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Postretali sme sa opäť pri výročí,
ako nad zázrakom otvárame oči –
Slovakia nie je už len snové zdanie.
Bohu za to patrí naše vďakyvzdanie.
Aj keď nový rok sa najmä času týka,
o to významnejšie vlaje symbolika
zástavy, čo pravdu o národe hlása,
je v nej múdrosť predkov, dobro, česť, aj krása,
pod jej farbami je naša pravlasť svätá –
nestratili sme sa v labyrintoch sveta.

Máme vlastnú vládu, vlastné ambasády,
slovenský prezident z rámu na nás hľadí,
slovenská hymna už viacej nie je druhá,
slovenská zástava ako jasná dúha
preklenula dlhé tisícročie knuty,
vyniesla na svetlo zastrčených v kúty...
Nad Tatrou sa blýska len na lepšie časy,
kto sa Slovák cíti, k Slovači sa hlási.
Už mu prichodí len chcieť a v seba veriť,
nie sa s neúspechmi včerajšími zmieriť.

„Ak chcete ďalej prísť, ako my dôjdeme,
treba vám viac vedieť ako čo my vieme...“ –
toto nám naveky odkazuje básnik.
Nech tie múdre slová nezabudne z nás nik.
Nám treba odvaha zdvihnúť hlavu hore,
urobiť poriadok na národnom dvore
a byť zodpovedným hospodárom štátu.
Doma či v cudzine, kto kolísku má tu,
nech činmi otčine pomáha k jej blahu,
nech svorne s národmi vychádzať má snahu.

Slovenský náš obzor v srdci Európy
nech len blahodarný, žičlivý dážď kropí,
a nech lúče slnka svätia naše stráne,
nech sa našej vlasti nič zlého nestane,
aby sme vždy jej zrod svorne oslávili.   
To si zaželajme v tejto slávnej chvíli! 

Katarína Hudecová

každý národ na svete má svoje symboly, ktoré ho vytvárajú, formujú,
ktoré k nemu bytostne patria, ku ktorým má úctu a bez ktorých by národ
nebol národom. Slováci tiež majú takéto symboly, ktoré sa v ich žití počas
rokov pretavili do vzácneho posolstva budúcnosti, stali sa zárukami národ-
ného života a posilňovali v našom národe nádeje a vieru v lepšie časy. Ne-
dajme si preto nikdy vziať naše práva, našu slobodu a našu budúcnosť a
budúcnosť našich detí. Tieto myšlienky nášho bytia nám pred 160. rokmi
pre všetky roky na tomto svete predložili predkovia pri vzniku národnej
ustanovizne Slovákov Matice slovenskej. 

Matica slovenská počas celej svojej existencie svoje pôsobenie reali-
zovala na princípoch demokraticie, dobrovoľnosti, iniciatívnosti a aktivite
každého svojho člena. Preto v spoločnosti vždy pôsobila ako barometer 
i seizmograf národného, kultúrneho a spoločenského života. 

V tomto smere bolo vždy podstatné to, že Matica slovenská „vrchnos-

tensky“ neusmerňovala, ale v prvom rade podnecovala a aktivizovala spo-
jenie človeka pri vytváraní kultúrnych hodnôt pre všetkých ľudí. Vždy keď
Matica slovenská nebola a najmä keď jej bránili podieľať sa na duchovnom,
kultúrnom a spoločenskom živote Slovákov vznikali často skoro neriešiteľ-
né problémy. Tak tomu bolo v minulosti, a tak sa, žiaľ, ukazuje situácia aj 
v našej prítomnosti. 

Po každom lete nastane v prírode jeseň a napokon zima, a táto po-
stupnosť sa objavuje aj vo svetových dejinách. Národy ukonané horúčavou
a prácou opúšťajú postupne javisko dejín a nasleduje dejinný nečas, du-
chovná zima, ktorou sa končí jeden život... 

Vývoj ľudstva napriek tomu pokračuje, večné pravdy sa nerúcajú, na-
opak: tak ako sa s príchodom jari príroda po zime prebúdza do bohatého
života a začína s obnovenými silami, podobne je tomu aj v živote. Čím ná-
rod v úplnom ducha svojho rozživotený postavený viac a viac ustáva, tým
sa väčšmi uňho k večeru blíži a oči druhých tiež pomaly z neho sa spúšťajú
a na druhé vychádzajúce svetlo obracajú. 

Máme za sebou rok úspešný, ale aj rok mimoriadne zložitý a pred se-
bou rok oslavný, ale aj rok ako sa zvykne hovoriť kľúčový. 
30 rokov slovenskej štátnosti! matica slovenská sa pripravuje na 160.
výročie svojho zrodu! 

Bude pri tom potrebovať pomoc a podporu všetkých svojich členov a
priaznivcov, aby sme mohli pravdivo hodnotiť svoje pôsobenie v predchá-
dzajúcich rokoch a prijať národný program pre roky budúce, čo určite bude
veľmi náročné. 

