Pociťujeme naše dejiny od chvíle,
v ktorej sme začali
uvažovať, načo sme, v čom sme,
čo by sme mali.
Mesačník Miestneho odboru MS Banská Bystrica - roč. XXX. č. 251-11/2021

(A. Matuška)

Z PRÍTOMNOSTI MATICE SLOVENSKEJ

Milé matičiarky, vážení matičiari,
píšem vám v čase po konaní ďalšieho valného zhromaždenia
Matice slovenskej, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. októbra 2021
v Liptovskom Mikuláši. Od roku 1990 to bolo prvé valné zhromaždenie, ktoré prebehlo za jeden deň. Bol to dôsledok v
tomto čase prebiehajúcej celosvetovej pandemickej krízy spôsobenej vírusom COVID-19 a z nej vyplývajúcich rôznych obmedzení aj pokiaľ sa týka zhromažďovania ľudí na rôznych
podujatiach. A veru, tohtoročné valné zhromaždenie sme stihli
v hodine dvanástej, pretože pri stúpajúcej krivke nákazy v ďalšej vlne koronakrízy na Slovensku, by sa už o ďalší týždeň
podujatie pri viac ako dvesto delegátoch nemuselo uskutočniť. Išlo teda o výsostne volebné valné zhromaždenie, na ktorom si jeho delegáti zvolili predsedu Matice slovenskej, predsedu dozorného výboru Matice slovenskej a členov výboru a
dozorného výboru Matice slovenskej.
Patrí sa zablahoželať, a to v mene Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica, opäť zvolenému predsedovi
Matice slovenskej pánovi JUDr. Mariánovi G e š p e r o v i,
ako i novému predsedovi dozorného výboru Matice slovenskej pánovi PhDr. Martinovi F e j k o v i, a všetkým členom
výboru a dozorného výboru Matice slovenskej. Zároveň im
treba popriať mnoho síl, tvorivosti a invencie pri vedení našej
Matičky počas ďalších štyroch rokov. Nech sa všetkým našim
matičným činovníkom darí plniť neľahké úlohy na národa roli
dedičnej.
V tejto neľahkej dobe, poznamenanej značnou dávkou
úzkosti a strachu o naše životy, kvárenej aj ekonomickou krízou a nekompetentnou slovenskou vládou, snáď najviac od
vzniku nezávislého Slovenska v roku 1993, mi dovoľte upriamiť vašu pozornosť na jednu vec, ktorá sa mi zdá byť síce
malým, ale pozitívnym kultúrnym príspevkom, ktorým by Matica slovenská mohla zviditeľniť Slovensko v zahraničných súvislostiach. Je to záležitosť spojená už s našou matičnou históriou.
V roku 1946 sa obrátila vláda USA na vládu ČSR so žia-

dosťou Knižnice Bieleho domu vo Washingtone, teda americkej národnej knižnice, či by bolo možné dodať tejto knižnici
skompletizované vydania Slovenských pohľadov od svojho
vzniku až do roku 1946. V žiadosti sa uvádzalo, že Knižnica
Bieleho domu vo Washingtone považuje Slovenské pohľady
za významný literárny časopis, jeden z najstarších a výnimočných literárnych časopisov Európy, vychádzajúci od roku
1846. Vo vláde ČSR, ktorá sa s touto žiadosťou obrátila na
vydavateľa Slovenských pohľadov, teda na Maticu slovenskú,
zabezpečoval túto vec vtedajší minister vnútorného obchodu
a neskôr minister dopravy Dr. Ivan Pietor. Správa Matice slovenskej odpovedala pánovi ministrovi, že áno, majú k dispozícii skompletizované všetky dovtedy vydané ročníky Slovenských pohľadov. Matica slovenská ich následne zabalila a
prostredníctvom vlády ČSR ich poslala Knižnici Bieleho domu.
S odstupom času prišlo od vlády USA poďakovanie česko
- slovenskej vláde za dar a americká vláda súčasne za tento
dar ponúkla buď dodávku akéhokoľvek množstva studebakerov (automobilov) alebo továreň na výrobu penicilínu. Československá vláda si, dosť pochopiteľne, vybrala penicilínku,
nakoľko penicilínom, ktorý sa v ČSR ešte nevyrábal, bolo
možné liečiť mnohé dovtedy u nás nevyliečiteľné choroby.
Aké cenené boli Slovenské pohľady, za ktoré vtedajšie Česko
- Slovensko dostalo takú vzácnu fabriku! Ako to ale v histórii
Slovenska, keďže nebolo samostatným štátom, dopadlo, je
príznačné. Táto penicilínka sa totiž nepostavila na Slovensku,
ako by sa dalo očakávať, keďže v Slovenských pohľadoch sa
poskytla časť slovenského kultúrneho dedičstva do USA, ale
v Česku, konkrétne v meste Roztoky pri Prahe. Čiže klasicky,
za slovenský kultúrny klenot, na vtedajšie časy výnimočná továreň – penicilínka, bola postavená v Česku. Aj keď sa penicilín používal v celom bývalom Česko - Slovensku, predsa len
sa také vtedy výnimočné farmaceutické kapacity mali postaviť
a umiestniť na Slovensku, čo by bolo úplne primerané, aj
vzhľadom na industrializačnú nevybudovanosť Slovenska.
Milé matičiarky, vážení matičiari,
preto tak, ako som sa zaviazal pri oslavách 29. výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky dňa 13. septembra 2021
pri Lipkách ústavy v Banskej Bystrici, napíšem osobný list
predsedovi Matice slovenskej pánovi Mariánovi Gešperovi a
vyzvem ho, aby Matica slovenská z vlastnej iniciatívy doplnila
ročníky Slovenských pohľadov v Knižnici Bieleho domu vo
Washingtone v USA, minimálne od roku 1993, kedy sa opäť
stala ich vydavateľkou, ak nie od roku 1946. Matica slovenská
by týmto počinom opäť raz preukázala, že je hodná svojej pozície najstaršej slovenskej kultúrnej inštitúcie, ktorá má a nepochybne bude mať svoje opodstatnenie aj v budúcnosti, o
21. storočí ani nehovoriac.
S úctou Váš
JUDr. Pavol Boroň, predseda MO MS, Banská Bystrica

