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7. ples
Slovákov
a priate¾ov

Predseda MS Naice Andrija imaek otvára
Ples Slovákov

Uplynulo u plných 6 rokov, ako
sme sa rozhodli organizova najveselie podujatie v rámci Zväzu Slovákov
v RCH, viazané s oslavou Dòa sv. Valentína - sviatku za¾úbených.
U som viackrát zdôrazòoval, e
naím cie¾om bolo, aby sme toto podujatie kadý rok organizovali v spolupráci s ete jednou MS alebo zdruením - aby
na takýto spôsob vetci boli viac do toho
zapojení a mali i väèí záujem o samo podujatie. Tohto roku pri organizácii sme
spolupracovali s MS Jelisavec za hudob-

Pojedini èlanci izraavaju osobna miljenja i poglede
autora i ne moraju nuno biti u skladu s miljenjima i stavovima redakcije i izdavaèa. Redakcija zadrava pravo izmjene
tekstova ili dijelova teksta. Slike se po elji vraæaju.
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Tiskovina PRAMEÒ je financijski pomagana
iz Dravnog proraèuna Republike Hrvatske
za 2009. godinu.

ného sprievodu Tamburáskeho orchestra SKUS-u Ivana Brníka Slováka z Jelisavca a ako hos veèera vystúpil Samir
Slivka, èlen tohto SKUS-u.
Do organizácie tohto podujatia sme
sa pustili ete zaèiatkom jesene, keï sme
sa dohodli o vystúpení Straviana-bendu
z Naíc, rezervovali hotel, dohodli sa o
tom, kto budú moderátormi programu.
Pozvaný bol ve¾ký poèet hostí zo Slovenskej republiky, Chorvátskej republiky a
boli tu i predstavitelia vetkých MS v RCH.
Koneène priiel i piatok 13. februára
2009, ktorý sme s netrpezlivosou oèakávali ete od minulého bálu. Hotel bol
slávnostne vyzdobený: na vchode hostí
vítali èlenovia MS Naice, ako organizátori, a boli tu i mladé, prekrásne dámy z
Jelisavca (Ena Brníková a Sanela Kurteková - obe obleèené do slovenského národného kroja). Tieto dievèiny delili i darèeky hosom - tohto roku to boli príleitostné odznaky (= bede) na ktorých
bolo vypísané: Láska, len láska, Láska
navdy, ijem a ¾úbim....
Na vchode mladí èaníci núkali hostí
uvítacím nápojom. Z radov vysokých hostí na plese úèas brali: parlamentná zástupkyòa Zdenka Èuchnilová s manelom, predseda Zväzu Slovákov v RCH
A. Kuric s manelkou, primátor mesta
Naice Mgr. Kreimir agar s manelkou,
poèetní èlenovia naickej mestskej správy
s manelkami. Pokia¾ ide o hostí zo Slovenska, boli tu: ve¾vyslanec SR v RCH, J.
E. pán Roman Supek s manelkou, tátny
tajomník Ministerstva kultúry SR Dr. Augustín Lang a JUDr. Mirko Benický, ob-

Príhovor vzácnych hostí
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Primátor mesta Naice Kreimir agar s jelisavskými tamburámi

mir igiæovci.
Odmenená bola i èlenka MS Naice,
ktorá práve v ten deò mala narodeniny
a Dr. Zdravko Ronèeviæ, bývalý primátor, ktorý oslavoval meniny!
Zvlá musím zdôrazni úspené
vystúpenie SKUS-u Ivana Brníka Slováka z Jelisavca, ktorý so svojimi vokálnymi sólistkami Sanelou Kurtekovou a Ljubicou Marenjakovou oduevnili poèetných hostí prekrásne predvedenými piesòami. Potrebné je pochváli i skvele
predvedené poèetné tance slovenského
spolku z Jelisavca.
Vrcholom umeleckého záitku bolo
vystúpenie Samira Slivku, vokálneho sólistu a èlenu TO I. B. Slováka Jelisavec za
vokálneho sprievodu Sanely Kurtekovej.
Hudba, pieseò, tanec.. hudba, pieseò, tanec... a tak a do vèasných ranných
hodín. Nespoèítate¾ne mnoho zadychèaných taneèných párov, úsmevy na
obrazoch milých priate¾ov, rozhovory so
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chodný radca pri Ve¾vyslanectve SR v
RCH. Vetci spomenutí boli pozdravení
búrlivým potleskom.
I tohto roku Ústredná kninica Slovákov v RCH, ktorá pôsobí v rámci Chorvátskej kninice a èitárne Naice v Loveckom salóniku hotela úspene naintalovala retrospektívnu výstavu. Boli tu
fotografie, plagáty, vstupenky, novinové
èlánky a iné materiály, ktoré si so zvedavosou obzerala väèina hostí. Táto
výstava bude otvorená do konca februára, take ju budú môc vidie i vetci
obèania Naíc, ktorí o òu majú záujem,
ako i hostia hotela.
Vetkých hostí pozdravil domáci predseda MS Naice Andrej imaek a
zahlásil moderátorky: program viedli Tomislava Justiæová - novinárka Rádia Naice a tudentka Tatjana Buhová - zároveò
i èlenka SKUS-u Fraòa Strapaèa z Markovca. Po pozdravných slovách väèiny
vzácnych hostí vetkých prítomných pozdravil Mgr. Kreimir agar a vyhlásil 7.
ples Slovákov a priate¾ov za otvorený a
zároveò vyzval vetkých prítomných, aby
si zatancovali za zvukov valèíka. A ve¾mi
rýchlo taneèné pódium sa vyplnilo taneèníkmi!
Po slávnostnej a chutnej veèeri pokraèovalo sa spevom, tancom a odmeòovacími hrami. Bolo mnoho odmenených návtevníkov. Víazkou hry v nafukovaní balónov bola Anna Caderová,
víazmi tradièného srdieèkového tanca
stali sa Katarína imaeková s partnerom a odmenený manelský pár s najdlhím manelstvom boli Helena a Ljubo-

vzácnymi a drahými nám hosami - veï
to je i zmyslom a cie¾om tohto podujatia, ako i tá najlepia odmena organizátorom...
Predsa tohto roku celková odozva
èlenov MS bola výnimoène slabá: bolo
viac priate¾ov Slovákov, ne osôb, ktoré
sa cítia Slovákmi!
Nasto¾uje sa preto otázka, preèo je
jeden rok vye 380 hostí a tohto - iba
200, samým tým nasto¾uje sa i otázka,
èi sa takéto podujatie v budúcnosti má
organizova? Cena vstupenky, ktorá v
sebe zahròovala veèeru, tradièný darèek a vetko ostatné, bola taká istá ako
i minulého roku! Èi sú naozaj chvíle
rozpty¾ovania sa, kultúrneho priatelenia sa s priate¾mi a vysokými hosami
nám vôbec potrebné, alebo len tak z¾ahka, svojou neprítomnosou záporne
budeme oceòova úsilie, rezultáty a
idey iných, iba preto, e sa niekto urazil, preto e práve on nie je v prvom
pláne?
Predsa tá pravá odpoveï je asi v
oduevnení z tohto plesu vetkých tých,
ktorí sa na òom zúèastnili.
A ponechávame, aby si o tom rozmysleli tí, ktorí budú nasledujúcimi organizátormi a hostite¾mi iných podujatí a
èie úsilie samým tým bude, mono, taktie ignorované...
Nakoniec ïakujeme vetkým tým,
ktorí si nali èasu a zaili krásu spoloèného priatelenia sa a ktorí nám zároveò
svojím príchodom nastolili záväzok, aby
toto podujatie i v budúcnosti zostalo tradièné pre vetkých Slovákov a priate¾ov
dobrej vôle... (. Jantoik)

Veselenie trvalo do rána
02/2009 PRAMEÒ
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Vznik prvej Slovenskej
republiky