História, ale aj prítomnosť našej národnej ustanovizne si zaslúži, aby
sa o nej pred verejnosťou v každom prípade hovorilo pravdivo. Aby bola
pravdivo osvetlená jej história a osobnosti v nej, aby boli pravdivo vysve-
tlené jej postoje v každej etape jej vývinu, aby bola pravdivo prezentovaná
aj jej prítomnosť, aby sme mohli každý poctivo svojím dielom naplniť slová
odkazu Ľudovíta Štúra: „Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa ne-

vytvorilo bez obete, len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša

vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch

ukazuje. Národ, v ktorého duši je hlboko zakorenená úcta k právam 
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DO NOVÉHO ROKA 

Do nového roka nám i vám všetkým vinšujeme, 

aby sme ho mali lepší, ako ten predchádzajúci, 

aby zdravie, šťastie a vzájomná úcta boli v rovnováhe 

k našej spokojnosti, 

aby nikoho z vás nepichalo ani v oku, ani v boku 

a vaše nohy vždy boli do skoku. 

Nech čerti od vás smolu odnesú 

a choroby stratia vašu adresu. 

Želáme skvelý rok plný pocitov radosti z každého 

stretnutia a symbolicky želáme –

lyžičku pokoja, varechu hrdosti, kotlík úspechov, ja-

zierko šťastia, more zdravia, veľké príjmy, malé dane 

a ostatného čo človek k životu potrebuje primerane.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.



Rodná reč moja – reč prapredkov mojich

ZAMYSLENIE

Tento mail už niekoľký piatok koluje internetom. Nie je od veci si ho opäť
pripomenúť! Zamyslieť sa nad jeho myšlienkami...

V jazykových testoch na našich stredných školách dosiahli ich účastníci

najlepšie znalosti z angličtiny, na druhom mieste sa umiestnila nemčina. A ka-

tastrofálne dopadla slovenčina. 

Študenti majú slovenčinu tri hodiny týždenne a šesť hodín angličtinu. Rodný
jazyk sme pomyselne šmarili do kúta, silnejú tlaky na to, aby jeho znalosť ne-
bola rozhodujúca pri nástupe na vysokú školu, do zamestnania. 

Tendencie zjednodušovať ho, sprimitívňovať a zamorovať nadbytočným
užívaním vulgarizmov sa propaguje hlavne cez masmédiá, ba aj z cez ústa
politikov.

Takzvaní odborníci stále viac uvažujú nad tým, aby slovenčina ako predmet
vypadla spomedzi maturitných predmetov. Chcú, aby sa pre ďalšie vzdelávanie
a používanie v praxi ukázala ako zbytočná!

Čiže: „Ta pohoď túto handru, odev vetchú, do ktorej hriech je haliť pomysly!“ 
Viete koho sú to verše? Z ktorej básne? Kedy boli napísané? A prečo?
Napísal ich náš velikán – vtedy mladý študent Pavol Orzságh-Hviezdoslav

v básni Mňa kedys´ zvádzal svet... v čase, keď mu hrozilo vlastné odnárodne-
nie, keď začal písať prvé verše v maďarčine koncom 19. storočia, keď mu vlast-
ná oravská mama nerozumela, o čom jej syn hovorí. Napísal ju vlastne ako
odozvu na tvrdý Apponyho jazykový zákon o uzákonení maďarčiny ako úrad-
ného jazyka na území celej uhorskej monarchie.

Treba sa vraj naučiť myslieť a vyjadrovať hlavne v cudzom jazyku. Zabudli
sme na Komenského Didacticu Magnu? Práve v tejto svetovej Biblii pedago-
giky, ktorú doteraz nikto neprekonal, Komenský konštatoval, že kto sa chce
naučiť cudzí jazyk, musí najprv dôkladne poznať ten svoj – materinský. Až po-
tom môže siahnuť po akomkoľvek cudzom... A to učil na kráľovských dvoroch
v Anglicku a Švédsku! (poznámky autorky článku)

Slovenčina bude časom dobrá len do kuchyne alebo do maštale?! To už
v slovenských dejinách tu bolo...! Ostane rečou otrokov v srdci Európy a potom
už ani tou nie, lebo aj pri montážnom páse (automobiliek) bude treba hovoriť
po anglicky.

V slovenských mestách a obciach sa to hmýri nóbl názvami. Ako napríklad:
La Familia, Kinderlandia, Senires, Sushi Noodles, Beervana, Trattoria, Voyage

Voyage...

No a (s)prostý občan, ani za svätého, neuhádne, čo sa za cudzokrajnými
nápismi skrýva, aký podnik, aké zariadenie, verejný dom, obecné záchody, útu-
lok pre bezdomovcov, hasičská stanica, blázinec alebo reštaurácia???

To, čo nedokázala tisícročná poroba a krutá maďarizácia, sa dosiahlo za
30 rokov existencie samostatnej Slovenskej republiky.

Postupná a zahanbujúca demontáž materčiny z našich miest a dedín, z ulíc,
z verejného života a zo vzdelávacích ustanovizní, aká nemá obdoby hádam
v žiadnom národe. Po 30 rokoch samostatnosti!

V jej likvidácii svojimi vlastnými ľuďmi na svojom vlastnom území sa

Slováci stali skutočne svetovými.