P RI P O MÍ NAME S I

P O S TAVE N I E S LOVÁKOV HODN É ÚCT Y
Veľmi zaujímavé je postavenie Slovákov
- Slovenov (Sloven, Slovenka, Slovensko)
ako národa, pretože podľa najnovších štúdií
patríme medzi najstaršie národy v Európe vôbec. Genetický výskum doc. Feráka
priniesol pre nás zaujímavé výsledky. Sme
totiž rekordérmi etnickej autenticity. Pomaly
85% Slovákov zdedilo gény, ktoré sa vyskytovali v strednej Európe a na našom území už pred 8000 rokmi.
Sme teda pôvodní obyvatelia Slovenska, vždy sme žili pod Tatrami.
Patríme medzi najstaršie etnikum v Európe. Gény, ktoré máme, sa
v Európe vyskytovali už pred 20 až 50 tisíc rokmi. Obdobný genetický
výskum radí Walesanov na druhé miesto. Totiž cez 70% obyvateľov
Walesu má 6000 rokov staré gény viazané na ich územie. Na poslednom mieste v rebríčku sa umiestnili Maďari, nakoľko len 5% obyvateľov Maďarska má gény staromaďarské. Polovica Maďarov má
gény slovanské (slovenské). Celé generácie Maďarov, potláčaním
pravdy, žijú teda už niekoľko storočí vo veľkom klame a sebaklame.
Už v roku 1991 na to upozornil renomovaný genetik L. L. Cavalli
Sforza, profesor Stanfordskej univerzity (USA). Výsledky svojej veľkoplošnej genetickej štúdie, ktorú uskutočnil na území dnešného Maďarska zhodnotil profesor nasledovne:
„Maďarsko v Európe je anomáliou. Jazyk je ázijský, ale obyvateľstvo európske, väčšinou slovanské. A títo Slovania sú pôvodným
obyvateľstvom Karpatskej kotliny. Absolútna väčšina obyvateľov Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, je prevažne slovanská a
kontinuálne európska. Zostalo iba maďarské meno a aglutinujúci jazyk. Maďarských génov niet.” (Scientic American, november 1991).
V ľudovej reči povedané: každý druhý Maďar je Slovák, len o tom
ešte nevie...“ Vyššie spomínaná informácia od profesora Sforzu nie
je pre mnohých z nás žiadna novinka, nakoľko územie Slovenska
bolo v minulosti rozsiahle. Slovensko a Slovinsko bola kedysi jedna

krajina. Ešte za čias nitrianskeho kniežaťa Pribinu, ktorý pri Blatnianskom jazere vybudoval panónske kniežatstvo Blatnohrad, patrilo terajšie južné územie Maďarska Slovákom.
Až maďarské kmene vrazili medzi nás Slovákov-Slovenov a Slovincov klin, ktorý nás ako národ rozdelil a obdobie cez vyše 1000 rokov sa uberáme ako samostatné národy.
Ďalší fakt, ktorý nie je celkom známy širokej verejnosti, je dominantné postavenie slovenského jazyka ku ostatným slovanským národom. V tejto súvislosti spomenieme prácu amerického vedca a
lingvistu prof. Pricea, ktorý pokladal slovenčinu „za kľúč ku všetkým
slovanským jazykom” a za médium na dorozumenie sa s ostatnými
Slovanmi. (John D. Price, The Key to all Slavonic Languages, SHF,
Columbia Univerzity, New York, Dec. 15. 1943, 9. s.). Profesor J. Price túto myšlienku vyslovil na kongrese Slavistov vo Varšave. Poľská
delegácia vyšla s návrhom, aby sa schválila definícia prvého slovanského jazyka, ktorej určujúcim bodom je slovenčina. Okrem českej
skupiny všetky slovanské delegácie odhlasovali poľský návrh: „Slovenský jazyk je najstarší a podľa neho sa potom vytvorili ostatné slovanské jazyky”. (Kanadský Slovák, Slovenčina, najstarší slovanský jazyk, Toronto, 23. marca 1989).
Ku vyššie uvedeným odborným vedeckým prácam, ktoré pojednávajú o Slovákoch ako o najstaršom slovanskom národe, môžeme
uviesť aj historický prameň ruského stredovekého kronikára a
letopisca Nestora (1056 - 1114). Rehoľný mních kyjevského kláštora vo svojej práci Povesti dávnych liet obdobne tvrdí, že Slováci
(Sloveni, Slovieni) sú pôvodným a teda najstarším slovanským národom. Určite by som tieto skutočnosti, síce získané z internetu, lepšie nekonštatovala. Sú to erudované fakty hodné úcty k starým hodnotám ľudstva. Október je predsa mesiacom úcty k starším! Nielen
k starším ľuďom, ale aj k ich dejinám!
Mgr. Anita Murgašová
tajomníčka MO MS

