Naša vzájomná spolupráca a prinášanie obetí
za záujmy národa bude vždy pozitívnym a tvorivým výrazom
našich povinností voči národu, z ktorého sme vyšli!
(Dobroslav Chrobák)
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CHCEME BYŤ ROVNÍ A VZPRIAMENÍ?
V čase celoplošných obmedzovaní
obyvateľov
Slovenska (aj keď
niektorí z nich sú
„rovní a rovnejší“)
zažívame zo dňa
na deň a často aj
z noci na deň mimoriadne situácie
dotýkajúce sa bežného života vo
všetkých jeho oblastiach. Na základe mnohých vyjadrení súčasných vládnucich,
ktoré sa často menia podľa toho, „ako sa premiér a členovia jeho
vlády vyspia“, zažívame doslova amatérsky spôsob vládnutia, ako
tomu bolo v dávnych časoch podľa akcie „mládež vedie Brno“.
Vtedy naprávanie chýb mesačného vládnutia komsomolcov trvalo
vyše pol roka a našťastie nebola vtedy žiadna pandémia. Koľko
bude náprava amaterizmu vládnutia trvať teraz, nevie nikto a preto
by sme sa mali v našom súčasnom žití držať slov Alexandra Matušku: „Národu by bolo treba popriať trocha pokoja a pohody. Ani
politika, ani ekonomika nesmie pohltiť celý zmysel našej existencie, i keď dialektika toho, čo dnes prebieha vo svete i tu doma, je
veľmi zložitá a zvláštna.“ Tieto slová smerujúce k vládnutiu „novej
demokracie na Slovensku“, ktorej, žiaľ, pri každom jednom kroku
chýbajú základné vlastnosti, ktoré robia človeka človekom: „Čím
býva človek inteligentnejší, tým býva skromnejší.“
Z toho vyplýva aj poznanie vyslovené predkami: Starý drevorubač, ktorého ruky polstoročie poznali iba sekeru, sa síce môže
učiť hrať na husliach, ale Paganini z neho nikdy nebude. Zrejme
sme nezobudili pre prítomnosť nášho bytia tých pravých a musíme
si všetci uvedomiť, či má zmysel čosi rozumného od nich očakávať
- veď toľký čas nič nerobia a roky omieľajú to isté rovnakými slovami. Títo náhodní ľudia, ktorí sa do politiky dostali prevažne podľa
zásad príslušnosti k niektorým skupinám, neboli pripravení na politické remeslo a nie sú pripravení na zvládnutie tejto úlohy ani
dnes.
Pokiaľ budeme veriť takýmto predajným a nevzdelaným ľudkom, budeme tápať v tme. Vládne nám totiž generácia s výraznou
tendenciou k duševnej rozštiepenosti, chorobnej podozrievavosti
a ešte chorobnejšej ambicióznosti. Sú to ľudia nabití negatívnou
energiou a preto schopní takmer výlučne iba deštrukcie. Skoro
vždy smerujú ku konfliktom a svoje komplexy sa pokúšajú „liečiť“
v parlamente, alebo vo vláde a preto skoro absolútna väčšina
z nich sú politickí a ekonomickí analfabeti. Sú totiž ľudia, a je ich
dosť, ktorých verbálne myslenie a spolu s ním aj rečový povel sú
vyvinuté veľmi slabo. O takých sa zvykne žartom hovoriť: oči má
múdre ako pes, všetkému rozumie, ale povedať nič nemôže, lebo
nevie. Horšie je aj nemôže, ale napriek tomu rozpráva. Rozpráva
a pri tom často nevie, čo povie v nasledujúcej sekunde. Pochopiť
to, čo vlastne povedal a zároveň prísť na to, čo treba povedať ďalej už nevie.
Našťastie nikomu nie je dané predpovedať budúcnosť. Môže
sa však niečo aj splniť, ale musia najprv zaznieť správne slová,
aby sa mohla začať formovať ozajstná demokratická politika. Tú

