Keď chceme – a s plnou odhodlanosťou
chceme – dvíhať všeobecnú kultúru
nášho národa, musíme ísť medzi ľudí
a hovoriť s nimi kultivovane a pravdivo.
Mesačník Miestneho odboru MS Banská Bystrica - roč. XXX. č. 252-12/2021

(Ján Stanislav 1953)

S POKOROU K SVIATOČNÝM CHVÍĽAM BYTIA
„Každý Boží dar nakladá ním obdarovanému povinnosť, tento dar v obore vlastného vlivu
rozširovať, vyvyšovať a zveľaďovať“, je odkaz vyslovený prvým predsedom Matice slovenskej, biskupom Dr. Štefanom Moysesom pre život každého človeka na tomto svete. V živote sa totiž
všetko deje slušne a po poriadku, ak každý z nás
do toho spoločného žitia vkladá najviac svoje
srdce. Asi aj preto si v čase najväčších sviatkov roka dávame všetci na svoje čelá
symbolický krížik a s neobyčajnou pokorou v sebe vyslovujeme zo srdca jeden druhému s úctou vinšovania vytvorené predkami: „Vianočný vinš si prizval koledu –
vraj pôjdu, kam ich oči povedú so starou novinou, že časy sviatkov nám nastali a
privítajte ich každý po svojom. Nech dobrá vôľa k Vám si prisadne a skutky naše
nech sú príkladné. Vinšujem Vám vo dni hodu vianočného, toho dohviezdneho štedrovečerného sväté sviatky, aby Vás pán Boh doviedol do dobrej pamiatky: - Vianočný čas nech je plný pohody a pod vianočným stromčekom nech sa krása a láska
vo vašich srdciach usadí.“
Takýmto vinšovaním sa medzi sebou zvykneme prihovárať každým rokom na
počiatku decembrových dní, aby sme si pripomenuli naše najvznešenejšie sviatky.
Každým rokom vstupuje do našich príbytkov čaro Vianoc v rôznorodej podobe.
Z histórie vieme, že málokde na svete je duchovná kultúra taká nádherná a ľudská
ako u nás. Od prvopočiatku totiž na ňu vplývali rôzne kultúry – najskôr grécko - byzantská, potom rímska, východné kresťanstvo, rytierstvo, renesancia, barok, turecká invázia, kolonizácia valaská, nemecká, rusínska, rumunská i poľská. V tomto
vývoji však naša kultúra nikdy nebola pasívna, ale skôr tomu bolo naopak a preto
prelínanie kultúr na území Slovenska je podnes stálou konštantou. Preto majú naše
tradície ďalekosiahle korene a preto sú podnes medzi ľuďmi živé a silne zakorenené. Ľudia totiž v každom čase, ale najviac v čase vianočných sviatkov, očakávajú
nielen úprimné slová spomienok a vinšovaní, ale aj slová uznania a vďaky za vykonané prospešné skutky pre život.
Preto si aj my v tom našom matičnom spoločenstve s úctou pripomíname Vianoce, ako sviatky pokoja a dobrotivosti, sviatky radostnej oslavy lásky a porozumenia v rodinách a v neposlednom rade so všetkými blízkymi vo svojom okolí. Prajeme si, aby vzájomná láska a úcta bola súčasťou každého dňa v našich rodiskách,
bydliskách, v našich rodinách, v našom rodnom kraji i v celej našej vlasti.
Ďakujeme každému v tomto sviatočnom čase za dar života, za úsmev, za priateľské podanie ruky, za priateľstvá nové i dlhodobé. Ďakujeme za dobro prebývajúce
v srdciach ľudí, aby v našej mysli natrvalo ostala úcta k dedičstvu predkov, ktoré
by sme mali spravovať tak, aby sme ho svojim potomkom odovzdali v plnej kráse,
a aby sme svojich potomkov naučili žiť život vo svojej plnosti. Aby sme aj my sami
prechovávali úctu ku každému človekovi, k rastlinám, stromom, horám, rovinám,
riekam, k vtákom i ku všetkému živému na zemi a pristupovali ku všetkému, čo potrebujeme pre život, s nesmiernym obdivom a citom dobrého hospodára. Príroda i
bez nás môže ostávať, ale my bez prírody nikdy nebudeme tým, čím sme Ak tak
budeme konať, potom môže byť každý prežitý deň pre nás sviatkom!
Tie tohtoročné sviatočné dni však budú, rovnako ako tie minuloročné, iné. Poznačí ich nepochybne pandemická situácia, ktorú prežívame už vyše roka. Deň po
dni musíme prijímať do každodenného života mnohé zmeny, vyplývajúce z tejto
skutočnosti. Jar bola náročná, leto nám prinieslo novú nádej a voľnosť, no jeseň
a blížiaca sa zima zatiaľ neveštia značné zlepšenie. V tejto atmosfére, ktorá je do
veľkej miery poznačená nepokojom a obavami o zdravie našich blízkych či priateľov,
sa nesie aj kolobeh príprav do nadchádzajúcich sviatočných dní. Záleží len na nás,
ako zvládneme toto obdobie aj emocionálne. Bude dôležité, aby sme si aj počas
nastávajúcich dní zachovali vnútorný pokoj, rozvahu a radosť z príchodu najkrajších
sviatkov roka. Aby počas sviatočných dní v nás prevážila ľudskosť, spolupatričnosť,
vzájomná úcta a porozumenie. Aby bolo medzi nami viac než inokedy prítomné
dobro, podpora, pomoc a láskavé slová, lebo ich všetci budeme potrebovať.
Každý národ na svete má svoje symboly, ktoré ho vytvárajú, formujú, ktoré
k nemu bytostne patria, ku ktorým má úctu a bez ktorých by žiadny národ nebol
národom. Slováci tiež majú takýto symbol, ktorý sa v ich žití počas rokov pretavil
do vzácneho posolstva budúcnosti, stal sa zárukou národného života a posilňoval
v našom národe nádeje a vieru v lepšie časy. Tým symbolom bola, je a aj v budúcnosti bude národná ustanovizeň Matica slovenská. Asi aj pre zachovanie jej poslania
v národe sa pred tými 30 rokmi Slováci rozhodli v živote kráčať konečne vlastnou
cestou, hoci vedeli, že to nebude ľahké. Upozorňoval ich na to už vo svojom čase
žitia prorockými slovami prvý predseda Matice slovenskej Štefan Moyses: „Matica
slovenská nikdy neslúžila, neslúži a nikdy nesmie a nebude slúžiť jednostranným
cieľom, ale kladie základy úspešného účinkovania vo všetkých vrstvách nášho ná-