S LOVO NA Z AMYS LE N I E

Z ÁME RY P RO G RAMU MO MS NA O BDO BI E 2021 – 2025 ( I I . časť )
HLAVNÉ CIELE PROGRAMU
1) Umožňovať aktivizáciu členov MO MS a na
základe reálneho posúdenia ich návrhov zabezpečovať možnosti aktívneho pôsobenia v rôznych oblastiach profesijnej i záujmovej činnosti.
2) Posúdiť z doterajších zámerov programov
predchádzajúcich období v rôznych záujmových
aktivitách umeleckej i mimoumeleckej činnosti vytriediť tie, o ktoré
bude aj naďalej záujem a navrhnúť konkrétne ciele i postupnosť ich
naplnenia.
3) Pokračovať vo vydávaní matičného mesačníka ZVON so zámerom
pravidelného informovania MO MS o zámeroch i výsledkoch pravidelnej činnosti členskej základne. Širšiu pozornosť venovať spoločenskému dopadu, možnostiam aktivizácie členov, postojov k verejnému životu, návrhov na riešenie vznikajúcich problémov i možnej
mediálnej prezentácii.
4) Navrhnúť možnosti na postupné vytváranie Klubov Matice slovenskej v jednotlivých miestnych častiach Banskej Bystrice: Radvaň Kremnička - Rakytovce – Šalková - Vlkanová - Podlavice, Skubín Jakub, Kostiviarska – Sásová, Rudlová - Senica, Nemce – Iliaš a
s vedením mesta B. Bystrica riešiť v zmysle uzatvorenej dohody
o spolupráci aj podporu ich činnosti.
5) V súčinnosti so školami organizovať tvorivé literárne, hudobné a výtvarné súťaže pre deti a mládež a ich výsledky v rámci mesta Banská Bystrica verejne oceňovať a z najlepších usporadúvať výstavy,
koncerty, verejné čítanie ocenených prác, organizovanie stretnutí
s významnými osobnosťami v oblastiach histórie, kultúry, školstva,
športu a verejného života, a hľadať možnosti na podporu organizovania tvorivých táborov.
6) Trvale aktivizovať omladzovanie členskej základne MO MS a postupné

zapájať mladú generáciu členov MO MS do aktívnej tvorivej, riadiacej, organizátorskej, profesijnej, odbornej i záujmovej činnosti.
7) Maximálnu pozornosť venovať pravidelnej kompletizácii databázy
členskej základne MO MS a záujmových činností jednotlivých členov.
8) Každoročne organizovať verejné podujatia MO MS so zámermi pripomínania významných medzníkov slovenskej štátnosti - Deklarácia
o zvrchovanosti SR, Prijatie Ústavy SR, Vznik zvrchovanej SR, Prijatie SR do Európskej únie. Rovnakú pozornosť na úrovni MO MS
venovať významným udalostiam a výnimočným osobnostiam Matice
slovenskej a každoročne organizovať na pôde mesta programovo
vyvážené matičné podujatie za účasti verejnosti.
9) Posúdiť súčasné i budúce možnosti vykonávania spolupráce a napĺňania platných rámcových dohôd o spolupráci MS a MO MS
s BBSK, UMB, NOC i Mestom Banská Bystrica.
10) V prípade novelizácie Zákona o MS, Stanov MS a ďalších dokumentov dotýkajúcich sa pôsobenia Matice slovenskej, vykonať zmenu
v základných dokumentoch MO MS a oboznámiť s ich znením celú
členskú základňu.
11) Pokračovať v budovaní matičnej knižnice v MO MS a riešiť s Vydavateľstvom Matice slovenskej možnosti pravidelnej verejnej prezentácie výsledkov vydavateľskej činnosti MS v Banskej Bystrici.
12) Riešiť naliehavé potreby inovácie objektov a priestorov MO MS Dolná a Horná ul., aby tieto zodpovedali menu, poslaniu a verejnému postaveniu národnej ustanovizne Matice slovenskej (generálne
opravy objektov, pravidelná údržba, udržiavanie poriadku a čistoty
prostredia, vnútorná i vonkajšia estetizácia, potrebné technické vybavenie a pod.)
(Pokračovanie III. časti v nasledujúcom čísle mesačníka ZVON.)

Z ČINNOSTI
VYHODNOTENIE ČINNOSTI MO MS V BANSKEJ BYSTRICI ZA ROKY 2017 - 2020 (I. časť)
Dňa 2.8.2021 v matičnom dome v Banskej Bystrici sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie MO MS, ktoré prerokovalo súčasný stav v pôsobení MO MS počas celého obdobia trvania obmedzení k pandémii Covid 19, hodnotenie činnosti a hospodárenia
MO MS v rokoch 2017 – 2020, zámery činnosti na obdobie rokov
2021 – 2025, návrh rozpočtu MO MS na roky 2021 – 2022, voľby
Výboru a Dozorného výboru MO MS, zabezpečovanie riadnej činnosti v priestoroch
matičného domu do konca roka 2021, možnosti usporadúvania matičných podujatí
i zapájanie sa do verejnej kultúrnej a spoločenskej činnosti v Banskej Bystrici. Materiály z valného zhromaždenia MO MS budú postupne zverejnené v mesačníku ZVON.