Dopovedzme si ešte ďalšie verše spomínanej Hviezdoslavovej básne:
Ó, mojej matky reč je krásota,
je milota, je rozkoš, láska svätá;
je, vidím, cítim, celok života,
môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá
a moja odev, ktorej neviem ceny…
buď požehnaný, kto sa pohodil
v tom so mnou, trvá pritom nepremenný;
buď kliaty, kto sa zaprel, odrodil…

AM z Tajovských novín

každého človeka a pre ktorého je samozrejmos-

ťou, že všetci sú si rovní, nosí v srdci lásku k člo-

veku a nerobí medzi ľuďmi rozdiel a navyše sa aj

sám spravuje - len takýto národ môže byť úprim-

ným, otvoreným a čestným národom. Preto nech

neprejde jediný deň bez toho, aby sme nevykonali

jediný dobrý skutok pre svoj národ, obraňujme je-

ho práva, vzdelávajme ho a nestaňme sa nikdy

služobníkmi jeho cudzích vládcov, lebo kto celý

dal sa svojej vlasti – matke, a miloval ju viac jak

seba sám, ten hviezdou žiariť bude nám v pamiat-

ke a zrak náš pôjde za ním k výšinám. Musíme

mať pevnú , nezlomnú vieru k samým sebe, pev-

nú dôveru k našim silám, k nášmu životu. Vtlačme

si to jeden každý najbližšie do srdca, vtlačme si

jeden každý do duše tú pravdu svätú, že nikto

nám k šľachetnejšiemu a vyššiemu životu nedo-

pomôže, jestli si nedopomôžeme sami“.
V duchu týchto myšlienok sme počas rokov

našej služby Slovenskej republike a pre Maticu
slovenskú nikdy nekonali v rozpore s jej poslaním,
nikdy sme nič pre seba nezobrali, skôr sme dávali
zo svojho, aby všetko bolo tak ako treba, a preto
každého z nás bytostne trápi, keď aj dnes sa náj-
du „ľudia“, ktorí sa snažia všetkými silami a do-
stupnými prostriedkami poškodiť a zničiť to, čo je
nášmu národu v jeho bytí na tomto svete najdrah-
šie, na čom stavali svoje postoje najvzácnejšie
osobnosti Slovákov a čo ho zásadným spôsobom
cez výnimočné myšlienky a činy priviedlo medzi
najvyspelejšie národy sveta. 

Je nanajvýš potrebné poznať cenu vlastného
žitia, aby sme vedeli prijímať aj iné hodnoty, aby
sme sa mohli tešiť z vlastnej „živej záhrady“ a pri-
jímať iné kvety národných kultúr bez strachu či
komplexu menejcennosti, lebo patrí sa nám za-
mýšľať viac ako kedykoľvek predtým, ako sa zme-
ní náš život v objatí spoločenstva krajín Európy,
čo sa stane so Slovenskom a jeho národným a
duchovným dedičstvom? 

Musíme byť pripravení, a mať v našom živote
so sebou všetko to, čo sa v dejinách našich
osvedčilo, aby sme nestáli uprostred iných náro-
dov s prázdnymi rukami, ale aby sme aj my mohli
iným odovzdávať z pokladov, ktoré máme po na-
šich predkoch a ktoré sa osvedčili v rozličných
etapách nášho národného a dnes i štátneho živo-
ta. Aj preto by sa naše cesty životom mali navra-
cať každým dňom k našim rodiskám, našim rodi-
nám a našej otčine, aby sme ostali silní duchom
a pevní pri napĺňaní nášho poslania pre všetkých
dobrých ľudí...

Igor Kovačovič, čestný predseda MO MS

Dokončenie z prvej strany.
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Žiaľ, ani deti si neprišli na svoje. Skákací hrad i detský kolotoč stáli v daždi opustené. Keď nepršalo,
sokoliari predvádzali myšiaka hôrneho, ako i myšiaka štvorfarebného, pôvodom z Ameriky. Z jeho chvos-
tových pier si Indiáni robievali známe čelenky. K niektorým stánkom na tráve sa ľudia pre blato vôbec
nedostali. Pred našim odchodom spovedal moderátor na pódiu starostu obce Sebechleby, ktorý bol dlho-
ročným organizátorom týchto vinohradníckych slávností. Vyjadril veľký smútok nad tým, že napriek vy-
naloženému úsiliu, počasie nedovolilo návštevníkom vychutnať si úžasnú atmosféru tohto dňa pre dážď. 