však určite nemôžu naplniť ľudia, ktorí svoje politické „vierovyznanie“ menia ako ponožky. Súčasná generácia slovenských politikov priviedla slovenský národ až na samý okraj, ktorý môže znamenať vymiznutie národa, ako unikátneho, neopakovateľného
a živého organizmu. Mali by sme si preto uvedomiť, že do čela
štátu musí prísť generácia, ktorá bude vo svete vzbudzovať rešpekt a úctu. Vyžaduje to však mimoriadne silnú a vysoko vzdelanú,
pronárodne orientovanú generáciu slovenských politických lídrov,
schopných prezentovať záujmy svojho národa a všetkých občanov
zvrchovaného štátu, schopných rovnocennej spolupráce so všetkými, ktorí potom uveria tým, ktorí hovoria pravdu v zrozumiteľnom
jazyku, aj keď pravda sa vždy dosť ťažko počúva.
Aby sme sa naučili počúvať a hovoriť pravdu, mali by sme si
v každom mesiaci i v každom dni pripomínať našu históriu a v nej
osobnosti, bez ktorých by dnes Slováci ako národ tu dnes neboli.
Aj preto pripomínam slová z básne S. H. Vajanského Ó, vzmuž
sa, rod môj: „Ach, darmo u nás na poplach bije zvon, hlas jeho
umre v granitovej stráni! nadarmo zuní búrnej piesne tón! Nás
pred záhubou nikto nezachráni, ba ani povesť nespomenie rod,
čo napadnutý kvíľbou len sa bráni. Nik nezastaví prísnej suďby
chod, ona nás ťahá do tmy zabudnutia, už práska stavby bohumilej zvod, už prvé stĺpy z podstavcov sa rútia, až k nebu kundolí sa
z sutín prach a nad ním hladní krkavci sa krútia. Ó, beda, beda,
slávnych otcov deti, ó, spomeňte si na prešlosti jas, z nej mužná
sila do slabých dní svieti. Ó, vzmuž sa, rod môj! Zvrchovaný čas!“
Z týchto myšlienok mimoriadne podstatných pre národnú budúcnosť Slovákov vychádzal 29. marca 1865 Dr. Karol Kuzmány
vo svojom liste Štefanovi Moysesovi: „Keď pomyslím na príbehy
najnovšieho storočia, hnusí sa mi nielen všaká politika, lež i celá
ľudská spoločnosť. Najradšie bych sa do dákej jeskine utúlil. Teším sa, že som už tak starý, a tedy na poriadku s divadla odstúpiť.
Keď si položím otázku: kam to všetko vedie? A pri tom rozvážim
to všeobecné viklanie, podkopávanie a podmývanie základov: také príšery sa mi predstavujú, že mi je nevdojak oči od nich odvrátiť. V chaosu tom len jedno zreteľne vidím: - že totiž to konečné,
trojnásobné beda – jestli ho milosrdenstvo Božie zázračným spôsobom neodvráti – nebude nezaslúženo. Nebolo by krajšie, keby
náš život nebol naplnený zbytočnými a zámerne vyvolávanými
problémami, ale skôr bol naplnený duchovnou podobou, vzájomným podoprením sa, vzájomnou úctou a porozumením pre spoločnú vec.“
Nuž, chýbajú nám pre dnešok a tým aj pre budúce roky osobnosti, ktorých myšlienky a najmä skutky by prečnievali do slovenského národného vedomia, chýba nám dnes vnútorná sila a najmä
rozhodnosť a odhodlanosť schopná preklenúť naše nie dobré
vlastnosti a povýšiť naše schopnosti do služby svojmu národu.
Chýbajú nám osobnosti, ktoré svojimi duchovnými i telesnými
vlastnosťami, svojou učenosťou a skúsenosťami, svojou usilovnosťou a pracovitosťou, ale najmä nezlomnou silou vôle povedú
náš národ k jeho budúcnosti s tými najčistejšími úmyslami. Tieto
vlastnosti totiž znamenajú pravdu, spravodlivosť a úprimnosť nášho žitia na stáročia, cez ktoré budeme vedieť postaviť pevnú a
solídnu budovu nášho prítomného i budúceho národného i zvrchovaného štátneho bytia. A k naplneniu tohto cieľa by sme mali byť
za každých okolností vzpriamení a rovní!
Igor K o v a č o v i č
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Vladimír MINÁČ 10.8.1922 Klenovec – 25.10.1996 Bratislava
národný umelec, spisovateľ, publicista, scenárista, redaktor, literárny kritik a politik
Hovorí sa, že ak nevieš, kam kráčaš,
obzri sa, odkiaľ prichádzaš. Pre nás to obzretie je jasné a zrozumiteľné. To by mohol
byť dobrý signál do budúcnosti. Pre našu
generáciu je teraz najdôležitejšie vštepovať
tým mladším úctu k vlastným dejinám a
urobiť všetko preto, aby tak ťažko vybojovanú slobodu a mier svojou nerozvážnosťou neohrozili. Aby tí čo tvorili naše dejiny
a obetovali v nich svoje životy, neboli nikdy
zabudnutí. A aby tí, čo žijú a budú žiť po
nás, nikdy na nich nezabudli. (S úctou Ľubo
Dzurák)
Po gymnaziálnych štúdiách v Rimavskej Sobote a Tisovci študoval Vladimír Mináč
slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. V rokoch
1940 – 1944 sa aktívne zúčastnil SNP v partizánskej brigáde Jánošík. V decembri 1944
bol zajatý a do konca vojny zažíval neľudské podmienky v koncentračných táboroch v
Mauthausene a Dachau. Po oslobodení pôsobil ako redaktor armádneho denníka Bojovník (neskôr Obrana ľudu). Následne bol tajomníkom slovenskej sekcie Zväzu československých spisovateľov, potom redaktorom a neskôr šéfredaktorom Kultúrneho života
a Slovenských pohľadov (1945 – 1954). V rokoch 1951 – 1953 pracoval ako vedúci
scenáristického oddelenia Čs. filmu a od roku 1956 sa venoval literárnej a kultúrnopolitickej práci. V rokoch 1974 – 1990 bol predsedom Matice slovenskej, v rokoch 1990 –
1992, v období zápasu o samostatnú slovenskú štátnosť, bol poslancom Federálneho
zhromaždenia ČSFR a bol pri koncipovaní zámerov celonárodného stretnutia „Kongres
slovenskej inteligencie na Donovaloch“ (30. 5. 1992), ktorého Vyhlásenie sa obracalo
na vtedajšiu SNR s výzvou, aby bez otáľania vyhlásila štátnu suverenitu SR a v rozhodujúcej miere ovplyvnilo vznik suverénnej Slovenskej republiky.
Prozaická, esejistická a publicistická tvorba Vladimíra Mináča takmer polstoročie
dodávala impulzy vývinu nielen slovenskej literatúre, ale aj kultúre a spoločnosti. Osou
jeho diela bol najväčší osobný i generačný zážitok - Slovenské národné povstanie ako
východisko, ale aj ako historicko-spoločenské a mravné zázemie národného vedomia.
Do literatúry vstúpil románom Smrť chodí po horách (1948), nasledovali romány Včera
a zajtra (1949), Modré vlny (1951) a zbierka poviedok Na rozhraní (1954). V románovej
trilógii Generácia: Dlhý čas čakania, Živí a mŕtvi a Zvony zvonia na deň (1958 – 1961),
ktorá je považovaná za vrchol jeho prozaického úsilia, zobrazil život slovenskej spoločnosti vo vojnových rokoch, počas SNP a v povojnovom období. Zložitosť skutočnosti
koncom 50. rokov minulého storočia a odhalenie negatívnych stránok života socialistickej spoločnosti spisovateľ umelecky vyjadril knihou poviedok Tmavý kút, dvoj novelou
Nikdy nie si sama, poviedkovou knihou Záznamy i v satirickom románe Výrobca šťastia
(1962 - 1964). Mináčovo ostré publicistické pero nechýbalo ani v období politického zlomu v roku 1989 a po ňom, keď sa púšťal do mnohých aktuálnych otázok, ktoré nastolila