14.3.2009 je 70. výroèie vzniku prvého Slovenského tátu. Snem Slovenskej
krajiny vyhlásil vznik samostatného
Slovenského tátu. Snem prijal v júli
1939 Ústavu Slovenskej republiky a v
októbri 1939 zvolil za prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisa.
O prvom Slovenskom táte je velièo napísané. Aj na Slovensku, aj v zahranièí velièo sa písalo a ete aj píe. My
mladie generácie a zvlá Slováci v
zahranièí, dostavali sme rôzne informácie, najviac, tu musím poveda negatívne o prvom Slovenskom táte. No,
v zahranièí od mnoh ých váených a
dôstojných odborníkov dostali sme aj
iné informácie o prvom slovenskom
táte. No mnohé veci sa aj mne vyjasnili, keï sa mi do rúk dostal tohtoroèný Národný kalendár a keï som si
preèítal èlánok Vznik prvej Slovenskej
Republiky autora Antona Hronka
(Hrnka). Podávame vám ho v celosti.
Pred sedemdesiatimi rokmi, 14. marca 1939 krátko popoludní, vyhlásil Snem
Slovenskej krajiny aklamaène (povstaním) samostatný Slovenský tát. Pre
mnohých poslancov len nedávno zvole4
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ných do prvého slovenského zákonodarného orgánu ete v
rámci federalizovaného Èesko-Slovenska
bolo toto rozhodnutie
nesmierne aké. Zaspievanie hymnickej
piesne Hej, Slováci!
hneï po akte vyhlásenia samostatnosti
bolo pre viacerých
urèite vyslobodzujúcim relaxom, ktorý
zatlaèil do úzadia
pochybnosti a otázky
vynárajúce sa im v
hlavách: Konali sme
správne? Nemali sme
ete poèka? Èo bude
nasledova? Zabránili sme rozkúskovaniu Slovenska, alebo bude mníchovský
valec pokraèova? Ve¾a otázok, ale málo konkrétnych odpovedí.
Hádam niet v slovenských dejinách
kontroverznejieho dátumu, ako je 14.
marec 1939. Celé generácie slovenských
historikov, ale najmä politikov a politizujúcich historikov sa sporia o to, èi bol
uvedený akt vyvrcholením slovenských
tátoprávnych snáh v kontinuite so slovenským, v svojej podstate hlboko demokratickým národným programom, ako
ho stanovil ¼udovít túr a jeho generácia,
alebo bol jeho popretím. Ak chceme pochopi 14. marec 1939, nemôeme nevidie a nespomenú relevantné procesy od
vzniku prvej Èesko-Slovenskej republiky
a nezaradi ich do medzinárodných súvislostí.
Slováci od vytýèenia základného programu svojej národnej budúcnosti v 40.
rokoch 19. storoèia, ktorého podstatou
bola vlastná národná politická a kultúrna
samospráva, preli zloitým politickým,
národným i sociálnym vývinom. Pokusy
vydoby si autonómiu ozbrojeným zápasom v revolúcii 1848 - 1849 sa nepodari-

li. Ani forma politického zápasu v rokoch
provizória (1860 - 1868) nepriniesla elate¾né výsledky. Naopak, rakúsko-maïarské vyrovnanie z roku 1867 vo svojich dôsledkoch vystavilo Slovákov krutému národnostnému a sociálnemu útlaku a obavám o národné preitie. Slováci naliehavo potrebovali spojenca, s ktorým by sa
mohli pokúsi prelomi asimilaènú obruè.
Tohto spojenca nali v rokoch prvej svetovej vojny v Èechoch, s ktorými dokázali v domácom a zahraniènom odboji porazi svojich neprajníkov a vytvori spoloèný tát.
Politická, ekonomická a sociálna situácia Slovákov na sklonku prvej svetovej vojny nebola taká, aby mohli Èechom
klás podmienky budúceho spoluitia.
Roku 1918 sa slovenskí politickí predstavitelia vyslovili za spoloèný tát s Èechmi
v presvedèení, e akýko¾vek nový poriadok bude lepí ako to, èo by Slovákov èakalo, ak by zostali v Uhorsku. V tom
zmysle treba chápa aj politické postoje
èelných slovenských národovcov, ktorí sa
vyslovili za Èesko-Slovenskú republiku
bez politických podmienok, ale vo viere,
e v novom táte budú ma Slováci zabezpeèený nehatený národný vývin. To
vak neznamenalo, e by kapitulovali na
vlastnú národnú existenciu, e by sa vzdali programu vlastnej politickej a kultúrnej samosprávy.
Mnohí slovenskí národovci boli po
roku 1918 prekvapení, e v Èechoch nenali partnerov, ktorí by Slovákom pomáhali prekonáva prekliatia z minulosti, ale chladných politických hráèov. S
novou politickou realitou, poznamenanou okrem iného aj tvrdým nekompromisným politickým zápasom, sa slovenská politická elita nezhostila v súlade so
veobecnými záujmami slovenského národa. Dolo k fatálnemu rozdeleniu (za
priameho podnecovania zo strany èeských
politických elít) na tzv. centralistov a tzv.
autonomistov. Hoci s výnimkou volieb
roku 1920, ktoré vyhrali socialisti, prevanú väèinu hlasov Slovákov v slobodných vo¾bách získavali auto-nomisti. Politickú moc na Slovensku za pomoci Prahy
udriavali úzke skupiny centralistov bez
väèieho zázemia v slovenskom ¾ude. Èechoslovakizmus hlásajúci dokonca etnic-

kú totonos Slovákov a Èechov sa stal oficiálnou ideológiou tátu a jej prostredníctvom dochádzalo k skutoènej diskriminácii Slovákov a Slovenska v spoloènom táte.
Táto politika praského centra voèi
Slovensku spojená s odbúravaním slovenského priemyslu a s celou kálou diskriminaèných prvkov voèi Slovákom nemohla nevyvoláva protitlak na slovenskej strane. U v prvých rokoch republiky
sa sformovalo autonomistické hnutie na
èele so Slovenskou ¾udovou a Slovenskou
národnou stranou, ktoré poadovali odstráni diskrimináciu Slovenska formou
legislatívnej autonómie. Sila autono-mistického hnutia neustále rástla. Autonomisti pravidelne získavali vo vo¾bách na
Slovensku okolo tretiny vetkých hlasov a
pribline polovicu etnicky slovenských
hlasov. Slovenskí reprezentanti centralistických strán si navye èoraz viac uvedomovali, e centralistický model slovenskoèeských vzahov je neivotný a bude ho
treba prebudova. V polovici 30. rokov 20.
storoèia bolo u len otázkou kedy a ako.
Èeská politická scéna vak nebola
ochotná bra slovenské poiadavky do
úvahy. Vytrvalo zotrvávala na centralistickom modeli vzahov aj v èase, keï sa
Èesko-Slovenská republika dostávala do
politickej izolácie pod vplyvom medzinárodnej situácie po nástupe Adolfa Hitlera
k moci v Nemecku. Nebrala na vedomie
upozornenia zo slovenskej strany, e v nasledujúcom období bude treba ma jasné
slovensko-èeské vzahy, aby nekomplikovali celkové postavenie republiky. Márne boli tieto upozornenia. Èeská politická
reprezentácia na èele s Edvardom Beneom
nebola ochotná ustúpi v slovenskej otázke ani o krok. Dokonca pri vo¾be E. Benea za prezidenta republiky roku 1935
dostala HSLS prís¾uby zmeny postoja, ktoré potom èeská politická reprezentácia odmietla splni. Slovenskí autonomistickí
politici sa oprávnene cítili podvedení. Zmena v postojoch Prahy sa neuskutoènila ani
vtedy, keï sa tát roku 1938 dostal do
vánej politickej krízy a medzinárodnej
izolácie.
Mníchovský diktát zo septembra 1938
a jeho prijatie èesko-slovenskou vládou
neboli len zahranièno-politickým kolap-

som ÈSR, ale aj kolapsom jej vnútornej
politiky. Za daných okolností u èeská
strana nemohla odmieta rieenie dávno
prezretej slovenskej otázky v spoloènom
táte. Vonkajie okolnosti vak vtlaèili
procesu slovensko-èeského vyrovnania
nezmazate¾né èrty. Nebolo vinou Slovákov, e západné mocnosti vydali strednú
Európu do rúk Hitlera práve v èase, keï
sa ujímali správy svojich vlastných vecí.
A tak sa u vyhlásenie autonómie Slovenská krajina 6. októbra 1938 muselo
prispôsobova existujúcim mocenskopolitickým pomerom. Prihlásenie sa novej slovenskej politickej elity v ilinskom
manifeste do boja proti bo¾e-vickému
rozvratu" síce vyplývalo z tradiènej antikomunistickej línie slovenského autonomistického hnutia, avak v daných geopolitických pomeroch u vyznelo v neprospech novej vládnej reprezentácie.
Slovenské politické programy smerovali a do roku 1938 k úprave postavenia Slovenska v rámci existujúceho tátu.
Hlavným politickým cie¾om pritom bolo
zachovanie územnej integrity Slovenska,
ktorá mohla by spochybnená pri
uvaovaní o Slovensku mimo Èesko-Slovenska. Mníchov vak silno naruil túto
slovenskú politickú líniu, lebo republika
ukázala neschopnos bráni sa voèi vonkajiemu nepriate¾ovi. Pomníchovská
ÈSR u nemohla garantova územnú integritu Slovenska, práve naopak. Je preto
prirodzené, e v slovenskej politike vznikli v tomto období politické prúdy snaiace sa o samostatnos. Ale aj napriek Viedenskej arbitrái z 2. novembra 1938, ktorá ete v rámci spoloèného tátu obrala
Slovensko o takmer tvrtinu územia, sa
tieto sily nestali urèujúcimi. Rozhodujúcu úlohu zohrávali politické zoskupenia
okolo predsedu autonómnej vlády Jozefa
Tisa, ktoré síce do budúcnosti neodmietali samostatnos Slovenska, ale aktuálne ju povaovali za neèasovú.
V daných politických pomeroch slovenskí politici nakoniec ani nemali na výber, ktorý zo svojich tátoprávnych programov budú realizova. Museli reagova na udalosti vyvolané silami mimo ich
dosahu. U v novembri 1938 sa Adolf Hitler rozhodol definitívne zlikvidova Èesko-Slovenskú republiku a obsadi jej zá-

padnú èas a po karpatský hrebeò. O územie na východ od Malých a Bielych Karpát nemal eminentný záujem. Poèítal s
ním ako s moným výmenným objektom
pre Po¾sko a Maïarsko. Jeho stratégovia
vak nechceli pripusti spoloènú hranicu medzi Maïarskom a Po¾skom, take
do definitívneho podrobenia sa týchto tátov vôli Berlína uvaovali aj o monosti
samostatnosti pre Slovensko. Slovenská
krajina sa tým dostala do geopolitických
kalkulácií rozhodujúcej mocnosti, ktorá
dostala v Mníchove strednú Európu do
svojej výluènej sféry vplyvu.
(Anton Hronkoa /Hrnka/, Národný
kalendár 2009).
(Pripravil A. M. Kuric)
Pokraèuje v idúcom èísle.

