Dr. Ján Ormis zhodnotil
v roku 1935 v Slovenských pohľadoch jeho časopiseckú a publikačnú činnosť
slovami: „Treba si uvedomiť, čo znamenalo dobré slovo pred prevratom, čo
znamenala práca, ktorú konal. Július Bodnár svojimi časopiseckými článkami
a publikáciami, ktorých bol redaktorom, keď slovenská reč bola vykázaná zo
škôl, dokonca i ľudových, z chrámov, keď maďarčina sa vnášala do súkromného i verejného života. Každé dobré slovenské tlačené slovo malo veľký význam a Július Bodnár bol majstrom takého slova - vedel písať pútavo a priťahoval čitateľstvo.“ (Výbor MO MS Lučenec)

NETRADIČNÝ 66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Celý rok 2020 bol „netradičný“. Pandémia COVID-19 pravdepodobne najviac postihla práve
kultúru. Zložitá situácia nám neumožnila organizovať žiadne prehliadky a súťaže neprofesionálnej umeleckej tvorby. Organizátori celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže
a dospelých 66. Hviezdoslavov Kubín sa rozhodli, že v tomto roku sa uskutoční iba súťaž recitátorov IV. a V. kategórie a recitačných kolektívov a divadiel poézie. Krajské kolo Banskobystrického kraja sa uskutočnilo 23.- 24.9.2020 a na Hviezdoslavov Kubín postúpil recitátor Marko
Fehérpataky a DDS Eňoňuňo z Kokavy nad Rimavicou s inscenáciou epickej
skladby P.O.Hviezdoslava „Zuzanka Hraškovie“, ktorú režijne pripravili Stanka Laurincová a Eva Švingálová.

V októbri prišli ďalšie opatrenia a celoštátne kolo sa v Dolnom Kubíne neuskutočnilo. Organizátori sa preto rozhodli, že víťazi krajských kôl sa predstavia v online priestore prostredníctvom audiovizuálneho záznamu z krajských kôl. Hodnotenie súťažiacich sa konalo formou videokonferencie. Ocenenia sa síce neudeľovali, ale všetci zúčastnení sa mohli vidieť a všetci si
mohli vypočuť hodnotenia porotcov. Záznam však nenahradí osobný kontakt.
Pre recitátorov a divadelníkov je veľmi dôležitý, pretože potrebujú vytvoriť a
cítiť atmosféru, potrebujú komunikovať s divákom. Ako online prehliadka prebiehala, priblížila vedúca a režisérka DDS Eňoňuňo z Kokavy nad Rimavicou,
Mgr. Stanislava Laurincová. Celoštátna prehliadka sa uskutočnila online
formou. V piatok 11. 12. 2020 boli spustené videonahrávky jednotlivých
detských divadelných súborov. Diváci mohli hlasovať za divadlo, ktoré sa im
najviac páčilo. Následne boli vyhlásení víťazi diváckej ankety. Hodnotiaci seminár prebiehal online formou. DDS Eňoňuňo hodnotil Peter Weinciller, tiež
sa k hodnoteniu pridal aj predseda poroty Peter Janků. Obaja porotcovia hodnotili predstavenie kladne, negatívom bola artikulácia. (Mesačník REKUS Lučenec)

PAMÄTNÍK PREDKOV
Oprava pamätníka predkov Novoklenovčanov, výmena strešnej krytiny na zborovom
dome v Králi – to je len niekoľko akcií, na
ktorých sa podieľali matičiari z Kráľa a Aboviec. Po uvoľnení opatrení v súvislosti
s epidemiologickou situáciou na Slovensku
výbor Miestneho odboru Matice slovenskej
v Králi (ďalej len „MO MS v Králi“) svoju pozornosť venoval zveľaďovaniu majetku vo
svojej správe. A tak na začiatku augusta 2020 realizoval výmenu strešnej
krytiny na zborovom dome ECAV v Králi, priestory ktorého na svoje podujatia
využíva aj MO MS v Králi. Počas týchto prác odpracovali množstvo hodín na
brigádach matičiari pod vedením Michala Hrušku, predsedu MO MS. Počas
letných mesiacov 2020 nás potešila informácia, že poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja schválili projekt Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi s názvom „Oprava pamätníka predkov Novoklenovčanov,
úprava jeho okolia“. A tak sme s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja mohli uskutočniť opravu tohto pamätníka, pretože zlé poveternostné vplyvy znehodnotili jeho technický stav. Teší nás, že do prípravných prác sa zapojila aj mládež. Poďakovanie patrí aj matičiarom z Kráľa,
ktorí pripravili podmienky pre realizáciu „zóny oddychu“ v areáli evanjelického
kostola v Králi. (Ing. Zuzana Hrušková)