Ďakoval všetkým, ktorí sa na predchádzajúcich oberačkách organizačne podieľali a vyjadril pre-
svedčenie, že táto tradícia jeho odchodom z funkcie nezanikne. Aj keď sme si nemohli pozrieť viac z bo-
hatého programu na veľkom pódiu, nádherné kroje z rôznych regiónov, vypočuť spevy, sme radi, že sme
tam boli a možno to vyjde nabudúce. Danica Balážovičová

milAn rAstislAV Štefánik A tí, čo ho nAsledoVAli
7. novembra 2022 o 17, 00 hod. Štátna vedecká knižnica, Kuzmányho klub, Klub Spoločnosti Milana
Rastislava Štefánika v Banskej Bystrici zorganizovali pod týmto názvom prednášku PhDr. Slavomíra Mi-
cháleka, DrSc, riaditeľa Historického ústavu SAV v Bratislave o diplomatoch slovenského pôvodu v de-
jinách česko-slovenskej diplomacie, teda po vzniku Prvej ČSR, ktorí sa stali spoluzakladateľmi Organi-
zácie národov, neskôr Organizácie spojených národov (OSN). 

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. vo vedeckom výskume sa venuje
americkej zahraničnej politike v období studenej vojny, českosloven-
sko-americkým politickým, hospodárskym a kultúrnym vzťahom v druhej
polovici 20. storočia, osobnostiam z radov Slovákov pôsobiacich v čes-
koslovenskej diplomacii (Štefan Osuský, Vladimír Hurban, Ivan Krno,
Juraj Slávik, Ján Papánek, Vladimír Palic), vzniku a histórii OSN, dru-
hému a tretiemu československému a slovenskému demokratickému
exilu a slovenským evanjelickým krajanom v USA. Svetoznámy odborník
na českú a hlavne na slovenskú diplomaciu, sa vo svojej vedeckej čin-
nosti sa zaoberal a zaoberá mágiou československých osmičiek (1918,
1938, 1948, 1968, 1988).

Zjednodušenou formou sprístupnil Slovákov – diplomatov, ktorých sa dá spočítať na prstoch jednej
ruky – zakladateľ slovenskej diplomacie Milan Rastislav Štefánik a jeho pokračovatelia: Ján Papánek,
Štefan Osuský, Vladimír Martin Palic, Vladimír Svetozár Hurban a Juraj Slávik. Prednáška bola naozaj
veľmi interesantná pre všetkých poslucháčov. Banskobystrická verejnosť mala šancu oboznámiť sa 
s neznámymi skutočnosťami našej histórie. PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. prednáša po celom svete.
Hlavným zdrojom získaných materiálov sú nielen rôzne archívy z celým Spojených štátoch amerických
a rodinných príslušníkov žijúcich v USA, ale z celého sveta. Zúčastnil sa mnohých študijných pobytov:
1992, Oxford University, Christ Curch College, vo Veľkej Británii, Woodrow Wilson Center vo Washingtone
DC, v NYPL, Columbia University v New Yorku, v George Washington University, v Hoover Institution Ar-
chives, Stanford University, v University of Toronto, v Kanade, v NCSML, Cedar Rapids, Iowa, v National
Archives and Records,v USA. Je nositeľom mnohých vedeckých a literárnych cien, vyznamenaní: Ceny
Egona Erwina Kischa, Ceny literárneho fondu za vedeckú literatúru, Ceny za popularizáciu vedy, Ceny
SAV za vedeckú literatúru, Čestnej plakety SAV Ľudovíta Štúra. 

Je len škoda, že nenašla takáto osobnosť, akou je PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ Histo-
rického ústavu SAV, väčšiu odozvu v radoch banskobystrických matičiarov, nositeľov slovenskej štátnosti. 

A. Murgašová
ViAnočnÝ kruh  
V duchu pozývacieho vinšovania: „Prišli sme vám zaspievať, zdravia,
šťastia vinšovať. Nech sa vám vždy dobře darí a nech vás obídu čary.
Na tieto vianočné sviatky vinšujeme život sladký“ sa dňa 12.12.2022
uskutočnilo v spoločenskej sále matičného domu tradičné stretnutie
členov MO MS Vianočný kruh.
Stretnutie, ktoré bolo poznačené sviatočnou atmosférou a vzájomnou
úctou spoločne otvorili a všetkých privítala tajomníčka MO MS Anita

Murgačová, ktorá aj celý priebeh strenutia moderovala a predseda MO MS Pavol Boroň, ktorý prítomným
prečítal slová vinšovania od čestného predsedu MO MS Igora Kovačoviča a zaželal všetkým príjemné
prežitie sviatkov v dobrom zdraví a rodinnej pohode. 
V programe postupne s vianočnými vinšami a piesňami vystúpili žiaci ZUŠ Róberta Tatára, deti zo súboru
Matičiarik pod vedením Matúša Drugu a spevácka skupina Telgártci pod vedením Jána Černáka.
Záver stretnutia patril vzájomnému vinšovaniu k sviatočným dňom a piesni Daj, Boh štastia tejto zemi i
prípitku k nadchádzajúcim sviatkom Vianoc a začiatku nového roka s vianočným punčom. IK

zAsAdAl VÝbor mo ms   
Počas IV. štvrťroka 2022 sa uskutočnili v matičnom dome tri riadne zasadnutia Výboru MO MS a to 3.10.
– 7.11. a 5.12.2022, ktoré hodnotili pravidelnú činnosť všetkých súčastí MO, prípravu tradičných matičných
podujatí, obsahové zameranie mesačníka Zvon a výsledky organizačného a ekonomického charakteru. 