Spomienky na domovinu
Keï som bola malá
na lávke sedávala,
s hraèkami sa hrala,
bábiky uspávala.
A keï som narástla,
v ivote len plávala
s vlnami sa bila,
aby som lepie ila.
Ó, Boe predrahý,
poehnaj krajinu Slovensko sa volá moju domovinu.
Keï som bol malièký,
hrával som sa v poli
a ako esroèný
zaèal chodi do koly.
A keï som narástol,
v ivote smelo plával,
s vlnami som sa bil,
aby som lepie il.
Ó, Boe na nebi,
zachovaj Slovensko;
nech je zdravý národ
aj jeho potomstvo.
M. Rekiæ-Grolmusová
02/2009 PRAMEÒ
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Jazykové okienko

Váení èitatelia, aj v tomto èísle náho mesaèníka sa pustíme za pasy s jazykovými prehrekami tak, e vám budeme
poukazova na chyby a pomôeme nasmerova monú nápravu. Máme nádej,
e vám to pomôe, aby ste boli istejí pri
pouívaní spisovnej slovenèiny.
Tentoraz nás bude zaujíma správne
pouívanie prídavného mena rád, rada,
rado, radi, rady. To preto, e sme si vimli v niektorých ete neupravených autorských textoch pod vplyvom náreèia jeho
chybné pouívanie v zmeravenom tvare

rada. Na ilustráciu uvedieme dve vety s týmito nedostatkami, hoci ich je neúrekom:
Frantiek mal rada slovenské ¾udové piesne. Niektorí z rodiny Suchánkovej rada
zaspievali...
Pod¾a slovníka a gramatiky slovenského jazyka sa tvary prídavného meno
rád, keïe ide o zmeravený tvar, nedajú
skloòova. Nás v tomto prípade nebude
zaujíma význam slova, le skutoènos, e
v jednotnom èísle rozliuje rody: muský
(rád), enský (rada) a stredný (rado), pokým v mnonom èísle má dva tvary radi a
rady. Radi sa pouíva v mnonom èísle pre
muský rod ivotných a rady pre muský
rod neivotných a enský a stredný rod.
Pripomíname pritom, e tvary prídavného mena rád sa zhodujú s tvarmi zámena 3. osoby. On (rád), ona (rada), ono
(rado), oni (radi), ony (rady). Napríklad:
On nemá rád mlieko. Ona má rada klasic-

Foto: A. Ðunðová

V Domove pre starých

V Domove pre starých

Deò sv. Valentína je dòom, v ktorom sa vyjadruje láska, buïto milovanej osobe, alebo milému priate¾ovi,
dieau, matke...
No toto by nesmelo trva (a ani netrvá) iba v ten jeden deò v roku. Valentína
by sme mali ma v srdci poèas celého roku, vyjadrujúc lásku a pozornos svojim
blínym. Aby sme tento deò oslávili èo najkrajie, rozhodli sme sa, e naim spoluobèanom v domove pre starých a nevládnych
predvedieme nieko¾ko piesní, venova im
6
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pozornos, aby tak videli, e je
niekto kto myslí i na nich a e nie
sú sami. Spevácky zbor MS Osijek vo tvrtok 12. februára 2009
uskutoènil u svoj tradièný koncert pri príleitosti Dòa sv. Valentína v Domove pre starých a
nevládnych na Drínskej ceste v
Osijeku.
Na samom zaèiatku programu zahlásili sme, e zaspievame
Boleráz - ob¾úbenú pieseò náho

kú hudbu. Diea (Ono) rado antilo. Chlapci (Oni) sa neradi bili. Dievèatá (Ony) rady
tancovali.
Toto prídavné meno (rád, rada, rado,
radi, rady) sa vo vete vdy v rode zhoduje s podmetom vety. Take, vo vete ho vdy
uvádzame v tom rode, v ktorom je podmet vety. Napríklad: Vladko (On) rád cestuje. Mí¾ovèania (Oni) sa radi zabávajú.
Anna (Ona) nerada ije.
Nakoniec zopakujme, prídavné meno rád, rada, rado, radi, rady rozliuje rody
a vo vete sa vdy v rode zhoduje s podmetom vety. Uvedené vety zo zaèiatku textu, Frantiek mal rada slovenské ¾udové
piesne a Niektorí z rodiny Suchánkovej rada zaspievali...potom budú znie: Frantiek mal rád slovenské ¾udové piesne.
Niektorí z rodiny Suchánkovej radi zaspievali...
(J. irka)
èlena a zakladate¾a MS Osijek pána Stjepana Králika, ktorý nás znenazdajky opustil pred nieko¾kými dòami. Jemu na èes
zaspievali sme túto jeho tak ve¾mi ob¾úbenú pieseò.
Zvuky ¾úbostných piesní vyplnili spoloèenskú miestnos a chodby domova. Zaspievali sme nieko¾ko slovenských a nieko¾ko chorvátskych piesní za sprievodu
tamburáskej kapely Batorek a harmoniky náho èlena Ladislava Matanèeviæa.
Chránenci tohto domova ná koncert navtívili vo ve¾kom poète a s oduevnením
sledovali program. Po ukonèení programu pohostili sme ich sladkosami a predseda Josip Kreièik daroval im ve¾ké medovníkové srdce. (A. Ðunðová)

Foto: A. Ðunðová

Mal rada
piesne èi Mala
rada piesne?

Predseda MS Osijek J. Kreièik odovzdáva dar

Foto: M. Griniæ

Valné zhromadenie
MS Rijeka

Matièiari z Rijeky

Foto: M. Griniæ

Matica slovenská Rijeka 14.02.2009
uskutoènila valné zhromadenie vo svojich miestnostiach. Po odznení tátnych
hymien schôdzu otvoril predseda Slavko Pavloviæ, ktorý prítomným 30-tim
èlenom navrhol program rokovania, èo
bol jednohlasne schválený a taktie i
vybraní èlenovia pracovného výboru.
Po pozdravnom príhovore podal správu
o èinnosti Matice za rok 2008. Niektorí
nai èlenovia aj minulom roku dokázali, e
im je Matica a jej úspená práca na prvom
mieste. Dôkazom toho boli poèetne vystúpenia v talianskej Bologni, srbskom Erdevíku a na Slovensku v Prievidzi. V Chorvátsku to bol Josipovec, Ilok a mnohé
vystúpenia v Rijeke na Etnoprehliadke,
Dòoch slovenskej kultúry u Èechov s faiangovými zvykmi a na bále Rusína, výstava
v spolupráci s Povaským múzeom zo
iliny a SK, prezentácia slovenských jedál, tradièných remesiel a suvenírov na
Korze. Okrúhly stôl na tému Slováci v Chor-

Predsedníctvo MS Rijeka

vátsku, a taktie uhostenie
slovenských folkloristov z
Kysuckého Nového Mesta
a Dolného Kubína, predstavenie slovenského folklóru v Rijeke, ale aj pomoc
pri realizácií výmenných
hosovaní chorvátskych
zborov na Slovensku. Minulý 2008. rok nám zostane v pamäti aj prenajatím
nových, krásnych miestností od mesta na samom
Korze a pri ktorých zariaïovaní mnohí èlenovia vykonali hodne práce a vypotili hodne potu v júli a v auguste, keï namiesto kúpania sa pomáhali, ale vetci vedia, e sa to oplatilo, a nie
nám je ¾úto.
Potom prila na rad finanèná správa,
ktorú nám preèítal tajomník Verdan Grubeliæ a potvrdili ju èlenovia dozorného výboru: Trboviæ, Poliæ a Bièaniæ. Ostatným
èlenom bolo rados poèu cifru na konci, èo znaèilo, e nám nieèo aj ostalo na úète. Za to môeme vïaèi PG (44.500),
mestu Rijeka (20.000) + autobus do Talianska, Rade pre národnostné meniny
RH (85.000), USZZ SR (57.000), zástupkyni
v parlamente RH Zdenke Èuchnilovej
(5.000), ale aj predstavite¾ke SNM v PG
(8.000+ police 2.000).
Plán èinnosti na 2009. rok nám preèítal predseda, v ktorom okrem vystúpení v
Istrii, Josipovci, Markovci a na Slovensku
nás tie oboznámil s plánovaným odchodom v èase ve¾konoèných sviatkov na kurz
choreografie a koncom júna s úèasou na súai vo
varení bryndzových haluiek a na folklórnom festivale v Koiciach. Nástupom na Lindrane a taktie
s plánovaným odchodom
na oslavu 100. výroèia divadla v Pivnici v Srbsku.
Taktie nás na iados podpredsedníèky detailnejie
oboznámil s programom