OBNOVILI STARÚ ŠKOLU
Obec Tajov prestavbou starej školy po rokoch získala vyhovujúce priestory pre dôstojné kultúrne stredisko. Nakoľko objekt
bol mimoriadne zaujímavý aj po historickej
stránke, obnovili ho tak, aby zachovali historickú kontinuitu, ale aby vyhovoval aj pre
súčasnosť života v obci (kultúrne a spoločenské akcie, divadelné predstavenia, komorné koncerty, podujatia úcty k starším a
viaceré potrebné služby obyvateľom obce).
Pôvodne budova bola sídlom administratívy thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti,
neskoršie sa stala sídlom obecnej knižnice
tzv. izbice. Na obnovu a rekonštrukciu objektu vo významnej miere prispel financiami z rezervy predsedu vlády bývalý premiér Peter Pellegrini, Obec Tajov i výsledok dávnejšej zbierky mnohých obyvateľov z Tajova a blízkej Jabríkovej. Na škole počas mnohých rokov pôsobil zanietený propagátor diela
J.G.Tajovského a Jozefa Murgaša dlhoročný organizátor kultúrneho života,
učiteľ, osvetový pracovník, divadelný režisér, kronikár, kantor a starejší na
svadbách pán Jozef Šebo. Pán učiteľ Šebo sa zaslúžil aj o zriadenie Pamätného domu J.G.Tajovského a Pamätnej izby J.Murgaša a od roku 1968
v nich pôsobil aj ako lektor. Priestor pri budove starej školy organizátori skrášlili na jeho počesť bustou z lipového dreva – zo stromu z obce a soškami
sovy a knihy, ako symboly múdrosti a vzdelanosti. O ich výtvarné stvárnenie
sa pričinil horehronský rodák, bývalý člen zboru Štátnej opery v Banskej Bystrici, výtvarník a umelecký rezbár Martin Kalman. Za mimoriadny podiel pri
zabezpečovaní celej rekonštrukcie Obec Tajov vyslovuje verejné poďakovanie Petrovi Vajsovi a Janke Vaculčiakovej. (Tajovské noviny)