rodného života. Matica slovenská nie je pokútna dajaká spoločnosť, zaoberajúca
sa hriešnymi, nebezpečnými zámermi, lež je to spolok majúci najšľachetnejší účel.
Ktokoľvek prozreteľnosťou božskou je údom slovenského národa, ktokoľvek s národom slovenským poctivo zmýšľa, tomu na udržaní, upevnení a rozkvete Matice
slovenskej záležať musí.“
Pre napĺňanie týchto myšlienok na začiatku roka 1990 pri obnove členskej základne Matice slovenskej oslovili ľudí na Slovensku formovatelia dlhodobého pohľadu na tradičnú ľudovú kultúru - Ing. Viliam Ján G r u s k a, v tom čase predseda
MS, ktorý v článku „Súradnice národného vedomia“, naznačil hľadanie možných
ciest pre ľudovú či národnú kultúru i ako pristupovať k ochrane bohatstva vytvoreného predkami. K tomu, aby to začalo fungovať, vyzval všetkých v článku: „Prihlásia
sa k odkazu Matice slovenskej“ vedecký pracovník ÚHV SAV PhDr. Kliment O n d
r e j k a, ktorý začínal budovať svoj vzťah k ľudovej kultúre ako pracovník Ústredia
národopisných a tanečníckych ochotníckych súborov (UNTOS) v Martine. Po obnovení členskej základne MS priniesol na sekretariát MO MS: „Ponuku osožných
činností miestnym matičných organizácii pri záchrane, záchove a zveľaďovaní národno-ľudových tradícii“, a v jej závere slovami – čo sa dá, treba oživiť, vyzval k vytváraniu matičných kultúrnych krúžkov, a tým nadviazať na dlhoročnú matičnú činnosť v rôznych záujmových umeleckých zoskupeniach na slovenských dedinách
i medzi Slovákmi v zahraničí: „Poslaním náplňou činnosti miestnych odborov MS
je starať sa o upevňovanie národného povedomia Slovákov, o ich národnej hrdosti,
o zachovanie kultúrneho dedičstva predkov, ich zvykov, povestí, piesní, tancov, krojov a výtvarnej umeleckej tvorby. Každý Slovák by sa mal stať členom Matice slovenskej ochrankyne národa, tohto celonárodného kultúrneho spolku, ktorý má nesmierne bohaté národné, mravné a kultúrne tradície i ušľachtilé poslanie a ciele.“
Časy nepoznania vo vrstvách mladých, ktoré možno chcú slúžiť národu, v huriavku denných premien a v treskote nových fráz často zabúdajú na staré poučenia
z dejín. Preto by sa mali vzdelávať, učiť sa obetavo pracovať a svojím konaním
v zmysle odkazu: „Nebolo by krajšie, keby náš život nebol naplnený zbytočnými a
zámerne vyvolávanými problémami, ale skôr duchovnou pohodou, vzájomným podopretím sa, vzájomnou úctou a pôsobením pre spoločnú vec“: - napĺňať budúce
dni nášho národného žitia!
Vyzývam preto všetkých, ktorým záleží na budúcnosti Slovenska a ktorí chcú
na jeho území pokojne a dobre žiť, nedovoľte nikomu, aby v záujme mocných sveta
menil našu minulosť, otravoval našu prítomnosť a rozpredal našu budúcnosť. Majme pri tom na pamäti odkaz, ktorý by sme si v našich srdciach mali všetci ukotviť:
„Programom našej krvi je naše slovenské slovo, je hlasom bratstva našich storočí
a najjasnejším sľubom našej budúcnosti. Je Božím darom, z ktorého bohatosti žijú
všetci Slováci po všetkých kútoch sveta, ako synovia a dcéry slovenskej matere.“
Tieto slová slovenského jazykovedca Jozefa Štolca vychádzajú z myšlienok vyslovených prvým podpredsedom Matice slovenskej Dr. Karolom Kuzmánym: „Slovensko ostane Slovákom so slovenčinou, slovenským umením, slovenskou kultúrou,
slovenským hospodárstvom – ak budeme za to pracovať, ale zdôrazňujem, málo
hovoriť a veľa pracovať - pracovať húževnato, poctivo po pravde a práve na zveľadení slovenskej krajiny. Preto by sme všetci mali byť vo veciach národa a vlasti celkom jasný kultúrny cieľ, lebo kultúrnosť každého človeka začína vtedy, keď si uvedomuje svoju osobitosť a vedome si vytvára život cez veci, ktoré sa ho bytostne
dotýkajú.“
Nedopusťme „piatu likvidáciu“ našej národnej ustanovizne prijatím „nového zákona o Matici slovenskej“, tak ako sa o to v prítomnosti viacerí „demokrati“ usilujú.
Ich návrhy totiž smerujú k jej opätovnému rozštiepeniu na inštitučnú a spolkovú
zložku a k jej podriadeniu vládnej moci. Maticu slovenskú vytvorili s jej nadčasovým
poslaním velikáni slovenského národa ako nedeliteľný celok. Jej poslaniu verili a vedeli, že Matica slovenská v živote národa si v prvom rade zaslúži slobodu konania,
mimoriadnu ochranu a v každom čase úctu, rovnako veľkú, akú si od nás zaslúžia
v našom žití Vianoce - najvzácnejšie sviatky nášho bytia.
Vianoce sú vzácnym darom, ktorý ani stáročiami nestratil svoju hodnotu a ktorý
nám pomáha prekonávať naše ľudské trápenia a starosti. Aj preto sú Vianoce pre
nás požehnaním na našej ceste životom. Nech sa deje čokoľvek, vianočné sviatky
si zaslúžia našu úctu a preto si štrngnime na všetko krásne, čo už bolo, je a ešte
určite príde. Nech nám vždy má kto pohladiť každú bolesť a novú vrásku, nech sa
v našich srdciach rozhostí pokoj, láska a radosť a nech znejú zvony čarokrásnych
Vianoc, ktoré nám rokmi vrástli do srdca. Šírte ich poslanie v živote každého z nás,
šírte ich všade okolo seba, nech počas tohtoročných sviatočných dní zaznievajú
koledy v každej rodine, nech mamy a otcovia rozprávajú svojim deťom o dávnych
tradíciách, nech sa aj tí najmenší učia ctiť a vážiť si spoločné sviatočné chvíle.
A preto šťastlivé veselé Vianoce v šťastí, zdraví a hojnom Božom požehnaní vám
všetkým vinšujem.
Igor K o v a č o v i č
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PREČO SA VYTRATILI SEDLIACI? (Zamyslenie)
Sedliaci sú dnes v spoločnosti
nežiaducim elementom, preto ich
za posledných 100 rokov systematicky ničili. Keďže sedliak bol sebestačný, mal svoje hospodárstvo, bol
veľmi univerzálny, rozumel takmer
všetkému, a ani v obchode nenakúpil viac, len toľko, čo potreboval. Nedalo sa na ňom ľahko zarobiť!!
Čo chcel, to si sám vypestoval. Mal svoje jedlo, pálenku, víno, chlieb,
mlieko, med a syry. Všetko si vyrábal svojpomocne doma. Ženy vedeli tkať, šiť, poznali liečivé rastliny, a nerady chodili k lekárovi. Pásavky zemiakové zbierali ručne, nepoužívali chemikálie. Starí ľudia
vždy rozprávali, že do obchodu chodili iba pre cukor a petrolejový
olej. Všetko ostatné mali doma svoje!
Nepáchali trestné činy, žili jednoduchým ale poctivým životom.
Kradnutie bolo hanbou, právnikov a advokátov preto ani nepotrebovali. Sedliaci nikdy dobrovoľne pôdu nepredávali. Obchody a dohody
sa uzatvárali podaním ruky a dané slovo bolo sväté. Preto, presne
kvôli týmto veciam, neboli závislí od systému. Okrem toho, nezaujímali sa o hlúposti. Nemali radi klamstvo. Žili vo veľkej, súdržnej ro-