spoločenská zmena v domácich, európskych i svetových súvislostiach. Jeho posledné
esejistické a kultúrno-politické knihy Sub tegmine a Návraty k prevratu (1992 - 1993)
sú o tomto období a novembrovej revolúcii 1989, ku ktorej zaujal odmietavé stanovisko:
„Prevrat je už taký – čo bolo hore, padá ku dnu a čo bolo dolu, vystúpi hore. Občas
akoby fungoval Archimedov zákon – postava zdola je na slnko vynesená silou postavy
dolu padajúcej. Čím väčšia postava padá, tým silnejší tlak vyvoláva. A postavy na slnku
sa teraz vyhrievajúce vedia, že nebolo všetko tak, ako sa dnes hovorí. Preto cítia neprekonateľnú potrebu pošpiniť toho padnutého.
Preto musel byť Vladimír Mináč pri každej možnej príležitosti bičovaný. Lebo kým
trval minulý režim, na každý jeho text sa čakalo. Nie na texty dnes adorovaných, pretože
ich hlas počuť veru nebolo. Až potom, keď zaburácal jeho štylisticky jagavý jazyk a rozčeril stojaté vody, v kruhoch, ktoré vyvolal, sa zjavovali opatrné prídavné chóry. Áno,
tak sme to cítili aj my, povedia dnes tí na slnku sa vyhrievajúci. Slovensko mu totiž ležalo
na srdci oveľa viac ako iným, a preto netreba ani dnes s pregnantne formulovaných myšlienok meniť ani slovo. Vladimír Mináč dnes chýba – chýba nám jeho dúchanie do pahrieb a preto sa oplatí Mináča čítať, lebo svojím esejistickým pohľadom na dejiny obohatil slovenské kritické myslenie. Kardinál Jozef Tomko vo svojom prvom prejave prednesenom v starej Slovenskej národnej rade citoval z jeho diela: „Stať sa Slovákom,
úplným Slovákom, znamená stať sa bratom všetkých ľudí; taký je aj vznešený odkaz
našich dejín.“ Parlament zložený už z nových politických síl mu tlieskal. Iba človek s
príznačným menom Nič, zapichol do Mináča v priamom televíznom vysielaní jedovatý
špendlík až po hlavičku. Nič nevytvoril, zato bolestne udrel. Mináč, ktorý v koncentráku
vytŕčal svojou dohola ostrihanou hlavou z radu, často po nej dostával. Aj v rokoch päťdesiatych, keď jeho viera v nový poriadok dostávala trhliny a on nemlčal, schytával.
A predsa mu táto nečakaná urážka zostala akosi najhlbšie v mieche.
Vo Federálnom zhromaždení sa po prvých slobodných voľbách prijímali zákony,
ktoré potvrdzovali politický prevrat. Baťko Mináč spočiatku na každom zasadnutí výborov
sociálnych a kultúrnych Snemovne ľudu a Snemovne národov predniesol k navrhovaným novým normám reč, no čoskoro zistil, že už dopredu je určená na prehru. Víťazní
kolegovia ho v lepšom prípade nepočúvali, v horšom zosmiešňovali! A preto rezignoval
na politické súboje v parlamente, na schôdzach FZ už radšej nevystupoval. Začal opäť
písať spolu s Petrom Holkom knihu rozhovorov „V košeli zo žihľavy“ a potom súbor esejí
Sub tegmine. Do Pravdy posielal každý týždeň aktuálny fejtón Hovory M a napokon to
boli Návraty k prevratu... Pozorný čitateľ si všimol, že je stále viac sarkastický a – bezradný. Hľadal v tom novom marazme nejakú novú nádej. Upol sa k ľuďom, ktorí začali
bojovať za samostatné Slovensko. Na český postoj k národnostnej otázke v Lidových
novinách pod názvom Naše slovenská otázka, odpovedal v Novom slove brilantnou
esejou Naše česká otázka, na ktorej by ani dnes nemusel meniť ani jednu vetu. Mináč
nikdy nepatril k tvrdému normalizačnému jadru. Prejavovalo sa to v tom, že v MS zamestnával proskribovaných spisovateľov, takisto kritickými postojmi k fungovaniu štátostrany, ako aj v tom, že po nástupe M. Gorbačova za generálneho tajomníka ÚV KSSS
obhajoval perestrojku a k obdobiu normalizácie sa začal vyjadrovať kriticky.