cová, Liptovská ŠŠ, D12 - Martina Šošovičková, Dubnica, D14 – Mária Kovaříková,
Komárno, D18 – Lucia Strišková, Bratislava, CH08 – Tomáš Livňanský, Doprastav
BA, CH 10 – Richard Pisarčík, Bratislava, CH12 – Marek Ďurovka, Junior BB, CH14
– Patrik Števík, Junior BB, CH18 - Adrián Gyerpál, Junior BB. Vzhľadom na aktuálny
stav vývoja epidémie COVID 19 stálo nad realizáciou turnaja mnoho otáznikov
a podmienok, ktoré sa však podarilo zvládnuť a jubilejný 25. ročník sa zdarne uskutočnil. Organizátori a partneri podujatia, ŠK Junior CVČ B. Bystrica, Mesto B. Bystrica, MOMS v B. Bystrici, CVČ Havranské BB, KŠZ BB a BBSK zvládli náročnú
organizáciu aj vďaka podpore dobrovoľných a obetavých členov klubu a nadšencom
šachu, ktorí značnou mierou prispeli k zdarnému priebehu podujatia. (Zdeněk Gregor)

ÚCTA SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI
Dňa 13.9.2021 sa pri Pamätníku Líp Ústavy SR na námestí Slobody v Banskej Bystrici uskutočnilo tradičné matičné podujatie
s obyvateľmi mesta „Úcta slovenskej štátnosti“. Stretnutie s mimoriadnou úctou spoločne pripravili MO MS a Mesto Banská Bystrica k príležitosti 29. výročie prijatia Ústavy zvrchovanej SR. Pri
pamätníku slovenskej štátnosti na úvod zaznela hymna SR, po jej
doznení verše Milana Rúfusa „Cesta k zemi“ v prednese Vladimíra
Homolu a slová horehronskej piesne „Keď si ja zaspievam“ v podaní mužskej speváckej skupiny Telgártci. Stretnutie moderoval člen Výboru MO MS a poslanec mesta PhDr. Marcel Pecník, ktorý uviedol poslankyňu NR SR Ľubicu Laššákovú, podpredsedu MS Mgr. Mareka Hanusku, predsedu MO MS JUDr. Pavla Boroňa a viceprimátora mesta Ing. Milana Lichého a požiadal ich o položenie kytíc k pamätníku
Líp Ústavy. Počas kladenie kytíc zaznela hymnická pieseň Hej Slováci a slová básne P. Preradoviča Rodu o jazyku v podaní Mgr. Anity Murgašovej. Potom po privítaní
všetkých prítomných sa krátko prihovorila poslankyňa NR SR Ľ. Laššáková a odovzdala MO MS v B. Bystrici pozdravy Slovákov z Vojvodiny a spolu s nimi aj vzácny
exemplár zakladajúcej listiny Matice slovenskej v Juhoslávii s požiadaním, aby tento
bol na stálo vyvesený v priestoroch banskobystrického matičného domu. Zakladajúcu listinu MSJ prevzal a po odznení povstaleckej piesne „Tichá noc je, rosa padá“
sa k prítomným prihovoril predseda MO MS Dr. Pavol Boroň, ktorý v závere požiadal
prvého podpredsedu MS Mgr. Mareka Hanusku o zaslanie všetkých ročníkov časopisu Slovenské pohľady od roku 1932 po súčasnosť do americkej kongresovej
knižnice (od I. ročníka 1881 po rok 1932 a možno aj ďalej poslala MS do Kongresovej knižnice USA na základe jej požiadania ešte v minulom storočí ako Slovenskje
pohľadi na vedu umeňia a literatúru - J.M. Hurban a S. H. Vajanský -resp. Slovenské
pohľady). Kompletizovať tento jedinečný dokument o slovenskej histórii, slovenskom
jazyku, slovenskej vede, kultúre, literatúre a umení v najväčšej knižnici sveta je pre
ukotvenie slovenského národa v dejinách ľudstva a jeho budúcnosť v svetovom
spoločenstve veľmi potrebné a nevyhnutné. Na ukončenie výročného stretnutia
vzdania úcty pamätnému dňu prijatia Ústavy SR zaznela báseň M. Rázusa „Sto rokov“ a pieseň „Od širokýho Dunaja“ zaspievaná skupinou Telgárci pod vedením Jána Černáka. Po poďakovaní účinkujúcim, technikom, organizátorom i všetkým prítomným a po pozvaní na ďalšie stretnutia a matičné podujatia v Banskej Bystrici
zaznela hymna MS Kto za pravdu horí.