dine. Mali veľa súrodencov, ktorí si navzájom pomáhali v dobrom aj
v zlom. Politiku väčšinou pokladali za nepodstatnú (panský švindeľ)...
Namiesto nich bolo treba vytvoriť spoločnosť, ktorá chodí na vysoké školy, žije v panelákoch, kde nevie vypestovať ani svoje paradajky. Najlepšie bolo, keď mu chýbala aj obyčajná vlastná záhrada,
keď komoru mal prázdnu, a keďže nemal čo jesť, tak išiel pracovať.
A čo je podstatné, nakupuje veľa. Kúpi všetko. Nakupuje z nudy, stále viac a viac, často nepotrebné veci lebo sú v akcii... A keďže ničomu
nerozumie, za všetko čo v živote potrebuje, si musí zaplatiť. Preto
začali slovo sedliak používať pejoratívne. Aby znevážili tento životný
štýl.
Pretože to nespĺňalo ich záujmy. K vzniku dnešnej konzumnej
spoločnosti museli najprv rozbiť sedliacku spoločnosť. Tú, ktorá bola
sebestačná, rozumná, so skutočnými vedomosťami a hodnotami. A
tak povyberali deti z rodinných hospodárstiev do ďalekých škôl, ktoré
potom nedokázali prevziať vedomosti od svojich rodičov. V školách
ich učia alternatívne veci, a tak ľudia zostávajú závislí.“ ...a postupne
sa u nich vytratil cit, láska k rodnej zemi, k vlasti, k Bohu a všetkému
čo sa nedá kúpiť.
.
Prevzaté z e-mailu AM

NAŠA ÚCTA:
-

100. výročiu narodenia Alexandra DUBČEKA - čestného člena MS (27.11.1921 +7.11.1992)
100. výročiu narodenia Júliusa FILA st. - člena Prezídia MS (1997 – 2004) biskupa evanjelickej cirkvi a. v.
(17.12.1921 + 14.4.2004)
165. výročiu narodenia Jura JANOŠKU - predsedu MS (1922 – 1930) generálneho biskupa evanjelickej cirkvi a .v.
(26.12.1856 + 27.1.1930)
160. výročiu Viedenského memoranda Matice slovenskej (12.12.1861)

S LOVÁ NA Z AMYS LE N I E
NAŠA VLASŤ
Naša vlasť dá nám všetko, čo len vlasť môže dať človeku, keď zakladá si domov:
Miesto, kde budete sa k spánku klásť, ostrihať bude bdením miliónov.
O chlieb i soľ sa s vami podelí, pomôže vybojovať zápas s chorobami a dozrie, aby ste sa zariadili, odeli – no,
lásku, lásku, tú si musíme dať sami!

ZÁMERY PROGRAMU MO MS NA OBDOBIE
2021 – 2025 (III. časť)
11) Pokračovať v usporiadaní a tým aj v ďalšom budovaní archívu činnosti a celkovom pôsobení MO MS v priestoroch matičného domu
(písomná, zvuková a obrazová dokumentácia), ktorý treba sprehľadniť a vytvoriť aj podmienky pre jeho využívanie záujemcami.
12) Osobitnú pozornosť venovať projektu ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva a tým napĺňať Deklaráciu UNESCO zo 17.10.2003
i Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru napĺňaním,
schválenú vládou SR 8.8.2007.
13) Každoročne v rámci pravidelnej činnosti MO MS podporovať organizovanie vzdelávacích aktivít i zájazdov členov MO MS za účelom
spoznávania národných kultúrnych pamiatok, pamätných miest a
prírodných krás Slovenska.
14) Vynaložiť úsilie k vytváraniu trvalých kontaktov s MO MS na južnom
Slovensku, ako aj s organizáciami Slovákov v Maďarsku a Česku a
do týchto kontaktov aktívne zapájať členov MO MS.
15) Celoročne riešiť možnosti finančnej podpory výnimočným projektom
prezentujúcim najvýraznejšiu činnosť jednotlivých súčastí MO MS i
spolupracujúcich subjektov. Osobitne riešiť podporu budovaniu pamätníkov výnimočných udalostí a osobností v Banskej Bystrici a jej
okolí.