SLOVÁ NA ZAMYSLENIE
Vladimír Mináč, ako poslanec SNR, sa otvorene zastal ochranárov – tvorcov ekologického samizdatu Bratislava nahlas (1987) a verejne sa vyslovil k správaniu vtedajších straníckych predstaviteľov slovami: „Nadobro sa oddelili od ľudu, aj vzduch akoby dýchali celkom iný
ako obyčajní ľudia! Majú svoje vily, svoje autá, svojich šoférov, svojich domovníkov: svoje mäsny a textilné obchody, svojich krajčírov a svoje korzetárky, svojich zubných lekárov a svojich
holičov. Špičkovosť sa stáva dedičnou: prechádza z pokolenia na pokolenie. Deti špičkových
ľudí sú špičkové deti, majú svoje jasle, svoje škôlky, svoje školy. Špičkovosť sa stáva rodovou:
bratia, sestry, švagriné, švagrovia, bratranci a sesternice, tetky a strýkovia, všetci sa vznášajú
v špičkovom ovzduší. Čo to má byť, pýtam sa vás?! Rodová aristokracia? Ba, bratku, nie som
za rovnostárstvo. Ale toto je – čert vie, čo je to!“ Pamätné sú však aj jeho iné osobné slová:
„Ako komunista som zlyhal, ako Slovák vstupujem do nového tisícročia.“ V tomto duchu podporoval aj všetky národné a štátne ambície Slovenska. Už v roku 1965 napísal esej „Tu žije
národ“ a o päť rokov neskôr vyšlo „Dúchanie do pahrieb“, ako oslava národného pohybu Slovákov.
Aj na začiatku deväťdesiatych rokov bol pri všetkých dôležitých udalostiach, ktoré sprevádzali vznik samostatného Slovenska – podpísal iniciatívu „61 krokov k slovenskej identite“,
zúčastnil sa na Kongrese slovenskej inteligencie na Donovaloch, sedel na balkóne Národnej
rady pri vyhlásení zvrchovanosti Slovenskej republiky... K našej prítomnosti sa vyjadril po
vzniku zvrchovanej Slovenskej republiky 12.4.1994 slovami: „Som presvedčený, že otvorený
spor polstoročia v slovenskej spoločnosti neexistuje, aspoň neexistuje v takej podobe, v akej
podobe ho predstavujú účastníci a svedkovia sporných strán. Napokon, väčšina sporných
otázok sa vyriešila vznikom samostatného a demokratického štátu Slovákov, skôr treba strážiť
samostatnosť a demokraciu nového štátu než umelo vnášať do spoločnosti dávno zamreté
bojové tóny. Malý národ nikdy nemá skutočnú možnosť voľby v priestore a v čase, v ktorom
žije. Viem, že náš prínos do dejín sveta je skromný. Ale ak sa raz budú merať dejiny civilizácie
spravodlivo, čo značí podľa práce, ktorú kto do nich vložil, potom sa nemusíme báť: narobili
sme sa aj vyše práva. Životom nás sprevádza celonárodná historická skúsenosť, ak sme ju
poznali a pochopili ju... Večne živej vody niet, iba ako v rozprávkach! Nie náhodou na starú
budovu Národnej rady v roku 2007 umiestnili pamätnú tabuľu s Mináčovým citátom, ktorý

oslavuje slovenskú štátnosť: „Pre nás je právo nad všetkými právami, to je naša zvrchovanosť,
pre nás je ústava nad všetky ústavy, to je Ústava slobodnej Slovenskej republiky.“
Vladimír Mináč vyoral v slovenskom spoločenskom diskurze hlbokú brázdu svojimi názormi, postrehmi a myšlienkami a značne ovplyvnil aj niektoré politické procesy, predovšetkým
ten národno-emancipačný. Bohužiaľ, po jeho odchode osobnosť podobného formátu v slovenskej spoločnosti absentuje. Niet sa však čo čudovať. Osobnosti podobného formátu sa
totiž rodia raz za niekoľko desaťročí. Vladimír Mináč bol človek, ktorý sa nebál prezentovať
svoj názor, poukazoval na súčasné problémy spoločenského, ale i politického života svojej
doby, pričom vychádzal z vlastných skúseností. Bol esejista, publicista, politický aj kultúry činiteľ. Ak celú jeho pôsobnosť, úspechy a vlastnosti spojíme do jedného celku, vytvoríme akýsi
prototyp činnej, vzdelanej a nebojácnej osoby, ktorá mala aj napriek pohnutým udalostiam
svojho života snahu pokračovať a tvoriť ďalej. Mináč vždy ostal sám sebou, neokresaný samorast a jeden z najmúdrejších ľudí, akých kedy zrodila slovenská zem, pevne ukotvený
v hodnotách, z ktorých vyrástol a ktoré nikdy nezradil.
Baťko Mináč - ako mu na matičnej pôde doma i medzi Slovákmi vo svete vraveli, nás
mnohému naučil – ak ho chcete poznať, čítajte jeho dielo, povznesie to vášho ducha, nikdy
neprevrátite kabát a vždy ostanete sami sebou. Budete si vážiť svoju materinskú reč, jej myšlienkové bohatstvo, jej geniálne slovné spojenia a ak ovládnete jej majstrovstvo dokážete,
že slovenčina patrí medzi najbohatšie a najvyspelejšie jazyky sveta, budete ju vedieť dotvárať
podľa vlastných potrieb a povznesie vášho ducha vo všetkom, o čo ide v každej dobe bytia
a preto sa obraciame na všetkých slovami jeho odkazu: „Hovorte so svojimi deťmi, svojimi
žiakmi a študentmi o všetkom, čo súvisí s historickými udalosťami a výnimočnými osobnosťami nášho národa, učte ich spoznávať naše korene a osvojovať si potrebné vôľové vlastnosti,
vychovávajte svojich potomkov v úcte k svojim rodiskám a rodinám, vštepujte do nich lásku
k vlasti predkov, veďte ich k hrdosti na Slovensko, aby všade, kdekoľvek vo svojom živote
prídu, vedeli priamo a smelo odpovedať, odkiaľ prichádzajú, odkiaľ sa zobrali Slováci na svojom súčasnom území, čo všetko museli podstúpiť v hľadaní svojej národnej identity, čo všetko
museli pretrpieť a čím všetkým museli v dejinách prejsť, aby sa pred svetom prezentovali ako
svojský národ s veľkými kultúrnymi tradíciami.“ (Zdroj- Wikipédia)