ALEJ NÁRODOVCOV
Dňa 23.9.2021 v Rimavskej Sobote matičiari odhalili
ďalšie dve busty v Aleji dejateľov Gemera – Malohontu na Námestí Štefana Marka Daxnera. Busty básnika, prozaika, prekladateľa a politika - župana Gemersko-malohontskej župy Dr. Janka Jesenského, ktorý
je pochovaný na Národnom cintoríne v Turčianskom Martine a pedagóga, publicistu,
školského inšpektora, regionálneho historika a zakladateľa časopisu Obzor Gemera
Júliusa Bolfíka, ktorý je pochovaný na cintoríne v Rožňave. Busty, ktoré sú najnovšími prírastkami v Aleji dejateľov, odhalili za prítomnosti predsedu MS JUDr.
Mariána Gešpera, autora projektu MUDr. Petra Dragijského, prednostu Okresného
úradu Petra Pavléka, viceprimátorky mesta Andrey Andrášovej, zástupcov matičných odborov z Gemera-Malohontu a Novohradu a rimavskosobotských členov MO
Matice slovenskej. Pri slávnostnom akte autor projektu Dr. Peter Dragijský povedal:
„Ťažko povedať, koľko búst tu napokon bude, keďže je to projekt ešte na dlhé roky.
V mojej knihe Osobnosti Gemera-Malohontu, ktorej druhé vydanie som zhruba pred
rokom pripravil, je možné nájsť množstvo národovcov, ktorí by si zaslúžili niečo podobné. Možno už nebudeme mať toľko peňazí na busty, ktoré sú pomerne drahé,
ale aspoň nejaké malé pamätníky by bolo treba urobiť.“ Vo svojom príhovore súčasne podotkol, že budúci rok by mali aktuálnu časť projektu zakončiť dvomi bustami dvoch významných dejateľov Gemera-Malohontu Vladimíra Mináča a Vladimíra
Clementisa. Predseda MS DR. Marián Gešper vo svojom príhovore uviedol, že je
pre neho cťou byť prítomný pri odhalení búst dvoch velikánov, ktorí sa borili za slovenskú štátnosť a národ a autorom projektu i miestnym členom MS sa poďakoval
slovami: „Chcem vyzdvihnúť všetkých organizátorov, ktorí už niekoľko rokov vytrvalo
a húževnato odhaľujú busty týchto dejateľov. Nielenže boli prví, skôr než matičné
ústredie, ktoré má podobné priestranstvo, ale hravo ho prekonali aj v počte búst.“

JUBILEJNÝ ŠACHOVÝ TURNAJ
V dňoch 18.9. – 19.9.2021 sa v Banskej Bystrici
uskutočnil jubilejný 25.ročník tradičného šachového
turnaja OPEN Banská Bystrica a VC mládeže mesta,
ktorým sme si zároveň pripomenuli aj 29.výročie
schválenia ústavy SR. Turnaj sa hral švajčiarskym
systémom na 9 kôl s tempom 2x25min +10s/ťah podľa pravidiel FIDE pre rapid šach. Veľmi potešiteľné bolo, že pri celkovej účasti 79 hráčov, väčšinu tvorila mládež do 18 rokov v počte 47
účastníkov. Aj tento rok mal turnaj medzinárodný charakter a konal sa za účasti
hráčov štyroch federácií (SVK,RUS,ENG, KOR). Slávnostné otvorenie podujatia
s príhovormi bolo za účasti predsedu MO Matice slovenskej v B Bystrici JUDr. Pavla
Boroňa, zástupcu Mesta BB p. Dany Cibulkovej ved. odd. šport, zástupcu BBSK
odb. školstva Mgr. Imricha Kováča, predsedu KŠZ B Bystrica, Ing. Ondreja Holíka
a vedúcej Robotníckeho domu B Bystrica Mgr. Lýdie Baranovej. Celkom slušne sa
darilo aj našej talentovanej mládeži, ktorá okrem svojich kategórií dominovala aj
v celkovom hodnotení turnaja. Víťazom jubilejného ročníka sa stal 17 ročný Adrián
Gyerpál pred 14 ročným Patrikom Števíkom, obaja z ŠK Junior CVČ B Bystrica.
Ich napínavý súboj bol až do poslednej partie a pri rovnosti ich partiových bodov
7,5 , o víťazovi rozhodlo až pomocné hodnotenie. Tretie miesto obsadil Vladimír
Giertli z ŠO Podbrezová so 7 bodmi aj zásluhou víťazstva vo vzájomnej partii s IM
Petránom, hráčom Slovana Bratislava, ktorého týmto odsunul na 4.miesto. Piate
miesto patrilo tiež jednému z talentov domáceho klubu Richardovi Turčanovi, ktorému sa nepodarilo obhájiť víťazstvá na tomto turnaji z rokov 2019 a 2020. V TOP
10 sa umiestnili na 7.-9.mieste hráči v poradí Marek Ihnát, Stella Sáňková, Mária
Kovaříková a Lucia Strišková, reprezentujúci tiež mládežnícke talenty slovenského
šachu. Víťazkou kategórie žien sa stala Stella Sáňková z ŠK Garde Detva. V kategórii seniorov zvíťazil Vladimír Giertli z ŠO Podbrezová . V kategóriách mládeže
prvenstvá v turnaji získali: D08 – Karin Dudová, Junior BB, D10 – Nela Júlia Štri-