Informácie o príprave a priebehu konania šachového turnaja v dňoch 17. – 18.9. podal Ing. Gregor,
pričom o podujatí bola podrobnejšie informovaná matičná verejnosť vo Zvone č. 10. 

Ďalej bola vysoko hodnotená pomoc MO pri príprave a konaní krajského snemu MS dňa 18.9. Vý-
sledok rokovania delegátov Snemu bol zverejnený vo Zvone č. 11. 

V ďalšom Výbor MO riešil prevádzkové problémy v objekte na Hornej ul. 11, prijal za novú členku
K. Kavčiakovú a zobral na vedomie aj jej záujem na vytvorenie bábkarského krúžku a v závere schválil
uvoľnenie M. Pecníka z členstva vo Výbore MO na jeho vlastnú žiadosť. 

Na zasadnutí 7. 11.2022 si členovia Výboru MO uctili pamiatku všetkých svätých, položili kvety 
k pamätníkom Š. Moysesa a K. Kuzmányho, poďakovali I. Kovačovičovi a N, Bačíkovej za tridsaťročnú
tvorivú prácu pri spracovávaní a vydávaní mesačníka Zvon a dohodli sa na konaní tradičného podujatia
Vianočný kruh na 12.12.2022. 

Na treťom zasadnutí 5.12. 2022 Výbor prerokoval zámery plánu činnosti na rok 2023, v ktorom si
MS pripomenie 160. výročie svojho vzniku a schválili konkrétny program vianočného stretnutia členov
MO MS. Výbor MO MS schválil za nového šéfredaktora mesačníka MO MS ZVON namiesto Igora Ko-
vačoviča - Mgr. Anitu Murgašovú. Na januárovom zasadnutí Výboru budú určení náhradníci za odídencov
z výboru MO MS. IK.

25 rokoV s dobrou Vôľou po sloVensku 
Dvojročná nútená prestávka neobišla
ani najväčšie matičné humanitné podu-
jatie Autobus dobrej vôle. Z obavy zo
zatvorenia zariadení bol tohto roku tro-
chu skôr.

Symbolický okruh po západnom Slo-
vensku vykreslila trasa nezvyčajného au-
tobusu, ktorý už po 25. rok rozdáva radosť 
v predvianočnom období ľuďom, ktorým
osud šťastia nadelil trochu menej. Obyva-

teľom detských domovov a domovov dôchodcov a podobných zariadení bohužiaľ chýba
to, čoho by sa podľa pravidiel ľudského spolunažívania mali dožiť, pokojná rodinná pohoda.
Aj keď v zariadeniach, im tamojší pracovníci majú snahu všetko vynahradiť, vnútro človeka
sa nedá len tak ovplyvniť. Deťom chýbajú rodičia a starším vlhnú oči pri pohľade na cudzie
deti snažiace sa nahradiť prítomnosť vlastných synov, dcér a vnúčeniec. Nebolo to inak
ani počas tohto ročníka humanitno- kultúrneho podujatia Autobus dobrej vôle 2022 
v dňoch 6. 7. a 8. novembra. 

Organizátori Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko, Matica slovenská, Základná ško-
la s Materskou školou a obec Hrušov prostredníctvom Detskej folklórnej skupiny Ragačinka
ako počas predchádzajúcich 180 návštev i tentoraz opusteným ľuďom doručili balík prí-
jemných chvíľ v podobe piesní a tancov, darčekov, školských a športových potrieb, potravín,
koláčov z hrušovských domácností, ale najmä dobrej vôle s pocitom spolupatričnosti. 

Tento rok najmä prei územné pokrytie a rozloženie navštívených zariadení nositelia
tradícií a radosti odchádzali z hontianskeho Hrušova hneď od začiatku podľa vopred pri-
praveného časového harmonogramu smerom na západ 

Prvá zastávka bola v Domove pre seniorov Karolína v Cíferi, kde ich spolu s tamojšími
obyvateľmi čakala riaditeľka Martina Novická. Po privítaní sa predstavili so svojím progra-
mom a hneď na začiatok sa dostalo úprimného prijatia a uznania. 

Nasledujúce kilometre viedli do Dunajskej Stredy, kde bolo vďaka vedeniu Trnavského
samosprávneho kraja a tamojšej Strednej odbornej školy zabezpečené ubytovanie. Slneč-
né sobotné ráno vyprevádzalo autobus s osadenstvom do Moravského Svätého Jána do
tamojšieho Domova sociálnych služieb, kde vystúpenie výrazne emočne zasiahlo tamojších
obyvateľov a personál. 

Zmes krojovaných detí a nekrojovaných pamätníkov aj tentoraz roztriedil časový uka-
zovateľ, ktorý nútil dodržiavať dohodnuté termíny a autobus nabral smer Senica. 

Načerpanú energiu účinkujúci využili pri výstupe na Bradlo k Mohyle M. R. Štefánika.
Kľukatá lesná cesta doviedla folkloristov do DSS Bojková, ktorý bol sobotnou záverečnou
zastávkou dlhej a náročnej cesty.