Z ČINNOSTI
VZ MO MS ŽARNOVICA
Dňa 21. apríla 2022 sa v jedálni ZŠ uskutočnila výročná schôdza členov Miestneho
odboru Matice slovenskej Žarnovica. Po
hymne SR, ktorú zaspievala spevácka skupina Prameň pod vedením Irmy Dankovej
a sprievodu harmonikárky Marty Staňovej,
prítomných členov MO a hostí I. podpredsedu MS Mareka Hanusku, zástupkyňu primátora Alenu Kazimírovú, predsedu mládežníckeho
parlamentu Radima Vojtka a poslanca MsZ Jána Udičku privítal a tlmočil aj osobný pozdrav predsedu MS Mariána Gešpera tajomník MO Jozef Piecka. Po schválení programu členskej schôdze
predsedníčka MO Anna Benčatová predniesla Správu o činnosti za rok 2021, ktorá sa začala
30.6.2021 VZ MO a pokračovala podujatiami Festival pod Inovcom, Vatra zvrchovanosti na Kremnických Baniach, Dni mesta, súťaž Spievam, spievaš, spievame vo Voznici, Národný výstup na
Sitno, oslavy 77. výročia SNP a programom k 20. výročiu SS Prameň, mestskou kolkárskou ligou
so súťažou Matičné kolky a Spomienkou na prvého školského inšpektora Tekovskej župy Karola
Bieleka pri príležitosti 85. výročia jeho úmrtia. Potom si účastníci VZ vypočuli Správu o hospodárení
a Správu dozorného výboru prednesené Renátou Štefánkovou a Darinou Nikodémovou. V ďalšej
časti schôdze si prítomní matičiari uctili svojich 13 členov, dožívajúcich významné životné jubileá
a odovzdali ocenenia Rudolfovi Hulovi, Margite Liškovej, Jaroslavovi Krnáčovi a Martine Thonhauserovej. Cenu predsedu MS si prevzali Ľudmila Chmolová, Anna Mištíková a Marián Sedliak. Následne predsedníčka MO predložila 15-bodový základný plán i návrh rozpočtu na rok 2022.
V úvode diskusie tajomník J. Piecka informoval o možnosti venovať 2% dane MS na podporu činnosti Inštitútu vzdelávania MS a informoval aj o súčasnej činnosti Krajskej rady MS. V diskusii vystúpila zástupkyňa primátora A. Kazimírová, ktorá vysvetlila systém poskytovania dotácií z rozpočtu
mesta. Podpredseda MS Marek Hanuska vo svojom vystúpení ocenil a poďakoval sa za matičnú
prácu všetkým členom MO a informoval o zámeroch konania podujatia „Štúrovci v súradniciach
národných dejín“ 7.6.2022 v Martine i o príprave osláv 30. výročia Vatry zvrchovanosti dňa 9.
7.2022 na Kremnických Baniach. Po schválení uznesenia predneseného R. Hanusom bolo zhromaždenie zakončené Hymnou MS. (Jozef Piecka)

OBRAZY MS
V bratislavskom Priori na Kamennom námestí v piatok
29. apríla 2022 bola pre verejnosť otvorená putovná výstava
obrazov Matice slovenskej. Dvanásť najzaujímavejších slovenských osobností rozpovie svoj matičný príbeh mladej generácii prostredníctvom moderného grafického umenia. Návštevníci výstavy sa stretnú s osobným odkazom takých matičiarov, ako bol Jozef Cíger Hronský, Karol Plicka, Andrej
Sládkovič či Pavol Országh Hviezdoslav. Autorom portrétnych grafík je mladý umelec Tomáš Králik
z Martina. Matica slovenská vybrala spomedzi svojich osobností nielen tie najznámejšie, ale aj
najzaujímavejšie z pohľadu toho, ako môžu svojimi životnými úspechmi inšpirovať mladú generáciu
v súčasnosti. Zároveň chce dostať naše osobnosti do povedomia čo najširšej verejnosti vystavovaním obrazov práve na rušných miestach. Výstava v Priori Bratislava trvala od 29. apríla do 20.
mája 2022. Potom sa uskutočnila v dňoch 12. - 30.6. v OC Mirage v Žiline a v dňoch 2. – 22. augusta 2022 ju možno navštíviť v priestoroch Obchodného domu Prior v Nitre. Následne si
výstavu budú môcť pozrieť záujemcovia aj v ďalších regiónoch Slovenska.

NOVELA ZÁKONA
Zákon o Matici slovenskej, ktorého spolupredkladateľom
je poslanec NR SR Miloš Svrček (Sme rodina), získal na
prebiehajúcej 65. schôdzi parlamentu podporu prítomných
poslancov. ,,Matica slovenská bola od svojho vzniku pevnou oporou slovenského národa, a to v časoch úspešných
aj zložitých. Na to, aby si naďalej plnila svoje poslanie budovať a upevňovať v Slovákoch národné povedomie a hlboký, pevný vzťah k nášmu štátu, je
však potrebné riešiť aj otázku hospodárenia a financovania tejto inštitúcie. Podľa spomínanej
novely bude navýšené financovanie na plnenie úloh Matice slovenskej každý rok vo výške
1 500 000 eur,” informoval poslanec NR SR Miloš Svrček, podľa ktorého bola MS posledné roky
podfinancovaná, čo malo výrazný dopad na jej činnosť. „Možno konštatovať, že rok 2021 bol
v novodobej histórii Matici slovenskej jeden z najkomplikovanejší z hľadiska financovania jej činnosti za posledných desať rokov. MS dostala zo štátu historicky najnižšiu dotačnú podporu za
posledné desaťročie vo výške 1 344 600,- EUR a súčasne vytvorila z dôvodu pandémie Covid19 aj najnižšie vlastné príjmy. Rozpočet MS sa oproti roku 2020 prudko znížil o 414 479,- EUR.
Takýto výrazný pokles príjmov mal následky na činnosť MS, prevádzkovanie a udržiavanie nehnuteľností budov, platenie nájmov a hlavne na personálne zoštíhlenie na mnohých pracoviskách
MS. Ústredie MS muselo celoplošne znižovať rozpočty všetkých pracovísk tak, aby boli zachované aspoň tie najnutnejšie aktivity,” vysvetlil poslanec. Predseda MS Marián Gešper zdôraznil,
že dotácia predstavuje nevyhnutný základ na dôstojné fungovanie Matice slovenskej: „Drvivá
väčšina finančných prostriedkov ide na udržanie pracovísk, ako aj na odborný a vedecký výskum
a na podporu kultúrnych i regionálnych podujatí.“ Verí, že v budúcnosti dôjde k ďalšej podpore
ustanovizne. Určite je dôležité, aby bola Matica slovenská zo strany štátu aj naďalej dostatočne
podporovaná, pretože predstavuje jednu z najdôležitejších kultúrnych ustanovizní Slovákov. ,,Cieľom Matice slovenskej je dnes budovať v mladých ľuďoch vzťah ku kultúre a dejinám a v tejto
súvislosti je potrebné riešiť otázku financovania a hospodárenia inštitúcie tak, aby malo financovanie pozitívny dosah na činnosť stovky kultúrnych ustanovizní, folklórnych súborov a pod. Už
len z historického hľadiska je pre podporu národného povedomia Slovákov priam nutnosťou,
aby bola takáto slovenská kultúrna ustanovizeň zachovaná a aby fungovala najďalej, pokiaľ možno na solídnej úrovni,” dodal na záver stretnutia poslanec NRSR Miloš Svrček. (Tlačová správa
IÚ MS)