HONTIANSKY KEĽAVNÍK
Tohtoročné leto sa nieslo v rámci očakávaných uvoľnení
po dlhej uzávere. Pandémia hlboko zasiahla aj do realizácie matičných projektov a mnohé sa len veľmi ťažko
rozbiehajú. Oblastné pracovisko a Miestny odbor Matice
slovenskej Hrušov úzko spolupracujú s Hontiansko-ipeľským osvetovým strediskom Veľký Krtíš a spoločne pripravujú niekoľko projektov. V oblasti výchovy mládeže a budovania vzťahu k tradíciám už vlani zorganizovali 1. skúšobný ročník letných táborov Hontiansky keľavník,
ktorý bol úspešný, ale žiaľbohu predčasne ukončený kvôli pandemickým opatreniam. Po skúsenostiach a praktických najmä termínových úpravách sa už tento rok
na organizáciu tábora pripravili dôkladnejšie. Realizoval sa v dvoch turnusoch
19.-23.7. a 9.-13. 8. 2021 v obci Hrušov. Účastníci z okresného mesta, okolitých
dedín, medzi ktorými sa našli i deti z iných miest, prázdninujúce u starých rodičov,
dochádzali každý deň z Veľkého Krtíša. Týždeň bol rozdelený na rôzne témy týkajúce sa tradičného života na dedine a súvisiacich činností. Deň odevu bol zameraný
na spôsoby tvorby tradičného odevu od pestovania a spracovanie konopí, pradenie,
tkanie, vyšívanie, paličkovanie. Zakončený bol prehliadkou krojov v Ľudovom dome.
Deň dreva deti využili na spoznávanie regionálnych drevín, spôsoby ich využitia
a opracovania najmä ľudovom staviteľstve. Deň chleba a zeme v znamení podôb
prác pri zbere obilia, ručnom mlátení, využitia slamy na výrobu tradičnej krytiny,
ukončený ukážkou pečenia v kamennej peci a ochutnávkou tradičných hrušovských
lepníkov. Viacerí si vyskúšali spracovanie hliny a kameňa, spôsoby používania v tradičnej architektúre. Na návšteve penziónu U bylinkárky spoznávali druhy liečivých
bylín a možnosti ich využitia v ľudovej medicíne. Počas Dňa kovov sa účastníci
oboznámili s prácami v kováčskej vyhni, pozreli zariadenie pálenice, expozíciu stabilných motorov, roľníckeho náradia, starých traktorov, výstavu hasičských prilieb
a techniky. Záverečným bol Deň Hontu s výstupom na vyhliadku na Prášnom vrchu,
odkiaľ možno vidieť hrušovské lazy, celú oblasť Hontu, Fatru, Matru a pri optimálnom počasí Nízke i Vysoké Tatry. Od kaplnky s Kalváriou na vrchu Stráňa deti videli
južnú časť regiónu, Ipeľskú kotlinu a samotnú obec Hrušov. Zoznámili sa aj s históriu
tohto pútnického miesta a jeho pôvodom vzniku, čo priblížil, ako aj po celý čas tábora účastníkov sprevádzal Ján Brloš z OP MS Hrušov. Počas realizácie organizátori z HIOS pod vedením riaditeľa Cyrila Páriša pripravili pre deti rôzne tradičné hry,
ktoré vyplnili voľný čas v rámci jednotlivých aktivít. Projekt podporil Fond na podporu
umenia a jeho zámer priblížiť mladej generácii tradičné spôsoby života, ale zároveň
im spríjemniť dni prázdnin, bol k spokojnosti organizátorov naplnený. (Ján Brloš)