Cez tieto základné ciele programu matičnej práce v MO MS v rokoch
2017 – 2025 bude potrebné v prvom rade vytvoriť stabilné podmienky
pre ich postupné napĺňanie v členskej základni, pričom sa ráta aj s podporou profesionálnych matičných pracovísk. Základné ciele matičnej práce na základe získaných skúseností treba postupne dopĺňať o zásadné
zámery a konkrétne úlohy širšieho dosahu, ktoré budú prijaté na valnom
zhromaždení Matice slovenskej a na celoštátnom sneme Matice slovenskej v rokoch 2021 – 2022 a ktorým sa dostane širšej podpory po stránke
obsahovej, materiálnej i finančnej. Takto skompletizovaný program pôsobenia MO MS by mal vytvárať možnosti k budúcim rokom napĺňania
poslania Matice slovenskej v konkrétnych podmienkach všetkých súčastí
Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici.
Banská Bystrica 16.8.2021
Doplňujúce úlohy k hlavným cieľom programu:
1) Vydať interné právne normy pre činnosť a zabezpečovanie prevádzky v objekte matičného domu.
2) Obnoviť činnosť „jazykovej komisie“ so zámerom upozorňovať na
dodržiavanie zákona o štátnom jazyku a kvalitu jeho používania v
médiách a vo verejnom živote.
3) Podporovať pravidelnú činnosť matičných súborov, klubov a sekcií,
ktoré sú kolektívnymi členmi MO MS a ich zástupcov pozývať na
riadne zasadnutia Výboru MO MS za účelom riešenia ich zainteresovania do prípravy a realizácie programov podujatí MO MS.
4) Vytvoriť možnosti pre vznik školiteľského strediska s orientáciou na
špecializované vzdelávanie tvorivých umeleckých vedúcich a manažérov pre záujmovú činnosť členov MO MS.
5) Navrhnúť možnosti a pripraviť podmienky pre zriadenie „matičnej
svetlice“ v priestoroch matičného domu.
6) Vykonať v dohľadnom čase kompletnú inventarizáciu hmotného a
nehmotného majetku MO MS a hľadať možnosti na jeho udržiavanie
a využívanie.

Z ČINNOSTI
VYHODNOTENIE ČINNOSTI MO MS V BANSKEJ BYSTRICI ZA ROKY 2017 - 2020 (II. časť)
V rámci programového cyklu HISTÓRIA
v rokoch 2017 - 2020 sa uskutočnili prednášky
s besedami a stretnutiami s členmi MS venované významným udalostiam a osobnostiam národnej a matičnej histórie. Celkom ich bolo 27
s účasťou 67 lektorov a účinkujúcich a 1045
účastníkov.
V roku 2017 to bolo 7 podujatí s účasťou 30 lektorov a účinkujúcich a 361
účastníkov: Vznik samostatnej SR, 25. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti
SR, 155. výročie prijatia MS do mesta Turčiansky Svätý Martin, 156. výročie Memoranda národa slovenského a 26. výročie II. Memoranda národa slovenského,
25. výročie prijatia Ústavy SR, 110. výročie Černovskej tragédie, 28. výročie Novembra 1989, 40. výročie Slovenskej cirkevnej provincie a vo Zvone sme zverejnili
články o histórii a prítomnosti mestských častí Banskej Bystrice - Radvaň, Kremnička, Šalková, Sásová, Rudlová, Podlavice, Skubín, Jakub a Kostiviarska.
V roku 2018 to bolo 7 podujatí s účasťou 30 lektorov a účinkujúcich a 361
účastníkov: 25. výročie vzniku SR z roku 1993, 50. výročie obnovenia členskej základne MS, 125. výročie vzniku MSS ,70. výročie Žiadostí národa slovenského,
100. výročie Pittsburskej dohody, 50. výročie prijatia Zákona o MS z roku 1968, 26.
výročie Deklarácie o zvrchovanosti SR, 155. výročie vzniku Matice slovenskej, 26.
výročie prijatia Ústavy SR ,110. výročie Černovskej tragédie, 29. výročie Novembra
1989, 45. výročie zastavenia činnosti MO MS v roku 1973 a vo Zvone sme cez osobitné články pripomenuli: 25 rokov činnosti MO MS, 50. výročie obnovenia členskej
základne a prijatia zákona o MS a zverejnili aj osobitné články: Z vôle ľudu, Tri odkazy Slovákom, Pamätný rok 1848, Spomienka na M. R. Štefánika a Pribinova Nitra
z roku 1933.
V roku 2019 to bolo 5 podujatí s účasťou 3 lektorov a 121 účastníkov: 100 rokov od oživotvorenia MS a vzniku MO MS, výročie smrti sv. Cyrila, výročie exodu