HELIGÓNKY NA BUDINEJ
Dňa 7. mája 2022 Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v spoluprác s obcou Budiná zorganizovalo po dvoch pandemických rokoch 27.
ročník prehliadky heligonkárov – Heligónky na Budinej. V príjemnú a
teplú sobotu sa v kultúrnom dome už o 14:30 hod. začal program heligonkárov, keď rodinná kapela Gáborovci a zakladateľ tohto milého festivalu Milan Gábor svojím vystúpením otvorili prehliadku heligonkárov.
V prvom bloku sa už tradične predstavili viacerí heligonkári z okresov
Lučenec a Poltár. Druhý blok patril heligonkárom z okolitých okresov
Banskobystrického kraja. Po dvoch rokoch vystúpili na festivale aj
„Kmotry a kmotrovia“ z Detvy svojimi temperamentnými piesňami a tancami sprevádzanými heligónkami. Pekným programom zo susedného Malohontu sa prezentoval folklórny súbor Vepor z
Klenovca, ktorý dal aj pomyselnú bodku za týmto tak žiadaným a skvelým podujatím. Moderátorského mikrofónu sa tento rok ujal a veľmi dobre náš dobrý kamarát a bývalý kolega z osvety Roman
Malatinec – známy folklorista z Podpoľania. Návštevníci si mohli už tradične pochutnať na dobrom
baraňom či hovädzom guľáši a občerstviť sa v jednom z dvoch bufetov pred kultúrnym domom.
Veľký záujem divákov, keďže sála „praskala vo švíkoch“, a účinkujúcich muzikantov heligonkárov
opäť raz potvrdil fakt, že toto podujatie je už dlhé roky vyhľadávané široko ďaleko všetkými nadšencami a fanúšikmi „gombíkovej muziky“, ako sa hra na heligónku zvykne nazývať. A nič na tom
nezmenilo ani dva roky nútene pauzovanie kvôli celosvetovej pandémii. Veľké poďakovanie patrí
starostovi a obci Budiná, ktorá dlhé roky zastrešuje toto podujatie. (Bc. Andrej Babiar)

KRAJSKÉ PREHLIADKY DETÍ
Dňa 29.4.2022 sa v Kokave nad Rimavicou uskutočnila krajská
postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí v 4 kategóriách – ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti
inštrumentalisti. Odborná porota v zložení – PhDr. Andrea Jágerová, PhDr. Igor Danihel a Mgr.
Rudolf Veselovský ocenila veľmi vysokú úroveň všetkých interpretov a do celoštátneho kola súťaže
navrhla v kategórii ľudové hudby: ĽH Hučava z Hrochote, v kategórii spevácke skupiny: spevácka
skupina Lastovičky zo Zvolena, v kategórii sólisti speváci: František Kmeť z Kremnice, v kategórii
sólisti inštrumentalisti: heligonkár Milan Gabera z Lučenca. Návrhy na postup odborná porota udelila aj speváčkam Barbore Pálkovej zo Zvolena, Eve Kyzúrovej z Rapoviec a heligonkárovi Jurajovi
Belkovi z Čierneho Balogu. Dňa 13.5.2022 sa v Kokave nad Rimavicou uskutočnila aj Krajská
prehliadka detských folklórnych súborov za účasti 6 kolektívov. Odborná porota v zložení – Mgr.
art. Agáta Krausová, ArtD, Mgr. Tatiana Salajová a Juraj Matiaš na celoslovenské kolo posunula
DFS Kis Rakonca z Fiľakova a návrh na postup získal aj DFS Brezinky z Polomky. Hlavnými usporiadateľmi obidvoch krajských prehliadok boli Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom
Krtíši a Novohradské osvetové stredisko v Lučenci v spolupráci s obcou Kokava nad Rimavicou.
Hlavným podporovateľom podujatia bol Fond na podporu umenia.(Michal Abelovský - NOS Lučenec)