podujatia Dni slovenskej kultúry, na ktorých by nám mali by hostia zo Srbska a
Markovca, ale aj vzácni hostia z vlády SR a
RH. Okrem toho sú tu podujatia naej Matice a mesta. V diskusii o plánovaných programoch pripomienky boli hlavne k uèeniu slovenského jazyka a p. Poliæ navrhol,
aby sa znovu zaèalo s uèením pre dospelých a s èastejím predstavovaním naej
Matice na domácej pôde a v médiách.
Vetky správy a plán boli jednohlasne
schválené. Pod bodom rôzne sa o slovo
prihlásila predstavite¾ka Slovenskej národnostnej meniny v Primorsko-goranskej upe Miroslava Grinièová. Ona sa v
prvom rade poïakovala predsedovi za jeho prácu, ktorú aj napriek akej rodinnej
tragédií v minulom roku úspene vykonal.
Tie sa poïakovala vetkým aktívnym èlenom, ktorí Maticu predstavujú na vetkých
podujatiach. Taktie poiadala tých, ktorí
majú slovensky pôvod (8 prítomných) a cítia sa ako Slováci a nemajú nahlásenú slovenskú národnos, aby sa zaregistrovali.
Èas letí, prídu vo¾by a nás bude ete menej
ako doteraz. Treba myslie na budúcnos.
¼udia ete stále nerozliujú národnos a
obèianstvo. Predstavite¾ka tie navrhla, aby
sa spojilo podujatie Zahranièní Slováci a
sviatok Cyrila a Metoda, ktoré dala do svojho plánu èinnosti, s podujatím Dni slovenskej kultúry. Keïe nám predpovedajú v tomto roku krízu, nemá zmysel míòa
viac, ako je potrebné. Po kratej diskusii sa
pristalo na jej plán. Taktie poiadala o právo pouívania miestností MS Rijeka pre
svoje aktivity. V tomto období sa s jej podporou koná zdravotná edukacia èleniek
cvièením k zdraviu. Taktie podporuje malú kolu slovenského jazyka, ktorú plánujeme rozíri pre dospelých a dúfam, e s
podporou Ve¾vyslanectva SR sa nám podarí uskutoèni aspoò jeden konzulárny
deò v Rijeke spojený s prednákou Slovensko a EÚ. Koncom roku pripravuje
prednáku pri príleitosti 15 rokov od organizovaného pôsobenia slovenskej národnostnej meniny v Primorsko-goranskom kraji. To je plán na 2009. rok.
Po krátkom kultúrnom programe speváckej skupiny predseda sa poïakoval prítomným za úèas a pozval ich na obèerstvenie, ktoré pripravili nae èlenky.
(M. Griniæ)
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Predsedníctvo na valnom zhromadení v Lipov¾anoch

Foto: I. Hudec

V sobotu 31. januára 2009 bolo volebné zhromadenie MS Lipov¾any vo
ve¾kej sále spoloèenského domu so
zaèiatkom o 18. hodine. Na samom
zaèiatku zhromadenia SZ Lipa zaspieval
chorvátsku a slovenskú hymnu, po èom
nasledovala minútka ticha za vetkých
zahynutých chorvátskych obrancov, ako
i vetkých èlenov MS, ktorí umreli od minuloroèného zhromadenia.
Predseda MS Branko Vincent pozdravil vetkých prítomných èlenov MS a
zvlá hostí: prednostu Lipovlianskeho
okresu prof. Stjepana Markanoviæa, zástupcu predsedu Okresnej rady pána Capana, tajomníka MCH pána Josipa Debeljaka, predsedu KPDU Karpati Mirka
Fedaka, delegáciu MS Meïuriæ na èele s

- Príhovor pána Tomislava Horvata
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navrhnutý je nový, v zloení: Branko Vincent, Josip Krajèi, Marica Tisajová, Ivan
Hudec, Róbert Ivanec, Vlado Turas a Zlatko trban. Taktie je navrhnutý i dozorný
výbor v zloení: Anièka Kubranová, Vinko Krajèi a Drago Vincent.
Nasledovalo rokovanie a potom sa pristúpilo k hlasovaniu. Vetci navrhnutí èlenovi jednohlasne sú zvolení.
Predseda Branko Vincent podal návrh
práce na 2009. rok ako i finanèný plán. Po
rokovaní oba plány a programy boli jednohlasne schválené.
I hostia dostali slovo a vyberanými slovami sa prihovorili prítomným. Prvý sa o
slovo hlásil prednosta okresu prof. Marinkoviæ, ktorý pochválil vzornú prácu MS
Lipov¾any a ich spoluprácu s KUS-om Lipa a SZ-om Lira. Pri tejto príleitosti s¾úbil
i skoré vyrieenie miestností pre èinnos
MS Lipov¾any.
Po òom zhromadenie oslovil predseda KPDU Karpati pán Fedak, predseda
Dobrovo¾ného hasièského zdruenia pán
Hubak, predstavite¾ SZ-u Lira pán Kaèmarèik, predsedníèka KUS-u Lipa Marica Tisajová a na samom konci i predseda
MS Meïuriæ pán Jozefèík.
SZ Lira na konci predviedol tri slovenské piesne a poslednú - Tancuj, tancuj
za výborného tamburáskeho sprievodu
KUS-u Lipa.
Po ukonèenom zhromadení vetci
prítomní boli pozvaní na obèerstvenie. Napriek tomu, e zhromadenie potrvalo dve
hodiny, mnohí èlenovia ne¾utovali èas a
za zvukov tambury zdrali sa vo vzájomnom priatelení sa a do polnoci.
(I. Hudec)

predsedom Jozefom Jozefèíkom, predsedu Dobrovo¾ného hasièského zdruenia
Damira Hubaka, predsedníèku KUS-u Lipa Maricu Tisajovú, predstavite¾a SZ Líra pána Kaèmarèika, predstavite¾a ÈB Lipovlianskeho okresu a iných.
Osobitne boli pozdravení i nai èlenovia - Tomislav Horvat - ktorý ije a pracuje v Bratislave, manelský pár z
Krieviec, ako i mnohí èlenovia z Kutiny
a Novskej. Zvolené boli pracovné telesá
zhromadenia. Zhromadenie viedol Ivan
Hudec.
Správu o práci za 4 roky, s dôrazom
na 2008. rok, podal pán Branko Vincent.
Finanènú správu a správu dozorného výboru podala Marica Tisajová. Po preèítaných správach bola otvorená diskusia. Zástupca predsedu MS Lipov¾any pán Josip Krajèi
zdôraznil ve¾kú návtevnos naej webovej stránky,
ktorá sa riadne aúruje. V
krátkej lehote stránku navtívilo vye 5000 ¾udí. Bolo poèu i návrhy na zvýenie èlenského poplatku uzavreté je, e je návrh dobrý, ale e sa o tom bude rokova, keï budú lepie èasy.
Na návrh presedajúceho
jednohlasne je odvolaný doterají výkonný výbor a Príhovor pána primátora Stjepana Markanoviæa

Foto: I. Hudec

Foto: I. Hudec

Volebné valné zhromadenie
MS Lipov¾any

Rozlúèka s
predsedom

Dòa 17. februára 2009 hlboko a
bô¾ne nami otriasla zves o smrti predsedu MS Naice Andriju imeeka.
Ete v sobotu 14. februára 2009 na Valentína spoloène sme zakonèili ete jednu
ve¾kú prácu pre nau Maticu. astní a spokojní z úspenej organizácie tohto náho
najvýznamnejieho podujatia - 7. plesu Slovákov a priate¾ov rozlúèili sme sa v ranných hodinách budúceho dòa, ani sa nenazdajúc tomu, èo sa stalo.