štúrovcov do Levoče, 65. výročie vzniku zahraničnej MS, 30. výročie Nežnej revolúcie 1989 a vo Zvone sme cez články pripomenuli: Rok oživotvorenia MS, zverejnili
slová prvého ponovembrového predsedu MS Ing. V. Grusku matičiarom „Dobré nech vás vždy nájde a plané obíde“, 80. výročie od vzniku prvej Slovenskej republiky,
25. výročie smrti prof. Ladislava Hanusa a dali úctu prof. Jánovi Findrovi, architektovi Ladislavovi E. Hudecovi, prof. Júliusovi Albertymu, Ladislavovi Ťažkému, Dr.
Karolovi Kuzmánymu, M. R. Štefánikovi a Svetozárovi Stračinovi. Oslavy 100. výročia vzniku MO MS sa uskutočnili 30.11.2019 v priestoroch ŠVK (bývalý župný
dom, v ktorom sa uskutočnilo 30.11.1919 aj zakladajúce valné zhromaždenie MO,
ktoré v átriu pripomína pamätná tabuľa, inštalovaná v roku 1999). Dňa 30.11.2019
sa podľa dohodnutého programu uskutočnili oslavy 100 ročnice MO, ku ktorým
bola v spolupráci MO a MS v Martine v edícii Dejiny miestnych odborov Matice slovenskej – zväzok III. vydaná Pamätnica „MO MS Banská Bystrica 1919 – 2019“ ISBN 978-80-8128-246-1 (zostavovatelia Igor Kovačovič a PhDr. Marcel Pecník,
jazyková redaktorka Mgr. Anita Murgašová, recenzent PhDr. Tomáš Winkler PhD.,
grafické spracovanie Ing. Peter Valach, tlač Press Group s.r.o. Banská Bystrica ),
v náklade 100 kusov. Vysoko si ceníme slová, ktoré MO MS k jeho storočnici napísal
matičný historik PhDr. Tomáš Winkler: „Vždy som si uvedomoval pri písaní matičných dejín, že píšeme len o tom, čo sa dialo v Martine a bez povšimnutia ostávala
ostatná matičná činnosť na Slovensku. Nebola to ignorancia, bolo to pre nedostatok
čiastkových štúdií, pred našimi potomkami bude teda úloha podať celistvý obraz
Matice slovenskej. Publikáciu k storočnici banskobystrických matičiarov chápem
ako kamienok do tejto mozaiky, opiera sa o dokumenty a nie je ich málo, takže
obraz matičnej práce v Banskej Bystrici je pomerne plastický a pestrý a určite môže
byť vzorom aj ďalším autorom matičných dejín, najmä tých, ktoré sa týkajú matičnej
činnosti v regiónoch. Len tak bude obraz Matice slovenskej pravdivejší a úplnejší.“
Kompletné informácie priebehu konania osláv 100 ročnice spracoval podpredseda
MO MS Marcel Pecník a zaslal ich na zverejnenie do SNN i na ČÚ MS. Nakoľko
k zverejneniu v matičných médiách nedošlo, širší pohľad na priebeh osláv sme zverejnili v článku „Aby sme nezabudli“ (Zvon č. 7/2021).
V roku 2020 to bolo 8 podujatí s účasťou 4 lektorov a 102 účastníkov, ktoré
boli venované cez systém on-line - Odkazom Alexandra Matušku - Dielu Jána
Hollého a Jozefa I. Bajzu - Úcte Andrejovi Sládkovičovi - Pocte B. Bjṏrnsonovi
- Úcte literárnemu dielu M. Kukučína a J.G. Tajovského - Spomienke na M. Rázusovú-Martákovú - Pripomenutiu 100 rokov od Trianonu - Stretnutiu k 28. výročiu prijatia Ústavy SR - podujatiu Pocta národovcom v Rimavskej Sobote.
Cez tieto podujatia sme si chceli cez odkaz „Dobré nech vás vždy nájde a plané
obíde“ a najmä cez slová Jozefa Miloslava Hurbana: „História je pre národ tým,
čím je svedomie pre človeka“ pripomenúť najmä zlomové udalosti našich dejín
majúce vplyv na slovenskú prítomnosť a určite aj budúcnosť. Samostatné stretnutia sa však z dôvodov dodržiavania opatrení prijatých voči šíreniu pandémie
Covid 19 nekonali.
Závažné postoje k prítomnosti priniesli články v rubrike Slovo na zamyslenie:
č. 2 Prešli okolo nás dejiny – č. 2 a 3 Odkazy Alexandra Matušku - č. 4 Spisovný
jazyk - č. 5 Slovenčina – č. 6 Chráňme si náš domov – č. 7 Úvaha J. Baranku
k dnešku – č. 8 Úvaha L Jaques Zrkadlo spoločnosti - č. 9 Slovo M. Macuľovej ministerke kultúry SR – č. 10 Slovo ku generácii dneška, č. 11 Myšlienky Ľ. Štúra a
na poslednej strane to boli články č. 2 Cesta Slovenska k štátnosti - č. 3 Vyhlásenie
KR MS Chráňme si dedičstvo – č. 4. Za tú našu slovenčinu (30. výročie) – č. 5 M.