SLÁVNOSŤ V TAJOVE
Dňa 24.6.2022 sa v Tajove z účasti obyvateľov, mnohých rodákov i širšej verejnosti konali dve výnimočné
kultúrne podujatia. Najskôr v kostole sv. Jána Krstiteľa
bola do života slávnostne uvedená monografia TAJOV
A JABRÍKOVÁ a potom v priestore pred kostolom bola
odhalená socha tajovského rodáka, kňaza, vynálezcu
bezdrôtovej telegrafie, prírodovedca a politika Jozefa
MURGAŠA. Prvá slávnosť sa začala piesňou Od Tajova mútna voda pretekáva a básňou Milana Rúfusa Rodný list. Po privítaní prítomných starostkou
Tajova Mgr. Janette Cimermanovou cez slová recenzenta publikácie prof. Miroslava Kmeťa: „Dnes
uvádzame do života vzácnu knihu, ktorou kultúrna verejnosť tajovská získala fundament pre úprimný
záujem o svoj región.“ Autori monografie Mgr. Anita Murgašová, PhDr. Vladimír Sklenka a Dr. Anna
Chlebovcová spolu s moderátorkou PhDr. Slavomírou Očenášovou- Štrbovou vo svojich príhovoroch
priblížili jedinečnosť celého 328 stranového diela z pohľadu historického vývoja oboch obcí. PhDr.
Vladimír Sklenka spomínal na jedinečnosti, s ktorými sa stretal pri štúdiu dokumentov v archívoch
a knižniciach. Tajov bol známy nielen hutníckou tradíciou, spracovávania medi a jej predaja do sveta
prostredníctvom Thurzovko–Fuggerovskej obchodnej spoločnosti, ale aj známymi bylinkárkami,
o ktoré sa opierali aj múdri bystrickí lekári i dlhovekosťou obyvateľov. Mgr. Anita Murgašová našla
pri práci na monografii paralelu medzi Tajovom a jej rodným Spišom – Spišskou Belou. Obe miesta
majú slávnych rodákov, rovesníkov – vynálezcov. Tajov kňaza, maliara, entomológa, politika - Jozefa
Murgaša a Spišská Belá univerzitného profesora matematiky a fyziky na Viedenskej univerzite - Jozefa Maximiliána Petzvala. Jeden bol vynálezcom bezdrôtovej telegrafie a druhý zakladateľom modernej optiky. Vďaka prvému má súčasnosť mobil a vďaka druhému fotoaparát, kameru. A. Murgašová hovorila aj o svojej spolupráci so Slovákmi v zahraničí - o učebnici Slovenčiny pre nedeľnú
školu Slovenského kultúrneho spolku v Buenos Aires i o pamätnici, v ktorej spomenula osudy mnohých Slovákov podobných Jozefovi Murgašovi, ktorí boli spojení s rodnou vlasťou pupočnou šnúrou
– slovenčinou. A na záver sa poďakovala Tajovčanom za pomoc pri informáciách o osudoch ich
predkov. Rovnako k tvorbe svojho príspevku pristúpila aj Dr. Anna Chlebovcová. Excelentnú knihu
požehnali tajovskou bielou hlinou, ktorá živila jabríkovských a tajovských hrnčiarov, najstarší občania
Tajova, viac ako 90-roční páni Jozef Keusch a Viktor Greško za asistencie Mgr. Jozefa Petríka. Nádoba, z ktorej sa krstilo, bola zachovaná vnučkou posledného hrnčiara – Máriou Šušovou – z roku
1898. Po „krste knihy“ sa prihovoril Ing. Ján Šebo a slávnosť zakončil fujarovou piesňou Dušan Kliment. Na záver sa účastníci slávnosti presunuli pred kostol, kde boli účastní slávnostného aktu odhalenia drevenej sochy Jozefa Murgaša, ktorej autorom je rezbár Mgr. Art. Martin Kalman. V úvode
slávnostného aktu zaznela báseň V. Roya Ikarus a vysťahovalecká pieseň Keď sa Slovák preč do
sveta uberal. Prihovoril sa správca tajovskej farnosti Mgr. Jozef Petrík a spomienky Muži tvoria
dejiny a Entita Jozefa Murgaša predniesli Mgr. Anita Murgšová a PhDr. Slavomíra Očenášová a počas fujarovej piesne Idem, idem .... sochu Jozefa Murgaša slávnostne odhalili. (Tajovské noviny)