Sobota začala prehliadkou hradu Devín, odkiaľ bolo len na skok k Inštitútu pre verejnú
správu Bratislave. V tomto zariadení už po niekoľko ročníkov poskytli malým koledníkom
ubytovanie, tentoraz však sú v ňom ubytované ukrajinské deti s matkami, ktoré tu museli
nájsť útočisko pred nebezpečenstvom vojnového konfliktu. Preto po dohode s p. riaditeľkou
Ivetou Hanulíkovou bolo prvé sobotné vystúpenie práve tu. Neopakovateľné duchovné
prepojenie medzi deťmi, ale i medzi generáciami na obidvoch stranách sály bolo svedec-
tvom o spolupatričnosti a vzájomnosti. Nechýbali vrúcne objatia, slzy dojatia a ako všade
slová vďaky, tentoraz s trpkou príchuťou. 

Po obede, už autobus nabral smer k Hrušovu, ale najprv ešte ako vo väčšine prípadov
v predchádzajúcich rokoch cez Novú Baňu. Tentoraz to bol ešte aj DSS pre zdravotne po-
stihnutých, vo väčšine mladých ľudí. Aj keď navonok sa v niektorých prípadoch nedalo po-
znať z ich vnútra vyžaroval pocit šťastia a radosti, najmä keď si mohli pochutnať na dobrých
koláčoch z rúk malých folkloristiek. 

Mali si čo povedať už niekoľkoroční priatelia, dospelácki sprievodcovia a personál
domova, ktorí sa pre pandémiu dva roky nestretli. Pre ňu totiž Autobus dobrej vôle nevy-
cestoval, a tak sa 25. jubilejný ročník posunul. Dopadol však veľmi dobre a svoje poslanie
určite splnil na sto percent, o čom svedčia ohlasy a množstvo pozdravov. Zásluhu na tom
majú najmä účinkujúci z DFSk Ragačinka s vedúcou Annou Brlošovou a rodičmi, ĽH Ho-
rička, malí heligonkári, organizátori, sponzori a prispievatelia, pedagogický a rodičovský-
sprievod, dopravca, všetci, ktorí akoukoľvek formou prispeli k jeho zrealizovaniu. Ostáva
veriť, že táto pekná a prospešná aktivita bude mať svoje pokračovanie do budúcnosti. 
Projekt z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA. Ján Brloš

oberAčkA po sebechlebsky
1. 10.2022 MO Matice slovenskej v Banskej Bystrici spolu s Denným centrom Lipa

zorganizovali autobusový zájazd do vinohradníckej osady Stará Hora, ktorá je súčasťou
obce Sebechleby. Nachádza sa 3 km od obce na južnom okraji Štiavnických vrchov. Práve
tu boli vínne pivnice ručne vykopané do tufového podložia a nad nimi postavené chyžky.
Na Starej Hore bolo všetko pripravené, otvorené pivnice i stánky s občerstvením, atrakcie
pre deti, krojované súbory i muziky. 

Účastníci zájazdu sa rozptýlili po uličkách starých pivníc. Na pódiu začali svoje vy-
stúpenia folklórne súbory. Odrazu sa spustil dážď. Návštevníci najprv vytiahli dáždniky, pr-
šiplášte, no žiadna časť hľadiska nebola prekrytá strechou, preto hľadali útočisko v naj-
bližších stánkoch, kde sa stretli ľudia z Levíc, z Brezna, Banskej Belej, ako i Banskej Bys-
trice a iných lokalít. Mnohí sa rozpŕchli do pivničiek i za občerstvením. 

V ponuke boli pečené kačky, lokše, bryndzové halušky, trhance, guláše - držkový, 
z diviny i fazuľový guláš s údeným mäsom, kapustnica, haruľa, plnené pagáče, štrúdle,
koláče rôznych chutí, takže sa dalo dobre najesť i napiť pod strechou. Domáci ponúkali i
sušené huby, nátierky, hrozno, burčiak, varené i nevarené víno, med, bylinky a koreniny.
Za každým rohom hralo pár muzikantov, ktorí zlepšovali náladu a dalo sa s nimi aj zaspie-
vať. 

Z ČINNOSTI



plán činnosti nA JAnuár
novoročný šachový turnaj o pohár mo ms a smrŠ k 30. výročiu

vzniku sr,

09.01. 2023 – Výbor mo ms – dms dolná 52

prednáška spojená s besedou pre členov ms a mládež,

beseda k 30. výročiu vzniku samostatnej sr,

stretnutie členov obcí rodákov,

tematická výstavka výtvarných prác detí môj svet (január – marec)
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V čase zvestovania skutočnosti odchodu do večnosti pána učiteľa
Jána ŠOUCA – člena matičného ústredia národopisných súborov
UNTOS-u, zakladateľa a tvorcu prvej koncepcie folklórnych slávností
pod Poľanou a scénických programov prvých ročníkov, v spomienkach
prebehli mnohé chvíle nášho spoločného žitia, počas ktorých nás viedol
k napĺňaniu vzácneho odkazu predkov: „Pekne žiť, neznamená žiť len
pre seba. Nezanedbávajme preto pre svoje veci iné veci, lebo aj malý
skutok pre ľudí je lepší ako žiadny“. 