Macuľová Spomienka na Cecíliu Hronskú – č. 7 Zlatý klas rodnej zeme Úcta E.
Kristínovej – č .8 P. Dragijský Učená spoločnosť malohontská, - č. 9 Stanovisko vedeckých pracovníkov MS - č. 10 Slovákom na pamäť - č. 11 Matičiari svojmu mestu
– č. 12 Dni kolied kresťanov Slovenska (30. výročie).
V rámci programového cyklu TRADÍCIE v rokoch 2017 – 2020 sa konali tradičné podujatia a programy s ľudovou kultúrou na pôde matičného domu a v meste
Banská Bystrica, ale aj v rámci Banskobystrického kraja, pri ktorých viacerí členovia
MO MS pôsobili svojou programovou i organizátorskou pomocou. Celkom to bolo
68 podujatí, s účasťou 11 887 účinkujúcich a 163 288 divákov.
V roku 2017 to bolo 28 podujatí s účasťou 4287 účinkujúcich a 59 880 účastníkov: Celoobecnô zhromaždenia obce liptovskej, Fašiangový detský festival, Stretnutie seniorov v Nemciach, Fašiangové časy v Slovenskej Ľupči, Už sa fašang kráti
v Č. Balogu, Prehliadka choreografií DFF (Matičiarik postúpil do krajského kola),
Koncert pre Vlada Homolu, program FS Partizán na Turičnom jarmoku v Ľupči,
účasť na 21. festivale Zdola ponickýho mlyna, 52. HDST Heľpa, programová pomoc
pri 63. ročníku FF Východná , 52. ročníku FSP Detva, 23. ročníku festivalu Ozveny
staroslovienčiny v Telgárte, 27. ročníku festivalu Koliesko v Kokave nad Rimavicou,
14. ročníku festivalu Očovská folklórne hruda, 22. ročníku festivalu Hontianska paráda v Hrušove, v programoch Bystrickej folklórnej haravary Tancovačka, Valaský
rok na Mitra v Podkoniciach, Spomíname s láskou – úcta na cintorínoch v B. Bystrici), program Vianočný kruh v dome MS, programy Daj Boh šťastia tejto chvíli
v Banskej Bystrici a Slovenskej Ľupči a Vianočné stretnutia kolektívnych členov
MO – FS Partizán, Klub Liptákov, Klub seniorov Lipa, aktívna účasť na výročiach
folklórnych súborov Urpín, Zornička, Hriňovčan.
V roku 2018 to bolo 26 podujatí s účasťou 4120 účinkujúcich a 54 200 účastníkov: Fašiangy v Slovenskej Ľupči, Už sa fašang kráti v Č. Balogu, Deň učiteľov
s pripomenutím 80. narodením Vojtecha Majlinga, prehliadka folklórnych skupín
Nositelia Tradícií v Brezne, Koncert k jubileu FS Telgárt v B. Bystrici, koncert Hrajteže mi, hrajte v B. Bystrici, krajská prehliadka folkl. skupín v Dobrej Nive, 30. Hronsecká lipová ratolesť v Hronseku, festival Zdola ponickýho mlyna, Turičný jarmok
v Ľupči, 11. slávnosti vo Vernári, 53. Horehronské slávnosti v Heľpe, 64. Folklórny
festival vo Východnej, 53. FSP v Detve, 24. Ozveny staroslovienčiny v Telgárte, 13.
slávnosti Na badínských vŕškoch, 28. festival mladých Koliesko v Kokave nad Rimavicou, 15. festival Očovská folklórna hruda, 23. Hontianska paráda v Hrušove,
44. Gemerský folklórny festival v Rejdovej, 361. Radvanský jarmok a Deň kroja
v B. Bystrici, Bystrická folklórna haravara, na ktorých úspešne účinkoval kolektívny
člen MO MS súbor Partizán, ktorý v dňoch 28.- 29.9. 2018 uviedol v rámci svojho
60. výročia program Letokruhy nášho času a tento uviedol aj v Selciach a v Slovenskej Ľupči. Ďalej v programoch Bystrickej folklórnej haravary Tancovačka úspešne vystúpil aj DFS Matičiarik. Potom to bolo podujatie Valaský rok na Mitra v Podkoniciach, podujatie Spomíname s láskou, ktorým sme vzdali úctu osobnostiam
kultúrneho a verejného života na cintorínoch v Banskej Bystrici, program Vianočný
kruh v dome MS, program Úcta piesni v komornej sále SOS, Hrajteže mi, hrajte,
vianočný koncert kolektívnych členov MS v evanjelickom kostole, programy v evanjelickom kostole a v kultúrnom dome v Slovenskej Ľupči Vinšujeme vám a viaceré
vianočné stretnutia kolektívnych členov MO (Hronky a Horehronci, klub Lipa, seniori
a juniori FS Partizán i aktívna účasť matičných činovníkov na tohtoročných výročiach viacerých folklórnych kolektívov na strednom Slovensku (Telgárt, Vršatec,
Radosť, Mladosť, Sliačanka, Kokavan, Rozsutec a Drienka).
V roku 2019 to bolo 20 podujatí s účasťou 3600 účinkujúcich a 49 208 účastníkov: Harmatanec a Fašiangy v Slovenskej Ľupči, festival Už sa fašang kráti v Č.
Balogu, súťaž detských súborov Ponická fujarka, podujatie Deti tancujú s DFS Matičiarik, koncert Hrajteže mi, hrajte v B. Bystrici, Festival ľudovej hudby v Brezne,
31. Hronsecká lipová ratolesť, program V Bystrici nevídanô, kultúrny festival
FUBABY, 54. Horehronské slávnosti v Heľpe, 65. Folklórny festival vo Východnej,
54. FSP v Detve, 25. Ozveny staroslovienčiny v Telgárte, 14. slávnosti Na badínskych vŕškoch, 29. festival mladých Koliesko v Kokave nad Rimavicou, 16. festival
Očovská folklórna hruda, 24. Hontianska paráda v Hrušove, 362. Radvanský jarmok
a Deň kroja v B. Bystrici a Bystrická folklórna haravara, na ktorých úspešne účinkovali kolektívni členovia MO MS FS Partizán a DFS Matičiarik. Ďalej to boli podujatia: Valaský rok na Mitra v Podkoniciach, podujatie Spomíname s láskou, ktorým
sme vzdali úctu osobnostiam kultúrneho a verejného života na cintorínoch v Banskej
Bystrici, program Vianočný kruh v dome MS, vianočný koncert Rádia Regina „Hrajteže mi, hrajte“ v evanjelickom kostole s účasťou ŽSS Trnki a viaceré vianočné
stretnutia kolektívnych členov MO (Hronky a Horehronci, klub Lipa, seniori a juniori
FS Partizán) i aktívna účasť zástupcov MO MS na výročiach viacerých umeleckých
kolektívov na strednom Slovensku.
V roku 2020 sme na pôde miestneho odboru MS v rámci dlhoročných partnerských vzťahov začali pripravovať dramaturgiu niektorých scénických programov,
ktoré mali byť uvedené v rámci tradičných festivalov a slávností s ľudovou kultúrou
(FF Východná, FSP Detva, HDST Heľpa, Ozveny staroslovienčiny v Telgárte, Hontianska paráda Hrušov, Očovská folklórna hruda, festival mladých Koliesko Kokava
nad Rimavicou, Bystrická folklórna haravara), pri príprave ktorých boli nápomocní
svojou programovou i organizátorskou činnosťou viacerí členovia MO MS. Uvedené
festivaly však v súvislosti s pandémiou Covid 19 boli rozhodnutím hlavných organizátorov termínovo preložené na roky 2021 – 2022.
(Pokračovanie na poslednej strane)