Smutná
rozlúèka

Dòa 10. februára t. r. na Ústrednom
cintoríne v Osijeku zoskupila sa rodina, priatelia a nieko¾ko èlenov MS Osijek, aby na posledný odpoèinok vyprevadili svojho priate¾a a jedného z ete
nieko¾kých ijúcich zakladate¾ov MS
Osijek pána Stjepana Králika-Stevika.
Stjepan Králik sa narodil v Jelisavci 14.
08. 1930. kolil sa v Osijeku a tu potom neskôr zostal i i a pracova. Mnohí sa naòho pamätajú ako na riadite¾a Intitútu pre

To¾ko plánov ete bolo pred nami, èo
sme si zaumienili spoloène ukonèi pre dobro Slovákov a vetkých priate¾ov Slovákov v bliom a irom okolí.
Pred 15 rokmi v miestnostiach MS
Naice 27. apríla 1994 zaloili sme MS Naice. Hneï sme si spomedzi vetkých vybrali Andriju za predsedu, ktorý vdy bol prvý
medzi rovnými - a takým zostal a po svoj
predèasný odchod. Za ním zostalo mnoho
aktivít, ktoré inicioval a stôp, ktoré po sebe zanechal: tudijné cesty do Slovenskej
republiky kvôli spoznávaniu sa s naou pravlasou, zasadená lipy priate¾stva v Devíne (pri Bratislave) na znak vïaky za zaopatrenie naich detí zaèiatkom vlasteneckej vojny, rozvoj jazyka na spôsob, e konal prezentácie kníh, bol organizátorom
príleitostných výstav a zúèastòoval sa v
mnohých iných aktivitách.
Svoju ve¾kú energiu a lásku k slovenskému jazyku a kultúre pokúal sa prenies
na mladie generácie. Osobitne sa zamý¾al
nad tým, ako rozvíja spolupatriènos medzi Maticami. Svoju energickos niekedy
ukazoval na svoj zvlátny spôsob, niekedy
nebol správne pochopený zmysel jeho slov,
urbanizmus a komunálne èinnosti. Èlenom MS Osijek je známe, e bol medzi
prvými, ktorí v januári 1993 iniciovali zakladanie MS Osijek. Taktie jeho podpis
nájdeme i medzi prvými 17 zakladate¾mi
tejto Matice.
Pán Stjepan-Stevik, ako ho nazývali jeho priatelia, bol èlovek krotký, mierny,
úprimný a ve¾mi poctivý. Svojou skúsenosou, vedomosami a radami pomáhal
v práci mladím èlenom Matice. No vedel
sa i rozveseli, ve¾mi mal rád slovenské
¾udové piesne a osobitne sa mu páèili piesne Kysuca, Kysuca a Boleráz.
Bol i ve¾kým patriotom. Miloval Osijek, Slavóniu, Chorvátsko, no bol ve¾mi
hrdý na svoje slovenské korene, na svoju
rodnú dedinu Jelisavec a pravlas Slovensko.
Tak okrem u pred ním zosnulými - I.
Kaniseka, O. Lovása, J. Brnu, M. Majeru,
M. Strenjaka, A. Pecníka - opustil nás ete jeden èlen, èia práca a dielo zostanú natrvalo v pamäti medzi terajími a novími
èlenmi MS Osijek. (J. Kreièek)

ideí, no faktom vdy zostane, e bol èlovekom plným vízií... Nemajúc poòatia o tom,
e sa jeho slová, ktoré povedal narýchlo,
stanú pravdivými, vedel èasto poveda:
Tento (bál) je posledné, èo budem ja organizova, ïalej nech pracujú mladí "
Tie povedal astný ten èlovek, ktorý umrie v topánkach " Zdá sa, akoby predvídal svoj osud.
Andrija imaek sa narodil 8. 11. 1943
v Markovci Naickom ako druhé diea otca Andriju a matky Márie. Ukonèil obchodnú kolu a získal odbornú spôsobilos
na výkon povolania VKV obchodníka. Celý svoj pracovný ivot strávil v nieko¾kých
podnikoch - buïto na mieste obchodníka,
alebo na mieste vedúceho. Po závideniahodných pracovných úspechoch a pre novovzniknutú situáciu zaèal súkromne podnika, spolu s mladím bratom Fraòom zakladá vlastný podnik imaek- commerc v
Naiciach. Napriek tomu, e ete v 2001.
roku odiiel do zaslúeného dôchodku, pokraèoval i naïalej v prenáaní svojej bohatej pracovnej skúsenosti na mladích zamestnancov.
Andrija il v manelstve s Máriou, rodenou Begiæovou, ktorá taktie predèasne umrela po krátkej a akej chorobe, vo veku
54 rokov. Výsledkom harmonického
manelstva sú dve deti; dcéra Albína (nar.
1971. roku), vydatá Arihová, túdium ukonèila na ekonomickej fakulte, neskôr sa stala i Mgr. lesníctva, ije a pracuje v Záhrebe
a má päroèného syna Andreja. Dcéra Katarína imaeková (nar. 1975. roku) túdium
ukonèila na Právnickej fakulte v Záhrebe a
zamestnaná je vo firme imaek commerc.
Napriek svojej dlhodobej chorobe Andrija sa dlhý rad rokov staral o svoju matku a brata Vilima imaeka (nar. 1940. roku), ktorý bol VKV krajèír, od vèasnej mladosti aký invalid - po zranení v dopravnej nehode.
ako je napoèíta v èom vetkom
spoèíva Andrijov významný prínos ako Slováka, rodièa, èloveka a priate¾a. Jeho obetavos, energia a idey zaviazali vetkých
nás, ako i budúce generácie, aby pokraèovali tam, kde on zastal.
Za vetko, èo vykonal pre svoju rodinu, mesto Naice, Slovákov náho kraja a
iné kultúrne zdruenia - ve¾mi mu ÏAKUJEME! (. Jantoik)
02/2009 PRAMEÒ
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Príhovor pána Igora Derca, zástupcu ve¾vyslanca SR v Chorvátsku

V utorok 20. januára 2009 sa konalo v poradí u 13. Valné zhromadenie
Matice slovenskej v Záhrebe, na ktorom
sa zúèastnilo 60 èlenov a hostí (35).
Ve¾vyslanectvo Slovenskej republiky v
Záhrebe reprezentoval Igor Derco. Chorvátsku a slovenskú hymnu zaspieval spevácky súbor KUS Industrogradnja pod vedením prof. Tomu ivkovièa.
Správu o bohatej èinnosti Matice slovenskej v Záhrebe v minulom roku podal
predseda Zlatko Jevák. Pán Jevák spomenul, e MS v Záhrebe v roku 2008 pripravila osem spomienkových veèerov pri príleitosti výroèia narodení èi úmrtí významných osobností slovenského a chorvátskeho pôvodu, ktorí sa zaslúili o rozvoj v kultúrnych dejinách naich dvoch
mladých tátov. Pripravili i dva tudijné
zájazdy na Slovensko, 5-dòový v apríli do
iliny, Martina, Trenèína, Bojníc a Bratislavy a 3-dòový v októbri do Bratislavy,
jaskyne Driny, na Devín a dve hodiny mali zabezpeèenú plavbu loïou ilina po Dunaji. V apríli sa zúèastnili na slávnostnej
omi v Skalke nad Váhom, ktorú celebroval páter Ferdinand Takáè. Pripravili dve
prezentácie knihy od pátra Ferdinanda Takáèa ivot me nauèio voljeti ljude v októ10
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bri v Bratislave a v novembri v Chorvátskom Grobe. Knihu vydali v septembri
2008.
Pán Jevák ïalej spomenul, e prijali
11 nových èlenov a dve èlenky zomreli. Na
konci roku 2008 mali 106 riadnych èlenov,
z ktorých èlenský príspevok zaplatilo 69
èlenov. Bohuia¾, 50 èlenov, ktorí neprejavili záujem o matiènú èinnos pod¾a tatútu museli vylúèi. koda, e v èísle vylúèených èlenov je najviac Slovákov, take dnes
máme polovièku èlenov Slovákov a druhú
polovièku priate¾ov Chorvátov. Ve¾ký
poèet priate¾ov Chorvátov boli èlenmi Spolku chorvátsko-slovenského priate¾stva v
Záhrebe a stali sa èlenmi Matice slovenskej v
Záhrebe, pretoe konkrétny program jej
práce ich viac zaujal. O
tom napíeme viac v
ïalích èíslach èasopisu Prameò a dáme
monos niektorým
èlenom, aby sa k tomu
vyjadrili.
Pripravujeme materiál na vydanie knihy Vystúpenie KUS Industrogradnja

Foto: Z. Jevák
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XIII. Valné zhromadenie
Matice slovenskej v Záhrebe

15 rokov Matice slovenskej v Záhrebe, v
ktorej bude zdokumentované, e najväèie
podujatia pripravila MS v Záhrebe sama a
úspene. Spolok chorvátsko-slovenského
priate¾stva v Záhrebe nám len saoval
nau prácu a niektoré podujatia pripravil
v rovnaký deò, keï bolo aj stretnutie matièiarov!
Pod¾a programu na rok 2009 pripravujeme devä spomienkových veèerov,
plánujeme vyda knihu od prof. Dr. Matúa Kuèeru Chorváti a Slováci v kultúrnych
dejinách Chorvátska a Slovenska. Opä
pripravujeme dva tudijné zájazdy na Slovensko, a to 5-dòový 22. - 26. apríla 2009
do Koíc, Preova, Bardejova, Spia, Levoèe, Popradu, Banskej Bystrice a Zvolena. Momentálne sa u prihlásilo 60 èlenov,
viac ako je miest v autobuse. Druhý zájazd
plánujeme do Bratislavy a Brna na tri dni
9. - 11. októbra 2009.
Do výkonného výboru sme zvolili Vierku Pifatovú a za vedúceho pre kultúrne a
turistické podujatia mladého profesora histórie Jasmina Hutinovièa, ktorý pripravuje prednáku s fotkami z Èíny a Ïalekého východu (24. marca t. r.)
Na konci hlavného programu zaspieval spevácky súbor nieko¾ko slovenských
a chorvátskych piesní. Za úspenú spoluprácu s KUS Industrogradnja predseda
Matice slovenskej v Záhrebe Zlatko Jevák
odovzdal peknú kyticu kvetov predsedníèke súboru Kataríne Kolakovièovej a dirigentovi T. ivkovièovi odovzdal f¾au
slovenskej borovièky.
Na záver bolo pripravené bohaté
obèerstvenie so slovenským pivom Zlatý
baant.