Po roky spoločného žitia sme s obdivom sledovali jeho vzácne nadanie, ktoré bolo neod-
mysliteľnou súčasťou ním vyvoleného poslania pedagóga, ktorý počas svojho, žitia dosahoval
vynikajúce výsledky vo výchove najmladšej generácie. Bol v každom okamihu človekom pria-
mym, ktorý vedel povedať to čo sa mu páčilo i to čo sa mu páčilo menej. Bude nám chýbať jeho
videnia sveta, jeho úprimný úsmev i pevný chlapský stisk ruky pri každom jednom stretnutí.
Bude nám chýbať jeho človečina, cez ktorú sa mohol smelo pozerať do očú svojim blízkym,
známym a neznámym ľuďom a s čistým svedomím aj do vlastného srdca. Okrem svojho poslania
venovať sa deťom mal nesmierne rád jedinečnú kultúru predkov, ktorú vedel pretaviť do nád-
herných tvorivých počinov. Ten jeho súbor Dolina od svojho vzniku patril k najlepším a „svietil
jasným svetlom“ pre všetkých nielen na sviatkoch ľudovej kultúry v Strážnici, Východnej, Detve,
Myjave, v Prahe, Bratislave, Brne, Trenčíne, Prešove a Likavke, ale aj na takých podujatiach
ako bola svetová fokloriáda Radosť Europe v Belehrade. Cez tie svoje „dukátové“ piesne a
najmä cez svoju človečinu prinášal obdivuhodné poklady tradičnej kultúry v celonárodnom hnutí
detí Pri prameňoch krásy i v scénických programoch Materinská moja reč, Spod Tatier pod Po-
ľanu, Leto pod Poľanou a Svety nám závidieť budú, ktoré vytvoril spolu s manželkou Marienkou.
Pre spoločne prežité chvíle si budeme navždy v pamäti držať úctu k nášmu pánovi riaditeľovi a
k jeho menu sa budeme vracať v každej jednej chvíli spomínania. 

V roku 2022 na detvianskom amfiteátri pri zamyslení sa nad vznikom slávností „ svietila fo-
tografia“ zakladateľov tejto jedinečnej úcty kultúre a ľuďom kraja pod Poľanou. „Šoucové deti“,
ktoré ak raz zájdu do svojich pamäti, budú hovoriť o tom, čo sa každý deň odohrávalo v lazovskej
škole i okolo nej a čo všetko do života od pána riaditeľa a pani učiteľky dostali. Ako sa naučili
spoznávať a vážiť si prírodu, pramene, studničky, svoj rodný kraj i svoje rodiny. Klaniame sa
nášmu vzácnemu priateľstvu. Klaniame sa a ďakujeme nášmu pánovi riaditeľovi Jankovi Šoucovi
za všetky okamihy života, ktoré sme spolu strávili. 

Nech rodná zem slovenská a najmä tá pod matkou Poľanou, ktorú mal nesmierne rád, mu
dá dobré spočinutie. S hlbokou úctou k jeho životu sme sa s ním pri poslednej rozlúčke
28.11.2022 vo Zvolenskej Slatine lúčili slovami: Zastavil sa čas. Chýbajú nám ruky otcove, chý-
bajú nám slová človeka so srdcom krištáľovým, vnútorne bohatým a čistým. Chýbať nám budú
naveky! 

Igor Kovačovič
čestný predseda MO MS 

Ďakujeme Vám Igor a Nataška...
V ostatnom decembrovom čísle Zvona za rok 2022 ste si mohli prečítať rozhodnutie redak-

cie o konci činnosti jeho vedenia. O odchode Igora Kovačoviča a Nataši Bačíkovej do novinár-
skeho dôchodku. Na tomto mieste treba sa poďakovať za ich viac ako dvadsaťročnú vynikajúcu
profesionálnu prácu. 

Nebude ľahké na ňu nadviazať. Určite budem povďačná za počiatočné usmernenie pri ich
tvorbe. Nič predsa nezačína od znova, treba pokračovať v načatom smerovaní a zdokonaľovať
ho! Také vždy platili zákonitosti v našom národe. Hoci skutočnosť v našej spoločnosti dnes je
už úplne iná! Žiaľ! 

Toto prvé číslo v roku 2023 vzniklo za plnej asistencie Igora Kovačoviča. Ja mu za to srdeč-
ne ďakujem. Verím, že náš tandem bude trvať aj naďalej.

S úctou a vďakou
Mgr. Anita Murgašová

(nová) šéfredaktorka Zvona

ÚCTa ČLoVeKU NÁšHo roDU Naším perom písaNé
celkom obyčajný deň 

alebo Aj lekári sú len ľudia
Už ma prestávalo baviť nekonečné prekladanie termínov u zubára pre

operáciu, rehabilitáciu, liečenie, jeho covid, môj covid. 
Pomaly to bude už rok, čo som sa rozhodla dať si do poriadku úsmev.