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...
Z ČINNOSTI – pokračovanie II. časti
Osobitne bol pripravovaný scénický program „Čírenie vedomia“, venovaný pamiatke prvého ponovembrového predsedu MS Ing. Viliama J. Grusku, ktorý mal byť uvedený na
55. ročníku FSP v Detve a vytvoriť ho mali predovšetkým folklórne skupiny vykonávajúce
svoje pôsobenie na pôde matičných odborov: Lúky pod Makytou, Dubové, Chrenovec –
Brusno, Krpeľany, Žaškov, Plachtince, Dobrá Niva, Hrušov, Telgárt, Liptovské Sliače a
Zuberec, sa neuskutočnil. V priebehu roka po čiastočnom uvoľnení situácie v dodržiavaní opatrení
vlády SR k pandémii Covid 19 sa však uskutočnili nasledovné podujatia: Pocta folklóru B. Bystrica festival Už sa fašang kráti v Č. Balogu - Pocta ženám Horná Mičiná - súťaž detských súborov Ponická
fujarka - podujatie Deti tancujú s DFS Matičiarik - koncert Hrajteže mi, hrajte v B. Bystrici - Festival ľudovej hudby v Brezne - 31. Hronsecká lipová ratolesť - festival Folklórna Bystrica v srdci Slovenska účinkovanie FS Partizán na Dni folklóru v Novohrade - Valaský rok na Mitra v Podkoniciach - Spomíname s láskou - Úcta osobnostiam na banskobystrických cintorínoch. Program Vianočný kruh, ktorý
sa mal konať 14.12.2020 v matičnom dome, bol v zmysle prijatých opatrení voči pandémii Covid 19
zrušený a rovnako sa neuskutočnili aj plánované vianočné stretnutia kolektívnych členov MO MS. Celkom sa však uskutočnilo 13 podujatí, na ktorých vystúpilo 627 účinkujúcich.
V rámci programového cyklu KULTÚRA v rokoch 2017 - 2020 sa uskutočnili viaceré podujatia
koncertného charakteru pre členov a priaznivcov MS i širokú verejnosť, ktoré priamo organizoval MO
MS a na ďalších sa podieľal programovo a organizátorsky. Celkom to bolo: 64 podujatí s účasťou 1604
účinkujúcich a 6920 účastníkov.
V roku 2017 to bolo 19 podujatí s účasťou 671 účinkujúcich a 2670 účastníkov: výstavky detských
výtvarných prác k Novému roku na témy Život v našom meste, k sviatkom Veľkej Noci Jarné pohľady,
k májovým dňom Vesmír je náš svet, 6. ročník podujatia Banskobystrická paletka na témy Môj svet,
Maľované obrazy, Farby jesene a Čaro Vianoc, ďalej to boli Stretnutia Liptákov, účasť matičného orchestra BB Band na 23. festivale Hudba bez hraníc v B. Bystrici, Maliarske sympózium v Brusne, podujatie Zvrchovanosť v znamení Štúra, Program Soireé s Marínou vo Zvolene.
V roku 2018 to bolo 17 podujatí s účasťou 650 účinkujúcich a 2260 účastníkov: - výstavky výtvarných prác detí Náš svet v našom meste, Jarné motívy, 7. Banskobystrická paletka na radnici - Korene
a krídla program Slovákov zo zahraničia na UMB - program na amfiteátri V Bystrici nevídanô - 17. ročník podujatia Deň stromu v Č. Balogu - Pocta M. R. Štefánikovi pri pamätníkoch v Sásovej a Rudlovej
- účasť na oslavách 155. výročie vzniku MS v Martine - Koncert speváka Jána Ambróza pri jeho 70.
narodeninách - prednáška s besedou na tému Pamiatky UNESCO na Slovensku - 28. poľovnícke slávnosti vo sv. Antone - prednáška Keď sa junač roztratí o príčinách migrácie Slovákov s besedou - účasť
matičného orchestra BB Band na 24. festivale Hudba bez hraníc v B. Bystrici - Maliarske sympózium
v Brusne.
V roku 2019 to bolo 13 podujatí s účasťou 171 účinkujúcich a 870 účastníkov: - výstavky výtvarných prác detí Jarné etudy, Jarné motívy, Srdce na dlani, Letné inšpirácie a Plody jesene v matičnom
dome - 2. stretnutie zahraničných Slovákov na UMB „Korene a krídla“ - 2. program na amfiteátri v BB
„Bystrici nevídanô“ - výstava 8. Banskobystrická paletka na radnici v B. Bystrici - 18. ročník podujatia
Deň stromu v Č. Balogu - Pocta M. R .Štefánikovi pri pamätníkoch v Sásovej a Rudlovej - prednášky
A. Murgašovej s besedami na ZŠ v Radvani „Slováci v zahraničí, účasť matičného orchestra BB Band
na 25. festivale Hudba bez hraníc v B. Bystrici - Maliarske sympózium v Brusne.
V roku 2020 to bolo 15 podujatí s účasťou 112 účinkujúcich a 1120 účastníkov podujatia: - Šaliansky Maťko - 27. ročník okresné a krajské kolo - Výstava Kovačickí maliari v Stredoslovenskom múzeu – 26. Kováčová Bystrica - Výstavky výtvarných prác detí : Jarné motívy a etudy, Srdce na dlani,
Letné a Jesenné inšpirácie v matičnom dome - výstava pri 9. ročníku podujatia Banskobystrická paletka
na Radnici - stretnutie Pocta M. R .Štefánikovi pri pamätníkoch v Sásovej a Rudlovej a aktívna účasť
matičiarov na podujatiach venovaných pamiatke generála Štefánika v Tajove a vo Zvolenskej Slatine,
Očovej a Lučenci, 2. ročník festivalu Folklórna Bystrica - prednášky A. Murgašovej s besedami na
témy „Slováci v zahraničí – Slováci v Uhorsku – Slovenská kultúra v zahraničí, ktoré doplnené o ďalšie
témy plánujeme v rokoch 2021 – 2022 prezentovať cez ON LINE systém na matičnej webovej stránke.
V mesačníku ZVON v č.1/2020 sme uverejnili poéziu: M. Rázusa - Pri pohľade z Kriváňa, v č. 3/2020
poéziu A. Žarnova – Verím, v č. 4/2020 poéziu S. H. Vajanského - Slovenčina, v č. 6/2020 poéziu D.
Balážovičovej - Z tvorby, v č. 10/2020 poéziu M. Rúfusa - Poďakovanie za dar a S. Chalupku – Smútok.
Okrem toho sa členovia MO MS v rokoch 2017 – 2020 priamo podieľali programovou, organizátorskou a prezentačnou prácou i verejným poďakovaním na konaní ďalších podujatí na pôde matičného
domu i vo verejnosti. Celkom to bolo 88 podujatí s účasťou 766 účinkujúcich a 3240 účastníkov. Počas
jednotlivých rokov to boli podujatia: Šachové Open turnaje k výročiu vzniku SR a k prijatiu Ústavy SR
- vychádzky členov MO MS do prírody s OZ Stonožka (Morava - Súľovské skaly - Malá Fatra – Chabenec - Roháče - Klenovské vrchy – Sklené Teplice - 20. nočný výstup na Pustý hrad – Tajov – Pánsky
diel – Horehronie – Hrušov - Zvolenská Slatina) - Poznávacie zájazdy členov MO a klubu Lipa (Tisovec
– Heľpa – Králiky - Dobrá Niva – Deň stromu Č. Balog – Košariská a Bradlo - Múzeum A.Kmeťa
v Martine – Drotárske múzeum v Bytči – Mlynky, Dedinky – Vodná nádrž Dobrá Niva – Aragonitová
jaskyňa Ochtiná a mesto Revúca - Národný výstup na Sitno - Štúrovský výstup na Pustý hrad vo Zvolene - Poľovnícke slávnosti vo sv. Antone – oslavy jubilea Š. Moysesa v Žiari nad Hronom a v Brezne
– Hontianska paráda v Hrušove, programy kolektívnych členov MO MS v rámci Radvanského jarmoku
a podujatie Deň kroja v Banskej Bystrici, ďalej programy na Stretnutiach generácií pri výročiach SNP
na Kaliští, na Stretnutiach obyvateľov Banskej Bystrice k výročiam M. R. Štefánika v Sásovej a Rudlovej, účasť na hodnotiacich seminároch festivalov ľudovej kultúry vo Východnej, Heľpe, Detve, Kokave
a Hrušove, Odhalenie pamätnej tabule choreografovi P. Bútorovi v Kokave nad Rimavicou a pravidelné
tvorivé stretnutia členov klubu Lipa, Klubu paličkovanej čipky, Klubu obce rodákov z Liptova, speváckych skupín Hronky a Horehronci a niektorých profesijných skupín pôsobiacich na pôde MO MS. Počty
ich pravidelných aktivít a pravidelné stretávania v rokoch 2019 – 2020 sa v súvislosti s obmedzeniami
pandémie Covid 19 značne obmedzili. (Dokončenie vo Zvone č. 1/2022)

