Vážení poslanci NRSR, vážený pán generálny biskup ECAV, vážený pán vedúci kancelárie
prezidenta SR, vážený pán predseda a poslanci TTSK, vážený pán predseda Matice
Slovenskej, vážený pán prednosta, vážení páni primátori a starostovia obcí, vážená rodina
J.M. Hurbana, vzácni hostia, milí občania,
všetkých Vás srdečne vítam na pôde našej obce v Hlbokom. Stojíme na pietnom mieste
posledného odpočinku velikána nášho národa Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý spolu
s Michalom Miloslavom Hodžom a Ľudovítom Štúrom v pamätných dňoch 11. – 16. júla 1843
uzákonili spisovnú slovenčinu na evanjelickej fare v Hlbokom. Tento rok si pripomíname 200
ročnicu narodenia najvýznamnejšieho predstaviteľa Slovenského národného života Ľudovíta
Velislava Štúra.
Ľudovít Štúr bol skôr vizionár a publicista, ale J.M. Hurban, jeho najbližší spolupracovník
bol mužom činu, ktorý neváhal aj so zbraňou v ruke hájiť svoje ideály. Hurban prežil celý svoj
plodný život na fare v Hlbokom, preto sme my Hlbočania morálne povinný nadviazať na jeho
dielo a odkaz. Ako starosta obce si túto skutočnosť plne uvedomujem a už od svojho prvého
zvolenia do funkcie systematicky pracujem na zviditeľnení a priblížení jeho života širokej
verejnosti. V roku 2011 sme začali budovať Náučný chodník J.M. Hurbana, ktorý má
v súčasnosti 8 zastávok. Prvou z nich je pamätná izba, v ktorej dnes otvárame novú expozíciu,
druhou zastávkou je národná kultúrna pamiatka Pamätná fara, ktorú sa nám podarilo vďaka
úspešným projektom z ministerstva kultúry čiastočne zrekonštruovať, opraviť strechu, vymeniť
okná, vyriešiť zavlhnutie múrov a urobiť novú fasádu. Architektonicky sme jej vrátili vzhľad,
aký mala za čias Hurbana. Treťou zastávkou je národná kultúrna pamiatka evanjelického
kostola z roku 1787, na ktorej prebieha rekonštrukcia už niekoľko rokov a v roku 2016 by mala
byť dokončená, opravou strechy a fasády. Štvrtou zastávkou je Hurbanova záhradka, ktorá
približuje Hurbanovu všestrannú osobnosť ako dobrého bylinkára a homeopata. Piatou
zastávkou je Park J.M. Hurbana s fontánou, ako miesto rozjímania a odpočinku. Šiestou
zastávkou je mohyla pri ktorej práve stojíme, do ktorej boli prenesené pozostatky Hurbana
v roku 1948. Siedmou zastávkou je starý hrob, do ktorého bol Hurban pôvodne pochovaný, na
okraji cintorína. Ósmou zastávkou je Hurbanov prameň, ktorý sa nachádza v malebnej prírode.
Zmyslom Náučného chodníka J. M. Hurbana je priblížiť jeho život a dielo širokej verejnosti,
najmä študentom a žiakom škôl, aby načerpali inšpiráciu do svojich ďalších životov.
V roku 2017 si budeme pripomínať 200. výročie narodenia J.M. Hurbana. Pri tejto
príležitosti by sme chceli otvoriť múzeum J.M. Hurbana vo Svätyni slovenského národa v
budove Pamätnej fary. To je miesto, kde Hurban prežil celý svoj plodný život, kde bol
kodifikovaný spisovný jazyk, založený spolok Tatrín a narodil sa tu Svetozár Hurban
Vajanský. Verím, že v spolupráci s evanjelickou cirkvou, ministerstvom kultúry a TTSK sa
nám podarí toto múzeum Hurbana slávnostne otvoriť a posvätiť v roku 2017.

Kvôli materialistickej dobe sme úplne stratili Ducha z obrazu sveta. Prameň živej sily
a tvorivosti, ktorého pôsobenie si štúrovci jasne uvedomovali sa pre nás stal len bezobsažným
pojmom, prázdnou frázou, ktorej dnes už vôbec nerozumieme. Aby sme správne pochopili
odkaz štúrovcov, musíme znova objaviť tento rozmer Ducha. Štúrovci boli hlboko veriaci
evanjelici, v ich obraze sveta bol Pán Boh na prvom mieste. Ľudovít Štúr napísal: „Pravý
Slovan sa nepustí do ničoho bez toho, aby neprosil o pomoc Boha a každé dielo zavŕši tým, že
Bohu za jeho pomoc poďakuje“. Jedine z tejto úcty a viery sa mohli zrodiť všetky veľkolepé
skutky štúrovcov. Kresťanstvo je základným kameňom, na ktorom stavali štúrovci, čo
potvrdzujú slová samotného Štúra: „Kresťanská idea je tou najvznešenejšou, už kvôli svojej
ľudskosti“. Bratia Slováci! Duch národa, ktorý nás všetkých spája je nádherná a vznešená
živá bytosť, ktorá vlieva zmysel a podstatu nášmu národu a keď sa dotkne našich sŕdc,
spoznáme dôvod, prečo dokázali štúrovci obetovať úplne všetko, rodinu, slobodu i vlastné
životy, na oltár národa, ako hovorí Hurban: „Sláva národa, hodná je obetí!“. „Len obeťou časná
chvíľa na večnú slávu sa premieňa“. A práve tieto myšlienky sú posolstvom, ktoré chcem z tohto
miesta adresovať všetkým Slovákom slovami Ľudovíta Štúra: „Nič veľkého, nič pekného, nič
šľachetného sa nevytvorilo 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:“
Na záver mi dovoľte poďakovať sa, hlavne vláde SR a Ministerstvu kultúry SR za
poskytnuté dotácie na obnovu Pamätnej fary, na zriadenie novej expozície v Pamätnej izbe
a dotáciu na zabezpečenie osláv, spolu vo výške 71.200 €. Ďalej moje poďakovanie patrí
TTSK,, najmä však pánovi predsedovi Tiborovi Mikušovi za dotáciu na rekonštrukciu budovy
pamätnej izby v hodnote 10.000 €. Novú expozíciu v Pamätnej izbe máme len vďaka jeho
osobnej angažovanosti. Ďakujem všetkým členom koordinačného výboru Roka Ľudovíta Štúra
na ministerstve kultúry, najmä pani Zuzane Komárovej, Elene Kačalovej a Oľge Škorecovej.
Za spoluprácu pri obnove Pamätnej fary ďakujem evanjelickému cirkevnému zboru v Hlbokom,
hlavne pánovi dozorcovi Petrovi Válkovi. Ďalej ďakujem Záhorskému múzeu v Skalici
a Záhorskému osvetovému stredisku v Senici za dobrú spoluprácu. V neposlednom rade
ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa nezištne zapojili do prác a prípravy dnešných
slávností.
Nikdy nezabúdajme na svoju históriu, na predkov ktorí bojovali za našu krajšiu
budúcnosť, na korene vďaka ktorým tu dnes stojíme, na Ducha národa, ktorý nás všetkých
spája, ale najmä na Pána BOHA, ktorý nás stvoril. Ďakujem.
Miloš Čobrda
Starosta obce Hlboké