NA (NE)POSLEDNEJ STRANE...
Z HISTÓRIE - Valné zhromaždenie
Matice slovenskej 1992
V januári 1992 zverejnila MS svoje stanovisko
k návrhu Ústavy SR, ktoré bolo na rokovaní tretieho
stola národnej dohody 10.6.1992 potvrdené stanoviskom smerujúcim k presadeniu štátnej suverenity
SR, ako subjektu medzinárodného práva. Táto skutočnosť bola verejne prezentovaná pred 30 rokmi
v Národnom programe MS schválenom valným
zhromaždením MS v dňoch 7. – 8. augusta 1992
v Turčianskom Martine. VZ sa konalo s účasťou
predsedu SNR JUDr. Ivana Gašparoviča, predsedu
vlády SR JUDr. Vladimíra Mečiara a ministra kultúry
SR PhDr. Dušana Slobodníka, ktorí vo svojich príhovoroch k delegátom VZ prezentovali budúcu medzinárodnoprávnu subjektivitu SR ako historický počin, smerujúci k rozhraničeniu histórie slovenského
národa. Správu o činnosti MS za roky 1990 – 1992 predniesol správca MS
PhDr. Štefan Hanakovič a návrh Národného programu MS zhromaždeniu
predložil predseda MS Ing. Jozef Markuš, DrSc. Matica slovenská počas hodnotených rokov, ktoré v jej histórii patrili k najaktívnejším v jej dejinách, ukázala, že je schopná zhostiť sa aj najzložitejších situácií cez myšlienky: „Všetko,
čo kypí životom, čo prináša hodnoty, vyvoláva v spoločnosti nielen súhlasné
nadšenie, ale aj zaťatý odpor. Beda by nám bolo, keby sme niekomu nezavadzali a keby nás niekto nekritizoval. Znamenalo by to, že sme mŕtvi alebo aspoň nezaujímaví a nemohúci. Kto chce žiť a k životu napomáhať, musí rátať
s rozpormi a odpormi. Matici slovenskej to však vždy, ako aj teraz, stálo za to
zapaľovať a sama horieť v zápase o naše slobodné Slovensko.“
Aj preto okrem 10 prierezových zámerov Národného programu boli účastníkom zhromaždenia predložené na budúce riešenie štyri problémové okruhy
činnosti v rozvíjaní pluralitných duchovných komunít v SR, vo výchove a vzdelávaní, vo vedeckej a kultúrnej sfére, ktoré boli sformulované do troch princípov. Národné myšlienky v programe boli chápané ako všeľudsky spájajúce
hodnoty potrebné v budúcnosti, do ktorých bude prispievať každý a nachádzať
v nich svoje miesto v živote. Slovensko bude tým spájajúcim prvkom pre všetkých Slovákov i všetkých obyvateľov národností žijúcich v SR vo výchove
k vlastenectvu a spolupatričnosti všetkých občanov. Tento cieľ spoločného bytia bude mať osobitný význam pre budúcnosť zvrchovanej SR.
Zhromaždenie prijalo aj osobitné Vyhlásenie, v ktorom účastníci VZ s pocitom hlbokého zadosťučinenia privítali prijatie Deklarácie o zvrchovanosti SR,
ktorej vyústením bude vznik samostatného štátu slovenského národa a slovenský jazyk v ňom bude jednoznačne ustanovený ako štátny jazyk. Za kľúčovú otázku MS považuje rodinnú a školskú výchovu v duchu vlasteneckom
a prvok národný a kresťanský považuje za nedeliteľný. Ďalej odporúča SNR,
aby vyhlásenie Slovenskej cirkevnej provincie z 30.12.1977 bolo slávnostne
prijaté ako jedna zo základných listín slovenskej štátnosti. Valné zhromaždenie
MS uložilo Výboru MS 18 základných úloh – zavedenie úloh Národného programu do matičnej práce, zavedenie financovania MS v rámci štátneho rozpočtu SR, v rámci reštitúcií doriešenie návratu bývalého majetku MS, rozšírenie siete domov a regionálnych pracovísk MS, zvýšenie záujmu mládeže
o národné tradície a vytváranie vedomia národnej identity cez spoluprácu so
školami, doriešenie zámerov informačnej siete v mediálnej oblasti na Slovensku i vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, vynaložiť osobitnú starostlivosť
o identitu a práva Slovákov v zmiešaných národnostných oblastiach na Slovensku i o život Slovákov žijúcich v zahraničí. Súčasťou uznesenia bola aj Výzva obyvateľom slovenských miest a obcí, aby v deň prijatia Ústavy SR organizovali zhromaždenia a na počesť dňa zasadili na pamätných miestach lipy,
ako stromy slovenskej štátnosti. Návrh preambuly Ústavy SR predložil účastníkom valného zhromaždenia MS prvý podpredseda MS Roman K a l i s k ý.
Súčasťou valného zhromaždenia MS boli aj voľby - za predsedu bol zvolený
Jozef M a r k u š, ďalej to bolo 38 členov a 15 náhradníkov Výboru MS, 5 členov a 3 náhradníci Dozorného výboru MS. Členmi Výboru MS za banskobystrický MO MS sa stali JUDr. Pavol Boroň, ktorý sa neskoršie stal aj členom
Predsedníctva výboru MS a právnym zástupcom Matice slovenskej a vtedajší
predseda MO MS Igor Kovačovič, neskoršie prvý podpredseda MS a predseda
Prezídia Matice slovenskej.
(Zdroj publikácia: Tri roky obnovenej členskej základne MS)

PROGRAM NA AUGUST
30.7. 13.00 HOREHRONSKÉ SLÁVNOSTI KOSCOV
A HRABÁČOK
29. ročník organizovaný ako Majstrovstvá Slovenska v kosení
M: Ihrisko Pohorelá
O: MO MS Pohorelá
Kontakt: Dr. Lukáš Janoška,
lukas.janoska@gmail.com 0915 242418
1.8. 17.00 VÝBOR MO MS
Zasadnutie Výboru MO MS s pripomenutím 85.
výročia úmrtia M. Rázusa a 90. výročia vzniku
MS v Juhoslávii (14. – 15.8.1932)
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
8.8. 15.30 UDALOSTI A OSOBNOSTI
Stretnutie členov MO ku Dňu MS a k 100. výr. narodenia V. Mináča
M: DMS, Dolná 52
O: Výbor MO MS
12.-13. 8.

POZNAJ A OCHRAŇUJ
Vychádzka členov MO MS a členov klubu Lipa
M: Očová - festival TĽK O: MO MS a Klub Lipa
Kontakty: B. Korytko 09082611668, B. Sadloňová
0904047205

1.- 8. -15.-22.-29.8. STRETNUTIA členiek Klubu paličkovanej čipky
M: DMS, Dolná 52
O: KPČ MO MS
1.- 8. -15.-22.-29.8. STRETNUTIA členov Klubu seniorov
LIPA
M: DMS, Dolná 52
O: Klub Lipa a MO MS
5. -12. -19.–26.8. TVORIVÉ STRETNUTIA
členov speváckych skupín Hronky a Horehronci
M: Kapitulská ulica 8 a Dom MS O: FS Partizán

UPOZORŇUJEME ČLENOV MO MS

 NA KONANIE PODUJATI:
4. - 7.8. KOLIESKO 2022 Kokava nad Rimavicou
31. ročník festivalu mladých folkloristov
12. - 13.8. OČOVSKÁ FOLKLÓRNA HRUDA 2022 Očová
18. ročník festivalu tradičnej ľudovej kultúry
13. - 14.8. NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ 2022
Národné kultúrno-turistické podujatie
Kontakt : janoluptak@gmail.com 0911 207 728
19. - 20.8. HONTIANSKA PARÁDA 2022 Hrušov
25. ročník festivalu ľudovej kultúry s medzinárodným dosahom
20.8.MUZIKÁLOVÝ FESTIVAL J. BEDNÁRIKA Brusno
Garant festivalu: Zdeněk Barták Kontakt: Ján Kubiš 0905 804 852
 ČLENSKÝ PRÍSPEVOK za roky 2019 – 2022 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
matičných podujatí.
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