PROGRAM NA DECEMBER
V ZNAMENÍ VIANOC Vianoce sú krásna chvíľa, každá
domov pripomína. Hľadá si miesto vo vašej duši. Štedrosť,
šťastie, láska, svornosť v každom dome - nadišla ich chvíľa. V dobrej vôli a pohode si zapáľte sviečku a zdvihnite
svoje čaše na zdravie – to vám s úprimnosťou želáme!
5. - 31.12.

ČARO VIANOC - výstavka detskej kresby a
maľby s vianočnou tematikou
M : DMS, Dolná 52
4.12.18.00 BÍLE VÁNOCE LUCIE BÍLÉ
Koncert k vianočným sviatkom
M: Evanjelický kostol,
O: Mesto BB
6.12.17.00 VÝBOR MO MS
Zasadnutie Výboru MO MS s pripomenutím 165.výr. narodenia predsedu MS Jura Janošku a 160. výr. Viedenského memoranda
M: DMS, Dolná 52O:
Výbor MO MS
13.12.16.00 NA ŠŤASTIE, NA ZDRAVIE - VIANOČNÝ KRUH
Tradičné predvianočné stretnutie členov MO MS – bude
možné uskutočniť len v rámci možností pri dodržaní opatrení k pandémii Covid 19
M: DMS, Dolná 52O:
MO MS
8. – 22.12. ŽIVÝ BETLEHEM
Stretnutia pri vianočnom stromčeku – v rámci možností
opatrení pandémie
M: Sliač, Kordíky, Pliešovce, Valaská atď. O: Ob. úrady
26.12.TURISTIKA – POSOLSTVO ZVRCHOVANOSTI
Nočný výstup organizovaný OZ Stonožka Nemce na Panský diel s pripomenutím výročia vzniku samostatnej SR
Organizátor: O. Kostiviarová 0904 056100 / 0948 009109
6. - 13. – 20. 12. o 14.00 KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
Tvorivé stretnutie členiek klubu
M: DMS, Dolná 52
O: KPČ MO MS
6. - 13. – 20. 12. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA
Kultúrn-ospoločenské stretnutia členov klubu Lipa
M: DMS, Dolná 542
O: Klub Lipa MO MS
2.- 9 - 15. - 12 o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: DMS, Dolná 52
O: FS Partizán
DNI KOLIED KRESŤANOV SLOVENSKA - CHRENOVEC–BRUSNO
30. ekumenické podujatie – termíny konania oznámime na
webstránke O: HONZLUK o. z. – eta.et@post.sk

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 zverejníme na webovej stránke MO MS.
 NA MOŽNOSŤ PRISPIEVAŤ svojimi článkami do
mesačníka ZVON a posielať návrhy, ktoré nám pomôžu
rozvíjať našu pravidelnú činnosť.Môžete posielať každý
mesiac do 20. na mailovú adresu: momaticabb@gmail.com

 NA MOŽNOSŤ ZÍSKANIA PAMÄTNICE O HISTÓRII PÔSOBENIA MO MS V ROKOCH 1919 – 2019,
za symbolickú cemu v matičnom dome na ulici M. Rázusa

 ČLENSKÝ PRÍSPEVOK za roky 2019 – 2021 mô-

žete 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.

DECEMBER. V druhej polovici decembra sa začína to, na čo mnohí ľudia
už netrpezlivo čakajú. Prichádzajú najkrajšie sviatky roka – Vianoce. A prichádza vedno s nimi aj zlom – dni sa opäť začínajú predlžovať, bude sa
objavovať viacej svetla –akosi viac presvitá. Odtiaľ aj názov prosinec, ktorý
sa udomácnil vo viacerých kalendároch (Česi, Ukrajinci, Srbi a Chorváti).
Aj Rusi takto vysvetľujú názov mesiaca, v ktorom, svetlo vyhráva boj
s tmou. Niektoré národy používajú dodnes názov podľa tzv. hrudného
(priestupného) roku, teda hrudeň (v Čechách a na Ukrajine), grudzieň
v Poľsku, a gruden v Slovinsku a Chorvátsku.
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