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...
SLOVO K M ATIČ IA R OM
Vážené členky, členovia Krajskej rady Matice slovenskej
Banskobystrického kraja, vážení kolegovia, členovia Matice
slovenskej!
V prvom rade mi dovoľte, aby som vám poprial všetko
len priaznivé v tomto už pokročilom roku. Verím, že ste všetci
v poriadku hlavne zdravotne, ale aj inak, pretože všetko ide
k spokojnému životu ruka v ruke. Čas neúprosne ukrajuje z
našej úsečky života a súčasná situácia dodáva k skutočnosti,
že dieliky sú prázdnejšie. Sme zvyknutí na aktívny život plný tvorivých skutkov
v prospech širokej súčasnej spoločnosti s obzretím do minulosti, ale aj s výhľadom do budúcnosti. Aj keď mnohí poznamenajú, „však máte aspoň pokoj“, sami
vieme, že to nie je pokoj v pravom slova zmysle. Drvivá väčšina verejnosti vie
oceniť hodnoty, ktoré sme v spoločnom úsilí vytvorili, čo nás stálo mnoho námahy a vynaložených prostriedkov, či už v podobe vlastného času, obetavej práce,
materiálnych i duchovných vkladov. Nie vždy bola námaha opätovaná aspoň
pekným slovom, nie vždy sme sa trafili všetkým do zorného poľa adresáta aktivitou vhodnou na strávenie. Mnohí už len zo zásady, Slovákom tak blízkej, čo
nie je z mojej hlavy, nie je ani dobré, ťažko vedeli naše úsilie ohodnotiť objektívnym meradlom. Presvedčenie, že konáme pre národ a Slovensko to najlepšie a
najsprávnejšie, nás upevňovalo a poháňalo vpred. Počas rokov našej vzájomnej
spolupráce sme zažili mnoho chvály a ocenení, ale aj podrazov a škrtení, no ako
kolektív ľudí zapálených pre dobrú vec sme sa k tomu snažili pritiahnuť aj širší
okruh, čo sa nám tiež nie vždy darilo. Viacerí z vás, napriek veku, zaťaženosti v
zamestnaní či iných funkciách, absentovaniu v rodine, zdravotným problémom,
dokázali v mnohých prípadoch nemožné a kládli to na oltár vlasti. Za to vám určite patrí všetkým úprimná vďaka a uznanie, a s pokojným svedomím sa môžete
na vašu doterajšiu činnosť obzrieť.
Možno som začal prevažne negatívnym tónom (pojem pozitívny v súčasnej
dobe nie je populárny), ale je to nielen z dôvodu atmosféry okolo pandémie, ale
i s tým súvisiacim výhľadom do budúcnosti Matice slovenskej. Pandémia totiž
má značný vplyv na ekonomiku v spoločnosti, čo vyústilo do finančných obmedzení v štátnom rozpočte. Žiaľbohu kultúra je vždy na chvoste finančných prísunov zo štátu a preto sa rozpočet kultúrnych ustanovizní krátil o 10 %. Aby to nebolo ešte dosť, tak Ministerstvo kultúry SR toto mínusové číslo pre Maticu slovenskú ešte zdvojnásobilo. Je to dosť výrazný úder pre samotnú inštitúciu, ale
hlavne pre tisíce ľudí tvoriacich bezplatne množstvo podujatí a aktivít po celom
Slovensku, ktorí budujú neviditeľný val brániaci úpadku národného cítenia, kultúry našich predkov, úcty k osobnostiam a udalostiam, znehodnoteniu dedičstva
zanechaného minulými generáciami. Je to súhrn diel od malých roztratených lokálnych podujatí až po nadregionálne či medzinárodné aktivity. Záchrana a upevňovanie duchovných, ale i materiálnych hodnôt bez veľkých reklám, humbugov,
bombastických bezduchých mediálnych tlampačov dnes nie je pre mnohých, bohužiaľ, i popredných štátnikov „in“. Vedenie MS muselo prikročiť k opatreniam aj
vo vzťahu k oblastným strediskám a preto nám zrušilo kanceláriu vo Veľkom Krtíši a skrátilo úväzok pracovníka, ako i k ďalším opatreniam. Chápem situáciu
v SR a myslím, že aj väčšina spoločnosti, ale taký rozdielny meter od MK nie je
celkom v poriadku, pričom je treba spomenúť, že rozpočet MS bol aj doteraz
poddimenzovaný. Terajšie obmedzenia platia a matičiari dodržiavajú zákony, preto sa ani neorganizovali nejaké akcie a určite nepodľahneme tlakom niektorých
i razantnejších prúdov, aby sme sa dožadovali svojich práv. Možno naivne, ale
veríme v ľudský postoj a pochopenie od subjektov, súčasne riadiacich Slovenskú
republiku, ktorá by bez vtedajších matičiarov vznikala ťažšie.
Vážení priatelia, možno trochu obšírnejšie som vám oznámil, že v kraji sme
i v tomto smere priškrtení, verím však, že to nebude mať dosah na vaše snahy
a budeme i naďalej pokračovať na práci, ktorú sme pred vyše 30 rokmi začali,
prevzatú od osobností tvoriacich našu históriu a slovenskú podstatu. Prosím
buďte v spojení s členmi vo vašich okresoch, ktorých vyzvite k plneniu termínových úloh (Matričné knihy, poplatky za člena, získavanie odberateľov matičných
periodík, vťahovanie mladých ľudí do činnosti, v prípade uvoľnenia opatrení konanie zasadnutí a najmä neupadať v nádeji a elánu tvoriť niečo pre iných).
Všetkých pozdravujem, vrátane priaznivcov, spolupracovníkov, s vierou, že
sa stav zmení a započaté dielka, diela i veľdiela nedospejú k úpadku, čo by bolo
pre udržanie sily národa a jeho podstaty ďalšia katastrofa.
So želaním pevného zdravia, pohody v rodinách a zamestnaniach i chuti
do matičnej práce s vierou v skoré stretnutie a v prípade vašich návrhov, poznatkov, správ …. alebo len tak… ozvite sa!
Váš Jano Brloš, predseda KR MS BBK
Z pamäti predkov pre súčasníkov:
MAREC - Voľakedy to bol prvý mesiac Rimanov- práve preto ho zasvätili bojovnému Marsovi. Dodnes sa udomácnil v našich kalendároch, hoci u susedov prevažuje jeho iná podoba – napríklad český březen, rusky a ukrajinsky brezeň, berezeň. Malo to súvislosť s
pučiacou brezou, symbolom prichádzajúcej jari. Dokonca Bielorusi išli tak ďaleko, že ho
volajú sakavik alebo sokovik (sok = šťava). Jedna z ukrajinských verzií marca má podobu
paljutyj – mesiac, ktorý nasleduje po ľútych, tuhých zimách. V iných jazykoch zaznamenávame aj názvy suchij či sušac. Napriek tomu, že v spisovnej slovenčine sa držíme jeho
pôvodnej, teda rímskej podoby, aj v niektorých našich rozprávkach sa stretávame s názvom brezeň.

PROGRAM NA MAREC

Uvedené podujatia zverejňujeme v rámci schváleného
programu roka 2021. Stretnutia výboru, klubov a sekcií MO
MS sú podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a
pokynov Ústredia MS možné len pri dodržaní pokynov vydaných vo vzťahu k pandémii Covid-19. Širšie informácie
pre členov budú zverejňované na webovej stránke MO MS.
1. – 31.3.