Foto: Z. Jevák
Na valnom zhromadení v Záhrebe

Na valnom zhromadení sa prihlásilo pä nových èlenov. Jedna z nových èle-

Knihou
proti
mínam

Prvým zájazdom bude zájazd do Koíc,
Banskej Bystrice a do Maïarska a úèastníci dostanú kompletnú dokumentáciu
zájazdu - spolu 12 strán. Poèas cesty sprievodca oboznámi úèastníkov zájazdu so
zaujímavosami Slovenska. Prvé dve noci je zabezpeèené ubytovanie v Koiciach
a posledné dve v Banskej Bystrici.
Predseda Matice slovenskej v Záhrebe Z. Jevák na výkonnom výbore podotkol, akým spôsobom stimulova Slovákov
v Záhrebe, aby sa ich na májových vo¾bách
zúèastnilo omnoho viac ako pri posledných vo¾bách.
(Z. Jevák)

misli, Iz neispranog mozga, Anegdote i
misli Tina Ujeviæa, Veselo vino, Istinite
lovaèke prièe, Èasna rijeè. Autor u má
pripravené rukopisy nieko¾ko ïalích
kníh.
Preèítal som si nieko¾ko jeho kníh a
vetky sú humoristické, ale seriózne napísané, môu sa èíta viackrát, pretoe
sú zaujímavé a vhodné na rekreaèné èítanie.
Úèastníci prezentácie si mohli kúpi
vetky knihy Janka Buèara za vhodnú cenu. Autor daroval vetky peniaze z predaja kníh (2 200,-kún) na humanitárnu
akciu Knihou proti mínam. Zdruenie
ochrancov INA NAFTAPLIN KVIN ete
dodalo 4 000,- kún. Spolu sa vyzbieralo
15 000,- kún a Matica slovenská v Záhrebe darovala pekný modranský tanier
a slovenské èokolády. Pred Vianocami
Janko Buèar vetky tieto veci aj so svojimi knihami daroval 15-roènej iaèke

Márii Pasarièovej z Jarminy pri Vinkovciach. Mária ako esroèná ila s otcom
na ryby a otec liapol na mínu a zostal
bez nohy a Mária dostala geler do krku
a brady. Slávnostné odovzdávanie darov
sa konalo vo Vinkovciach v miestnostiach
INA NAFTAPLIN. Mária bola ve¾mi
astná a povedala, e si teraz kúpi laptop a bude môc jednoduchie komunikova s rodinou zo Záhrebu, kde teraz
tuduje.
Sme radi, e sme naím malým darèekom rodine Pasarièovej v Jarmine dali svoj príspevok k vianoènej radosti a
Márii eláme, aby úspene dokonèila kolu, a aby si èím menej spomínala na nehodu, ktorú zaila ako tvorroèné dievèatko.
O tomto milom stretnutí sa písalo v
novinách Glas Slavonije z 23. decembra
2008 a v týdenníku Fokus v èísle z 23.
januára 2009. (Z. Jevák)

Foto: Z. Jevák

Foto: Z. Jevák

V utorok 25. novembra 2008 Matica slovenská v Záhrebe a Zdruenie
obrancov INA NAFTAPLIN KVIN pripravili v miestnostiach Èeskej besedy v
Záhrebe prezentáciu knihy Hrvatski
knjievnici u anegdotama od svojho èlena spisovate¾a Janka Buèara. O knihe
hovorili recenzenti Nevenka Nekièová,
eljko Lukiè, Zlatko Jevák a sám autor.
Úryvky z knihy èítal herec Tomislav Martiè.
Plodný spisovate¾ Janko Buèar doteraz vydal desa kníh: Misli opasnog
èovjeka, Domovinski rat kroz smijeh do
suza, Svaki dan ljubav, Nepopravljive

niek je ve¾kým priate¾om Slovákov a Chorvátov zo védska a je aj
èlenkou Európskeho
parlamentu.
O tudijné zájazdy,
ktoré pripravuje Matica slovenská v Záhrebe, je stále ve¾ký záujem. Kadý z úèastníkov zájazdu dostane
program cesty, zhrnuté historické a turistické zaujímavosti miest, ktoré navtívia, a
jednotlivé mapky.

Odovzdavanie darov

Prezentácia knihy
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Vo tvrtok 15. januára t. r. so zaèiatkom o 20. (dvadsiatej) hodine sa v Slovenskom dome v Iloku konalo divadelné predstavenie pri príleitosti menín Vladimíra. Veselohru srbského autora Jovana Steriju Popoviæa s názvom
Zlá ena podali divadelníci rusínskeho spolku Jakim Hardi z Petroviec pri
Vukovare.
Vstupeniek bolo predaných len 20, v
sále vak bolo okolo 50 návtevníkov. Výnimoène z¾adovatené povrchy na ilockých
vozovkách a chodníkoch odradili v ten
podveèer ïalí poèet divákov od návtevy
divadelného predstavenia. Po predstavení pod javiskom hrala skupina Alesis, po
veèeri sa tam hostia pripojili k domácim
a spolu strávili príjemné chvíle. Hostia sa
pred polnocou pobrali domov a domáci
doèkali polnoc, aby mohli prítomným
Vladimírom zagratulova na meniny.
Réiu predstavenia mal na starosti Jakim Erdelii. Herci vystúpili v úlohách: Gróf
Trifiæ - Zvonimir Kolbas, Sultana - Ivana
Kolbasová, Persa - Irena Naïová, tefan
- Danijel Vaa, Sreto - Tomislav Rac a
Pela - Blaenka Múdra. epkári: Nevenka Kolbasová a Ruica Kiová, masky:
Snjeana Leholatová, svetlo: Miroslav Kolbas, zvukové efekty: Vladimír Duda, scéna: Zlatko Meðei a Miroslav Leholat a
kostýmy: Mirjana Tokarskijová. Pred samotným predstavením zahral Iloèanom
monodrámu Peter Ki a takto obecenstvu predstavil aj túto zloku divadelného
umenia. Vïaèné ilocké obecenstvo sa Petrovèanom odmeòovalo èastým potleskom.
Miroslav Kolbas, predseda petrovského spolku: Spolok Jakim Hardi pestuje folklór Rusínov v troch vekových
skupinách. Máme tie aj tamburásky orchester a divadelnú sekciu, v rámci ktorej s mladými v poslednom èase nacvièujeme divadelnú hru. Predstavenie Zlá ena
odohral starý tím, ktorý funguje u nieko¾ko rokov. V Iloku sme u po tretí- krát
a sme spokojní, ako ste nás krásne prijali."
12
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Jakim Erdelji, reisér petrovského
predstavenia: Predstavenie sme nacvièili v krátkom èase, zaèali sme ho nacvièova v novembri. Divadelná predloha je
staromódna, text nie je atraktívny, ale elaním naich èlenov bolo, aby sme obnovili jedno zo starých predstavení, aké sa u
nás hrávalo v 60. a 70. rokoch. S týmto
predstavením sa chceme predstavi aj na
6. prehliadke divadelných ochotníkov Vukovarsko-sriemskej upy v Retkovciach."
Tomislav Raco, herec: U tretí rok za
sebou dostávam v predstaveniach úlohu
alkoholika, tentoraz to bola úloha obuvníka alkoholika. Zaujímavá úloha, mono
trochu archaická, ako aj samotné predstavenie, lebo obuvník bije svoju enu, a
to je akoe v poriadku. Dnes by istotne
skonèil vo väzení. Som astný, e si
môeme k vám prís zahra predstavenie, veï jazyky sú nám podobné, take sa
celkove môeme rozumie. Dúfam, e sa
budeme èastejie stretáva."