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...
KAMARÁTI, BRATIA, PO JEDNOM SA TRATIA ...
Týmito slovami horehronskej piesne sa zvykneme lúčiť so vzácnymi priateľmi pri ich odprevádzaní do večnosti, pokloniť sa, vzdať im našu úctu a vysloviť slová poďakovania za prežité spoločné chvíle žitia. Sú to chvíle, s ktorými je veľmi ťažko sa vyrovnať, ale život ich prináša vždy vtedy, keď to najmenej čakáme i keď často o nich vieme. Vždy však ešte čakáme,
že sa čosi zmení a naša cesta s blízkymi bude mať svoje pokračovanie a my všetci spolu pri
tom budeme j naďalej usilovne zveľaďovať naše národné kultúrne dedičstvo a formovať duchovné hodnoty pre našu vlasť a našu budúcnosť. Žijeme však časy, v ktorých nevieme ani dňa, ani hodiny,
kedy sme povolaní pokloniť sa, vzájomne si odovzdať posolstvo pre budúcnosť, rozvíjať a zveľaďovať ho a
tým priniesť osobný vklad do života svojho národa. V našom banskobystrickom matičnom spoločenstve
máme zaužívaný zvyk „zazvoniť v tom našom ZVONe“ každému na jeho poslednú cestu, zaspomínať a
sľúbiť, že nezabudneme.
Vojto M a j l i n g - slovenský fotograf, dokumentarista, zberateľ ľud. slovesnosti, novinár, aranžér,
publicista, prišiel na svet 24.3.1938 v Harmanci. Po druhej svetovej vojne sa presťahoval s rodičmi do
Radvane a tam okrem školy a kostola, na slávnych radvanských jarmokoch sa stretával s čímsi, čo poznačilo
jeho život – veľa ľudí, dobrá nálada, priateľské podávania rúk, konačky a pri nich pesničky s muzikantmi a
z času na čas aj tance, alebo aj tvrdšie slová a postoje ľudí k životu. V roku 1956
ukončil vyššiu strednú školu, šiel pracovať najskôr na poštu, potom sa stal aranžérom
v podniku Zdroj, neskôr v obchodnom dome Hron a v rokoch 1969 – 1989 v obchodnom
dome Prior. Okrem zamestnania však mal aj iné záujmy. Bol mimoriadne nadaný športovec, venoval sa chodeckému športu a dostal sa až do slovenskej ľahkoatletickej reprezentácie a pripravoval sa na olympiádu v Ríme. Žiaľ, zranenie ukončilo jeho sľubnú
kariéru. Našiel si však iné záľuby. Aktívne sa zúčastňoval programov Klenotníc ľudovej
hudby v Slovenskom rozhlase, venoval sa fotografovaniu, spolupracoval so Slovenskou
televíziou a odbornými i populárnymi časopismi a prispieval do dennej tlače, chodieval na folklórne festivaly,
kde nadviazal mimoriadne priateľské vzťahy s mnohými nositeľmi tradícií z dedín a folklórnych kolektívov
a dokumentoval naše tradície – bolo to vyše 10 tisíc fotografií a viac ako 100 nahrávok na MG. Učarovali
mu ľudové remeslá a začal „vyťahovať na svetlo sveta“ nadaných a šikovných ľudí . Výsledkom boli nielen
prezentácie na tradičných jarmokoch, ale aj zachytené v publikáciách - Ľudové remeslá na Slovensku (2006),
U nás taká obyčaj (2007), Ta dala mamka... (2009), Slovensko – rodný náš kraj (2013), Poklady tradičných
remesiel (2015), v mnohých časopisoch i dennej tlači sa objavili spomienky na uja Kapustíka z Poník a jeho
drevenica, na zvonkára Mikuláša Gigaca zo Šumiaca, na učiteľa Marka Rajeckého z Tŕnia, na Ferka Žovinca
zo Selca pri Trenčíne, na rozprávačku Annu Koleničovú, na bačov bratov Sanitrárovcov zo Sliača – Trebule,
kožušníka Mikuláša Šufliarskeho a vyšívačku Veroniku Golianovú z Detvy, na keramikárov k Pozdišoviec i
z Pukanca, krasličiarky z Batizoviec a ďalších majstrov, ktorí vedeli vytvoriť túto krásu a potešiť ľudí. Vzácna
bola aj jeho spolupráca od roku 1990 s obnoveným matičným odborom v Banskej Bystrici - prispieval svojimi
článkami o tradíciách do mesačníka ZVON a SNN, prezentoval sa na výstavách v matičnom ústredí v
Martine a viacerých domoch MS, ale aj na svetových festivaloch slovenskej mládeže, na folklórnych festivaloch vo Východnej, Detve a Heľpe. Cez svoje životné krédo: „Keď chce človek spoznať dušu národa, to
čo je v nej najhlbšie skryté, musí sa naučiť porozumieť reči, piesňam a zvykom jeho ľudu“, sa Vojto Majling
svojím tvorivým životom dostával k podstate tradičnej i národnej kultúry a k priateľstvám ľudí na slovenských
dedinách, od ktorých odišiel do večnosti 3.10.2021.
Michal K a l i š k a - osvetový pracovník, organizátor kultúrneho života, hudobník, dlhoročný činovník
Matice slovenskej, sa narodil 21.11.141 v Hnúšti Likier. V roku 1959 maturoval na gymnáziu v rodnom
meste, absolvoval hru na husle a akordeón a potom v rokoch 1959 – 1963 študoval na Pedagogickej fakulte
v Banskej Bystrici kombináciu jazyk slovenský a hudobná výchova a pôsobil ako hráč na kontrabas v dixielandovej skupine. Počas základnej vojenskej služby v rokoch 1963 – 1965 bol členom džezového kvarteta Zdenka Johna a Petra Pavelku. V rokoch 1965 – 1970 bol učiteľom na ZŠ
v Hnúšti, v rokoch 1970 – 1977 bol riaditeľom Domu osvety a hrával v hudobných skupinách
Nagyovci, Majorošovci a Markotánovci v Rimavskej Sobote a organizoval festival Krištáľ
spod Sinca. V roku 1977 nastúpil na miesto inšpektora kultúry na OK S KNV a o rok na to
sa stal riaditeľom Domu družby, kde v roku 1985 založil džezový orchester BB Band, spevácky zbor Družba a organizoval viaceré súťaže v umeleckom prednese a speve. Spolupracoval pri napĺňaní dramaturgie festivalov populárnej piesne Bystrické zvony, Detvianska Zlatá
ruža i Erb Modrého Kameňa. Po obnovení MO MS v roku 1990 sa stal členom Výboru MO a následne aj
prvým riaditeľom Domu MS, ktorého zriadenie si petíciou vyžiadalo vyše 25 tisíc obyvateľov Banskej Bystrice.
Žiaľ, od 1.8.1991 bol objekt domu MS v Národnej ulici v rámci reštitučného zákona vrátený pôvodným majiteľom a matičný dom začal po vykonanej rekonštrukcii objektu na Dolnej ul. 52 (1.9.1991 – 31.1.1993) pôsobiť v tomto prostredí so zníženým stavom pracovníkov. V dome MS vo svojej činnosti pokračovali spevácky
zbor Collegium Cantus, orchester BB Band Jazz Band, detský súbor Matičiarik, súbor mladých Priehalina,
spevácke skupiny súboru Partizán, hudobné kvarteto Trávničkovci, začal sa organizovať Festival matičných
speváckych zborov, programové cykly Udalosti a Osobnosti, História, Tradície, Kultúra i medzinárodný dixielandový festival, významná bola jeho programová pomoc pri SFSM v Martine, B. Bystrici, L Mikuláši,
Žiline a V. Tatrách, spolupráca so spolkami Slovákov vo Vojvodine, Maďarsku a Česku i spolkom lužických
Srbov Domovina v Bautzene, s MC pre štúdium Slovákov zo zahraničia na UMB a pod jeho vedením sa
rozbehla pravidelná činnosť klubov rodákov z Gemera, Novohradu, Liptova, Zemplína a Turca, spolupráca
s festivalmi TĽK na strednom Slovensku, organizovanie matičných stretnutí k výročiam zvrchovanosti SR
na Kremnických Baniach, banskobystrickom Urpíne i ďalších matičných podujatí. Náš dlhoročný matičný
brat a výnimočný priateľ Miško Kališka nás opustil 14.10.2021.
Klaniame sa vzácnej pamiatke vzácnych ľudí nášho banskobystrického matičného spoločenstva a ďakujeme
Vojtovi Majlingovi a Miškovi Kališkovi za všetky okamihy spoločného žitia. V tom našom spoločnom žití
obidvaja boli verní poslaniu našej národnej ustanovizne, boli pravdiví v napĺňaní myšlienok slobody národa
a vlasti, verili ľuďom a ľudia verili im, vo svojom konaní boli priami a úprimní, boli ľuďmi vnútorne bohatými
a odovzdávali sa nám počas rokov naplno. Budú nám chýbať v tom našom matičnom živote naveky. Naše
poďakovanie patrí ich životu s nami a ich večnej pamiatke cez ich odkaz svojim matičným následníkom:
„Obetné plody podtatranskej zeme nesú na sebe kvapky nášho znoja, čo na oltári Bohu venujeme, do ďalšej
borby naše snahy spoja.“ S hlbokou úctou členovia MO MS