JARNÉ ETUDY
Výstavka detských výtvarných prác s jarnou tematikou a čítanie ľudových rozprávok zviazaných s jarným obdobím v živote našich predkov
M: DMS, Dolná 52
O: S. Havelková, výtvarná sekcia MO MS
8.3. 17.00 VÝBOR MO MS
Tretie riadne zasadnutie v roku 2021 s pripomenutím sviatku Dňa žien a Dňa učiteľov
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
20. – 25.3. KOVÁČOVÁ BYSTRICA
17. ročník festivalu Literárna Bystrica zameraný na
tvorbu a interpretáciu literárnej tvorby pod záštitou
primátora mesta B. Bystrica sa uskutoční dištančnou formou
M: ŠVK LHM B. Bystrica
O: ICM a Gymnáziu M. Kováča,
Prihlášky treba zaslať do 20.3.2021 na Informačné
entrum mladých
22.3. 15.00 OSOBNOSTI A UDALOSTI
Stretnutie zástupcov profesijných sekcií MO MS za
účelom riešenia vzájomnej spolupráce v roku 2021
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
1. - 8. - 15.- 22. a 29.3. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Stretnutia vedenia členiek klubu
M: DMS, Dolná 52
O: KPČ MO MS
1. - 8. - 15. - 22. a 29.3 o 15.00 KLUB SENIOROV LIPA
Stretnutia vedenia klubu seniorov MO MS
M: DMS, Dolná 52
O: Klub Lipa MO MS
4. - 11 - 18. - 25. 2. o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: DMS, Dolná 52
O: FS Partizán

Klaniame sa a vzdávame úctu v tichom zamyslení!

Čas prítomných krušných chvíľ nášho žitia prináša aj chvíle, pri ktorých
sa treba aspoň nakrátko zastaviť, zamyslieť sa a vysloviť slová úcty, uznania a poďakovania človeku, ktorý mal veľmi rád svoj rodný kraj a svoju
slovenskú otčinu a s ktorým sme po roky spriadali plány pre tento i budúci
čas vo vzťahu k národnému kultúrnemu dedičstvu. Takýmto človekom bol
dlhoročný člen banskobystrického matičného odboru Ing. Jozef H a vr a n. Stretli sme sa s ním pred tridsiatimi rokmi a spoločne sme zdieľali
výnimočné okamžiky nášho matičného života. Našli sme si k sebe cestu
cez hodnoty histórie a kultúry predkov, ktorým sa mimoriadne venoval od
roku 1991 na pôde klubu Litera 2, spolu s Janou Borguľovou, Danicou
Balážovičovou, Janou Charvátovou, Júliusom Lomenčíkom, Dušanom
Jarinom a ďalšími. Spoznali sme jeho životnú cestu od narodenia
14.2.1936 vo Svätom Beňadiku, jeho štúdium na Elektrotechnickej fakulte
SVŠT v Bratislave, jeho zamestnania v Tesle Liptovský Hrádok a potom
v ZVT v Banskej Bystrici. Oboznámili sme sa s jeho literárnymi začiatkami
a myšlienkami v Podtatranskom Tesláku, Novom Liptove, Katolíckych novinách i v zbierke poézie Tisíc snov. Najlepšie sme spoznávali jeho postoje
k životu na našej matičnej pôde a pri pôsobení v matičnom seniorskom
klube „Dennom centre Lipa“. Bol pri jeho zrode 21.10.2009 a prejavoval
sa nielen ako aktívny člen, ale aj ako organizátor mnohých aktivít
matičných seniorov. Boli to poznávacie zájazdy do historických miest
našich národných dejín - do Revúcej, Tisovca, Ružomberka, Štúrova, Budatína, Modry, Košarísk, na Bradlo, Krahule, Tajova, Vígľaša. Nikdy
nechýbal pri spomienkových podujatiach v Banskej Bystrici venovaných
biskupovi Š. Moysesovi a superintendentovi K. Kuzmánymu, pri stretnutiach k výročiam prijatia Deklarácie o zvrchovanosti, prijatia Ústavy SR a
vzniku SR i pri spomienkových stretnutiach na M. R. Štefánika v Sásovej.
V maximálnej miere sa venoval pravidelnej celoročnej činnosti v klube Lipa, spolupráci s Múzeom SNP, organizovaniu vianočných posedení,
prinášal konkrétne návrhy a podnety dotýkajúce sa verejného pôsobenia
Matice slovenskej a jej budúcnosti. Dňa 16.2.2021 sme sa dozvedeli
smutnú zvesť, že pán Ing. Jozef Havran, ktorého myšlienky, sme si vždy
vysoko vážili, odišiel od nás do večnosti.
S hlbokou úctou členovia MO MS B. Bystrica
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