O aktivitách
zdruení
v Jurjevci

Peter Ki: Je to moja 15. úloha. Pred
mesiacom som úèinkoval na súaiach v
monodráme vo Vojvodine v Novom Sade
a získal som druhé miesto. Táto monodráma hovorí o ivotnej púti jedného sedliaka, ktorá sa prelína z druhej svetovej
vojny do tejto poslednej, vlasteneckej. Hovorím o ivobytí sedliakov, ako im brali
pôdu, nièili malé po¾nohospodárske majetky a vytvárali ve¾ké plantáe a kombináty. Stalo sa mi raz, e niektorí v obecenstve plakali, lebo sa na vetko to pamätali."
Spolupráca dvoch jazykovo príbuzných spolkov pokraèuje. 8. februára odplatila návtevu detská divadelná skupina Matice slovenskej Ilok a zahrala v
Petrovciach hru Vaska, nespi. Ani petrovské obecenstvo nebolo niè horie od
ilockého - deti mali ve¾kú rados z reakcie publika. Okrem toho deti v Petrovciach navtívili aj miestne múzeum, v
ktorom je naintalovaná Etnografická
zbierka Rusínov a Ukrajincov v Chorvátsku. Ich záujem o vystavené exponáty bol prekvapujúci, èo domácich poteilo.
(V. Miksád)
Jurievskí rybári uskutoènili svoje výroèné zhromadenie 22. 02. 2009. I na
tomto zhromadení, okrem samotných
èlenov, úèas mali i poèetní hostia na èele s okresným prednostom Mirkom Vavrom. Predseda zdruenia Drago Majdi
podal právu o realizovaných plánoch v
minulom roku. Najväèou aktivitou bolo
kopanie nového rybníka a úprava jeho irieho okolia.
(A. Majdiová)

MS Jurievec 24. 01. 2009 uskutoènila
riadne výroèné zhromadenie. Na tomto
zhromadení, okrem èlenov MS Jurievec,
sa zúèastnili i hostia z MS Josipovec a MS
Osijek, ako i predstavitelia ostatných zdruení
z Jurievca. Èlenky speváckej skupiny zaspievali nieko¾ko piesní a potom predseda MS Jurievec Matija Kristek vyhlásil zhromadenie za otvorené. Správu o èinnosti a finanènom hospodárení za minulý rok,
ako i plán èinnosti na rok
2009 podala tajomníèka
Predseda MS Jurjevec Matija Kristek
Andela Majdiová.

Foto: A. Majdiová

RUSÍNI NA ILOCKOM
JAVISKU

Foto: B. V. Baksová

Výroèné zhromadenia SKUS-u
Fraòo Strapaè a MS Markovec

Predsedníctvo

te¾mi 168-im folklórnym spolkom, z èoho a 33 spolkov bolo zo zahranièia. Taktie boli organizátormi poèetných podujatí, predstavili sa na poèetných MFP v
Chorvátsku, na Slovensku, v Èesku, Rumunsku a vo Vojvodine.

Foto: B. V. Baksová

Dòa 15. februára 2009 roku so
zaèiatkom o 16.00 hodine v miestnostiach, kde folklórna sekcia máva pravidelné skúky, boli riadne výroèné
zhromadenia SKUS-u Fraòo Strapaè
a MS Markovec.
Zhromadenia schválili finanèné
správy, ako i správy o èinnosti za 2008.
rok. Taktie schválili i navrhnuté plány
a programy na 2009. rok. Sedemnás usilovných a vytrvalých taneèníkov za svoje riadne príchody na folklórne skúky a
vystúpenia prijalo skromné odmeny.
Zdruenia za sebou ponechali ve¾mi
úspený a aktívny 2008. rok. Uskutoènené bolo 315 skúok, predstavili sa na 37
podujatiach, boli hostite¾mi 16-im folklórnym spolkom, naintalovali jednu
výstavu a organizovali dve tudijné cesty.
Najväèou a najvýznamnejou aktivitou
bola tá pri pripomínaní 35. výroèia folklórnej sekcie a 15. výroèia zaloenia MS
Markovec. Predseda folklórnej sekcie Mirko Kubaa oboznámil prítomných v krátkej správe s aktivitami poèas uplynulých
35 rokov, z ktorej sa prítomní dozvedeli,
e poèas týchto rokov Markovèania mali 681 verejných vystúpení, e boli hosti-

Markovskí folkloristi a matièiari vdy
boli a zostanú mostmi priate¾stva a
ve¾vyslancami mieru medzi dvomi tátmi (Slovenskom a Chorvátskom), dôstojne predstavujúc nielen seba, ale i Markovec, naický kraj a Chorvátsko.
Plány na 2009. rok taktie sú ve¾ké,
lebo tohto roku Markovec oslavuje 130.
výroèie svojej existencie a príchodu
Slovákov do týchto krajov. Ústredná
oslava by sa mala uskutoèni v dòoch
30. apríla - 3. mája a v nej by mali aktívne ma úèas vetky markovské
zdruenia. V polovici júla folkloristi sa
predstavia na MFP na Detve, zaèiatkom septembra nasleduje u tradièný,
no tohto roku jubilejný 10. veèer polesòakov a v novembri MS Markovec bude organizátorom 11. festivalu slovenskej hudby a spevu Keï sa rua rozvíjala.
Na zhromadení sa zúèastnili i primátor mesta Naice Kreimir agar,
predseda MS Josipovec Zdenko Komar,
tajomník MS Naice eljko Jantoik, ako
i predstavitelia vetkých markovských
zdruení, Rada Miestneho výboru Markovec, ktorí blahoelali a pochválili výnimoène dobrú prácu a závideniahodné
rezultáty, zaelajúc mnoho úspechu i v
tomto roku.
(B. V. Baksová)

Úèastníci valného zhromadenia
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Doði, lane,
na divane

jú, keï idú na lyovanie na Slovensko, ale
chutili im i koláèe, ktoré prichystali nae
èlenky.
Keïe nám bolo ve¾mi pekne a chceli sme sa èím lepie predstavi s cie¾om,
aby sa èím viac ¾udí dozvedelo o tom, e
v Osijeku ijú i Slováci, prihlásili sme sa
na súa o najkrají kroj. Blaena Kotrbová sa prihlásila do súae vo svojom
ilockom kroji a Andelka Ïunïová v kroji naej Matice. Bolo nám poteením a cou
stá spolu v rade s dievèatami a enami v
prekrásnych okackých krojoch.
Osobitne vak musím pochváli náho milého èlena Marka Bokoviæa, ktorý
zvíazil v súaení o najlepieho taneèníka národných tancov v muskej kategórii.

Foto: A. Ðunðová

Foto: A. Ðunðová

31. januára t. r. v tudentskom centre v Osijeku bolo ve¾mi veselo a zábavne pri bohatom stole preplnenom
slanými a sladkými pecialitami; priestor králili rôznorodé národné kroje zo vetkých èastí Slavónie a Barane, ale i zo zahranièia. Pri dobrej hudbe bol tanec a do vèasných ranných
hodín. iaden návtevník z tejto zábavy neodiiel nespokojný.

vodná hudba a kroje celej okadije.
Súaili sme v tom, kto upraví svoj
stôl najlepie, najpôvodnejie. V zhode
so svojou kultúrou a tradíciou - za svoj
stôl sme dostali uznanie. Najlepie upravený stôl mali èlenovia KUS-u zo Slakoviec - oni získali odmenu Ve¾ký dukát.
Pri tomto súaení hodnotila sa pôvodná okacká gastronómia a etnografický
poklad úèastníkov.
Okrem celkového dojmu dôraz sa kládol i na detaily: spôsob na ktorý je stôl
prikrytý, pôvodnos, výber obrusu, jedálneho príboru, tanierov, pohárov, potravín a pitia. Oceòovala sa pôvodnos,
spôsob prípravy, chu jedla, kroje osôb,
ktoré stáli pri stole. No taktie ve¾mi dô-

Veselenie v Osijeku

Blaenka, Marko a Dubravka

Toto kultúrne podujatie pod názvom
Doði, lane, na divane v organizácii folklórneho súboru Biseri Slavonije uskutoèòuje sa u tradiène v Osijeku od 1990.
Roku. Cie¾om podujatia je, aby sa predstavila i tradièná gastronómia, ako i pô-

leitá bola i prezentácia stola a tú na starosti mal hostite¾ stola.
My sme prichystali nae slovenské
peciality - sladké i slané. Komisia bola
oduevnená naimi bryndzovými halukami a pirohmi, ktoré radi vychutnáva-

MARY V ILOKU PATRILI
DEOM
2. február 2009 - miesto udalosti
Ilok. Príleitos: divadelné predstavenie na Mary, na Hromnice, teda na meniny Márie, ktorú chorvátski spoluobèania oslavujú ako Svijeænica.
Tým, e sa dospelým nepodarilo nacvièi tradièné divadelné predstavenie na
Jána, 27. decembra 2008, padla úloha
udrania tradície na deti.
A tie ju chvályhodne splnili.
14
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Za menej ako mesiac veèer èo veèer
poctivo prichádzali na skúky, poctivo
cvièili, aby sa v druhý februárový deò hrdo
predstavili ilockému obecenstvu - teda
bliej a ïalej rodine, ako aj svojim uèite¾om Základnej koly Júlia Beneiæa.
Pokladníci na dverách Slovenského
domu predali 120 vstupeniek, hádam najviac za posledné obdobie, ale v sále bolo
o nieèo menej ako 200 osôb.