Vízia, že budem mať zuby jednej farby, akoby ich jedna mater mala, sa dosiaľ
nenaplnila. V lete sľúbený termín, že zuby dostanem pod stromček, už bol
spochybnený. Môj ostatný zápal hrtana a mandlí, skomplikovaný kašľom a
zápalom oka, opäť odsunul moju návštevu u zubára. Obvodný lekár ma na-
priek negatívnemu testu na covid opäť vyšetroval cez telefón. Keď ma po-
žiadal, aby som si prehmatala uzliny na krku, to už bolo na mňa príliš. 

Som na dôchodku. Prihlásila som sa na univerzitu tretieho veku, odbor
záhradníctvo. Keď tak rozmýšľam, asi by už mali pre dôchodcov otvárať aj
odbor medicína. Zdá sa, že o pár rokov si budú pacienti ordinovať lieky sami,
veď doktor google poradí. Musím si dať rýchlo tie zuby do poriadku, lebo
vŕtanie a trhanie zubov určite nezvládnem. Troška som odbočila. 

Keď sa mi ako-tak zmiernil kašeľ a ustúpili zápaly, volala som zubárovi,
že mi je lepšie a chcem, aby vylúčil spojitosť zápalu oka s chorým zubom.
Dohodli sme si návštevu. Po desiatich dňoch izolácie od vonkajšieho sveta
som sa už tešila na prvú zdravotnú vychádzku. Ponáhľala som sa k zubárovi
ešte v rannej špičke, kedy ma autá hlučne míňali a nedovolili mi prejsť na
druhú stranu cesty. Ani neviem, ako dlho som sedela v čakárni, kým som sa
ocitla v zubárskom kresle. Po povinnej jazde bezbolestnej vŕtačky zubár vy-
niesol ortieľ nad starým zubom - musí sa vytrhnúť. Moja, ešte nedoliečená
hlava, s tým nesúhlasila. Dohodli sme si ďalší termín. Aspoň že vylúčil spo-
jitosť zuba s okom. 

Mám oslabenú imunitu, nečudo po dvojročnej povinnej izolácii. Zákazy
stretávania sa skôr narodených prinášajú svoju daň. Umelé vitamíny nena-
hradia prirodzenú imunitu. Na to nemusíme chodiť na univerzitu. Dnes už
vieme, že deti vychovávané v sterilnej čistote sú menej odolné, ako tie, čo
vyrastajú bosé medzi sliepkami. My, skôr narodení, máme jedinú šancu -
stretávať sa. Izolácia nás zabíja! 

Jesenné slnko ma pozdravilo, len čo som opustila “milovaného” zubára.
Ako vždy, vystresovaná a otrasená zo zákroku, rozhodla som sa, žiadne ná-
kupy, žiadne obchodné reťazce, urobím si vychádzku. 

Cestičkami okolo internátov som sa dostala k univerzitnému športovému
areálu. Krásne ho vynovili, priam vonia novotou a láka k športovaniu. Ešte
som slabá, ale ja sa zotavím, prídem s paličkami. Vždy tu na vzduchu bude
príjemnejšie a sympatickejšie, ako cvičiť v posilňovni. Staré smreky pozha-
dzovali pár šišiek, niekam ich naaranžujem. Priam sa mi žiada príroda. Na-
sávala som ju s modrou oblohou a žiarivým slnkom. Keď som sa pokochala
novým športovým areálom, pomaly som vykročila smerom k nášmu sídlisku.
Cesta vedie popri nových rodinných domoch, kde je ešte klasické družstevné
pole, ktoré osievajú a berú z neho úrodu. Neviem, aký osud stihol tunajšie
družstvo, ale teší ma, že ešte je tu pole, ktoré developeri nezaliali betónom.
V zime si tam bežkári na troške snehu robia bežkársku trať.

Cestou domov som pozorovala skosené jesenné pole s bielymi chumáč-
mi. Čokoľvek tam bolo zasiate, už je to pokosené. Toto leto bolo veľmi suché,
ktovie či z neho mali nejakú úrodu. Nedalo mi, musela som prejsť z cesty
šťavnatou trávou a vošla som na pole. Z bielych chumáčov boli zblízka nád-
herné akoby koše kvetov. Každý vyrastený kríček vytváral doširoka rozvet-
venú kyticu bielych králikov so žltým stredom. Namiesto lístkov svieža zeleň
akoby z kôpru. Bola som očarená. Pomaly bude koniec októbra a tu vyrástla
toľká krása. Prechádzala som v nemom úžase od jednej kytice k druhej. Na
niektorých sa vyhrieval ešte hmyz, iné len tak predvádzali svoju vznešenosť.
A ja som ich obdivovala ako zjavenie so spomienkou na odkaz v Biblii: 

“A o odev prečo ste ustarostení? Viďte poľné ľalie, ako rastú, nenamá-
hajú sa a nepradú; hovorím vám: ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal
sa tak ako jedna z nich.” Mš 6: 28-29 

Hneď je človeku krajšie na svete, zabudne aj na bolesť zuba, na svoju
nespokojnosť so životom, na každodenné starosti. Chráňme si živú prírodu,
chráňme si túto krásu!

Danica Balážovičová 