PROGRAM NA NOVEMBER
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 vo vzťahu k pandémii Covid 19. Širšie informácie budú pre členov zverejňované na webovej
stránke MO MS.
1.- 30.11. JESENNÉ INŠPIRÁCIE
Výstavka detských výtvarných prác
M: Dom MS, Dolná ul.
O: Výtvarná sekcia MOMS
1.- 2.11. SPOMÍNAME S LÁSKOU
Spomienka na národných dejateľov pri sochách, pamätných tabuliach v meste a na cintorínoch v B. Bystrici
M: B. Bystrica
O: Výbor MO MS
8.11. 17.00 VÝBOR MO MS
Zasadnutie výboru MO MS s pripomenutím 100. výročia
narodenia Alexandra Dubčeka
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
15.11. 16.00 HISTÓRIA - OSOBNOSTI
Prednáška s besedou pre členov MO MS k 200. výročiu
narodenia M Hatalu a 180. výročiu narodenia A. Kmeťa
M: DMS, Dolná 52
O: Literárna sekcia MO MS
18.11. SÁROVA BYSTRICA
18. ročník celoštátnej súťaže mladých moderátorov a hodnotiaci seminár sa uskutočnia dištančnou on line formou
Kontakt: krajcovic@sosbb.sk 0940 982683
M: SOS, Dolná 35
O: SOS B. Bystrica
8. - 15. - 22. a 29.11. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ
ČIPKY - Tvorivé stretnutie členiek klubu
M: DMS, Dolná 52
O: KPČ MO MS
8.- 15. - 22. a 29.11. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrn-ospoločenské stretnutia členov klubu Lipa
M: DMS, Dolná 542
O: Klub Lipa MO MS
5 . -12. - 19. a 26.11. o 18.00 SLOVÁ A PIESNE O ŽIVOTE
Tvorivé stretnutia členov speváckych skupín Hronky a Horehronci s pripomenutím zápisu - Horehronský viachlasý
spev - do SKD UNESCO
M: DMS, Dolná 52
O: FS Partizán

UPOZORŇUJEME
ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI
 MATERIÁLY z valného zhromaždenia MO MS:
Hodnotenie činnosti v rokoch 2017 – 2020, doplnky k programu na roky 2021- 2025, výsledky volieb orgánov MO
MS a ďalšie informácie o súčasnosti matičného života vám
prinesieme v ďalších číslach mesačníka ZVON a zverejníme na webovej stránke MO MS. .
 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ svojimi článkami do
mesačníka ZVON a posielať návrhy, ktoré nám pomôžu
rozvíjať našu pravidelnú činnosť. Vaše články 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,
ya szmbolickú cemu v matičnom dome na ulici M. Rázusa

 ČLENSKÝ PRÍSPEVOK za roky 2019 – 2021 môžete zaplatiť každý pondelok a štvrtok v mesiaci v čase od
15.00 – 18.00 hod. v matičnom dome na ulici M. Rázusa.
Z členského zabezpečujeme pravidelnú matičnú činnosť
členov a podporujeme konanie všetkých podujatí.
NOVEMBER. Kedysi ho Srbi a Chorváti nazvali studenja, na Slovensku
sa táto podoba používala dlho ako studeň. Naozaj, je to mesiac zvestujúci
príchod zimy, studené, nevľúdne daždivé dni s padajúcim lístím... A odtiaľ
je už veľmi blízko k názvu listopad - pre Čechov, Poliakov, Slovincov,
Srbov, Chorvátov, Bielorusov a Ukrajincov. Zaujímavý je názov mločný,
ktorý používali Lužania ako symbol mlátenia posledného obilia. Aj pobaltskí Slovania mali zaujímavé pomenovanie – zaimamond (zimný mesiac).
S novembrom sa strácajú posledné odrobinky príjemnej jesene, dni sa
skracujú a svetla ubúda...
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