Príjemnú atmosféru dodatoène ozvlátnili èlenky enskej tamburáskej skupiny GARAVUE z Kutjeva a Slavonski
dukati so svojou sólistkou - Máriou Pavkoviæovou-Snaou.
(A. Ðunðová)
Potom sa zaèalo predstavenie autora
Petra Hudáka Vaska, nespi, v ktorom 18
detí od 5. po 8. triedu zahrali a 56 úloh!
Boli to Denis Dubovský, Silvester Nátoni,
Daniela Mudrochová, Gabriela Blatnická,
Vladimír Muèaji, Dalibor Dubovský, Dajana Mudrochová, Nataa Jakuová, Svetlana Pucovská, Stanislava Drozdovská, Daniela Muèajiová, Martina Menïanová, Dajana Dudáová, Michaela Totová, Darko
Jeik, Róbert Koza, Boris Cinkocký a Blanka Bonjaková.
Hádam treba spomenú aj skutoènos,
e po prvýkrát boli do divadla zapojené aj
deti z Radoa. Ich rodièia a uèite¾ Miksád
sa po veèeroch striedali v prevoze iakov

Foto: V. Mudroch
Divadelná chasa na konci predstavenia

Foto: V. Mudroch

z Radoa do Iloka a spä, a tým im
umonili rovnoprávne s ilockými demi
vychutnáva dosky, ktoré znamenajú svet.
Text na námety z beného ivota s
pouitím poetiky slovenských, ruských,
bieloruských a ukrajinských ¾udových
rozprávok spracoval uèite¾ Vlatko Miksád, hudbu skomponoval Vladimír Èinèurák, poèítaèovú úpravu hudby a zvukových efektov mal na starosti Pavel Miksád, svetlo Josip Mikulin a Ján Krolák,
Janko Zolnan, Zlatko Pucovský, ktorí mali na starosti techniku, zvuk Ïuro Dubovský, rekvizity Josip Mikulin, Ján Krolák, Anna Fábryová a Ján Zolnan, kostýmy
Vera Miksádová, masky Kvetoslava Mikulinová, plagáty a afi Vlatko Mudroch.

tyri nádeje: Daniel, Pavel, Miroslav, Nermin

Réiu a scénu podpísal Vlatko Miksád.
Dåka trvania premiéry bola 30 minút, prerývaná smiechom a potleskom obecenstva. Nielen deti v obecenstve sa dobre zabávali, aj dospelí akoby sa vrátili spä do
èias rozprávok a mladosti.
Predstavenie si prili pozrie aj osvetoví pracovníci: riadite¾ka Z Júlia Beneiæa Slavica Veèerová, pedagogièka Josipa Vigová a kolegovia uèite¾a Miksáda.
Slavica Veèerová: Vdy sa rada prídem podíva na tieto detské predstavenia, pretoe vdy vidím nieèo nové. Predstavenie sme aj napriek jazykovým rozdielom mohli bez akostí sledova, bolo ve¾mi pestré a chcela by som pochváli aj kolegu Miksáda, ako dobrého men-

tora, aj nae nadané deti. Tradíciu, tak ako
si ju pestujú ilockí Slováci, treba udra,
lebo je to bohatstvo rôznorodosti v podobnostiach, aj napriek tomu, e sa termíny divadelných hier detí a dospelých,
decéniá pestované, posunuli z pôvodných
termínov."
Josipa Vigová: Bolo to prekrásne
predstavenie naich iakov, ktorí pestujú
slovenský jazyk a kultúru. Bolo vidno, e
hrali naplno, a tým aj nás vtiahli do deja
hry, v ktorej sme sa kochali. Vidie tu výsledok práce s demi, kadá generácia je
èoraz lepia, nech tento smer pokraèuje
aj v budúcnosti a dúfam, e táto èinnos
nikdy nezanikne."
Tanja ijaková: Ve¾mi ma prekvapilo vystúpenie detí, tých istých, ktoré stretám na chodbách naej koly, v tejto novej skutoènosti, v novom prostredí, v novom vydaní. Boli skvelí. Nemala som
akosti ani so zrozumite¾nosou, aj keï
rozumiem len zopár slovenských slov,
predstavenie bolo jednoduché, prístupné, bolo nám umonené pochopi odkaz,
dobre sa zasmia a zabavi sa. Zdôraznila by som dôleitos udrania si tradície,
tak pre väèinu, ako aj pre národnostnú
meninu, ako je tu v Iloku slovenská. Pozorujem, e deti z takejto èinnosti majú
pôitok a e radi v nej úèinkujú."
iaci, herci detského divadla, vystúpili 8. februára v Petrovciach pri Vukovare a 15. februára vystúpia v Retkovciach
pri Vinkovciach v závere 6. Prehliadky divadelných ochotníkov Vukovarsko-sriemskej upy.
Nakoniec treba uvies aj to, e po divadelnom predstavení 2. februára hrala
do tanca návtevníkom hudobná skupina Alesis. Novinou bola vak skutoènos,
e po prvýkrát vystúpili s hodinovou
vlokou aj mladí muzikanti, ktorí v priestoroch Slovenského domu cvièili necelé
dva mesiace. V sále zaili ovácie a potlesky
prítomných, èo ich istotne vzpruí k ïaliemu cvièeniu. Vo tvorèlennej kapele,
rad-radom taneèníci folklóru v MS Ilok,
sú traja stredokoláci: Daniel Dubovský syntetizátor, Pavel Miksád - basová gitara, Nermin Záborský - bicie a mladík, ktorý strednú kolu skonèil, Miroslav Vrankoviæ - elektrická gitara.
(V. Miksád)
02/2009 PRAMEÒ
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Foto: . Jantoik

Foto: . Jantoik

7. ples Slovákov a
priate¾ov v obrazoch

Vetci sme tancovali

Foto: . Jantoik

Domáci a hostia

Primátor mesta Naice Kreimir agar s jelisavskými tamburámi
16
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Foto: . Jantoik

Foto: . Jantoik

Èlenovia MS Osijek

Dr. Jozef Lang, J.E. Roman Supek, Dr. Mirko Benický

Hudobná skupina Straviana z Naic

Foto: . Jantoik

Foto: . Jantoik

Foto: . Jantoik

Tajomník MS Naice s manelkou

Tamburái a speváèky MS Jelisavec
02/2009 PRAMEÒ
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Úèastníci faiangovej zábavy

Matica slovenská z Mí¾oviec po
prvýkrát tohto roku organizovala
faiangovú zábavu. Veselý svadobný
sprievod sa v miestnostiach koly zoskupil v poludòajích hodinách. Zo
koly so spevom a za hudobného sprievodu harmonikárky Dragice, s vyzdobeným traktorom a vleèkou zamierili
smerom ku vchodu do dediny. Sprevádzali ich i motoristi, ktorí niesli vlajky.
Napriek tomu, e iba veèer uskutoènili i výroèné zhromadenie, znaky
únavy neprejavovali. Veselý sprievod sa
pohol od zaèiatku dediny, robiac tým
rados svojim spoluobèanom, ktorí ich

s oduevnením sprevádzali, lebo ako povedali - na také nieèo sa v Mí¾ovciach
nik nepamätá. A svadobníci si naozaj na
tomto dali zálea masky boli originálne,
nebolo moné rozhodnú, ktorá je vydarenejia. Bola tu tehotná mladucha vysoká dva metre spolu so
svojím mladomanelom vysokým meter
a iletku. Tie i bohatý strýc a stryná z Úèastníci faiangovej zábavy

Matica slovenská z Mileviec
uskutoènila Volebné roèné
zhromadenie
V sobotu, MS Milevci usporiadala Volebné roèné zhromadenie, ktorému sa ozvalo poèetné èlenstvo, ako
i hostia - Zlatko Miloeviæ -starosta
Obce Nová Bukovica, Tatjana Grabiæová - riadite¾ka Z. . Vladimíra
Nazora, Stevo Terek - predseda
18
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Ameriky, ktorí mali vrecká preplnené
dolármi, harmonikárka Dragica, kuchár
v KTC-u, astní rodièia, drubovia,
kmotrovci a ostatní vyparádení svadobníci. A aká by to svadba bola bez ceremónie sobáa! Take tu musel by i
farár v sprievode mníky, ktorý dvakrát
uskutoènil slávnostný èin sobáa. Svadobníci neetrili hrdlá, naïaleko sa ozývali piesne a i kolo sa rozkrútilo. Obèania túto veselú skupinu odmenili pampúchmi a u rodiny Lukaèekovej sa zohriali teplými nápojmi. Potrebné je pochváli i úsilie tých najmladích, ktorí sa
taktie zapojili do veselého sprievodu.
Je to znakom, e tradíciu faiangových
zvykov na týchto priestoroch mladie
generácie budú pestova a chráni si
svoje národné zvyky pred zabudnutím.
Keï preli vetkými ulicami Mí¾oviec,
veselí svadobníci li do Novej Bukovice, kde pokraèovali veselicou.
Na rozlúèke bolo dohodnuté, e sa
takáto faiangová zábava bude organizova i na budúci rok. (O. Sluek)

Miestneho výboru Mileviec a hostia
z Kultúrno - umeleckého spolku Kolo z osady Donja Bebrina.
V Správe o práci, predseda Ïuro Sobol pospomínal aktivity, ktoré MS Milevce uskutoènila behom minulého roku - od poèetných vystúpení Taneèno -

speváckej skupiny po celom Chorvátsku, organizovania Veèeri slovenského folklóru" v rámci osláv Dòa obce Novej Bukovice a úspene organizované
podujatie Milevské kukurièné dni". Pokia¾ ide o iné aktivity, spomenul obnovu národných krojov, pokraèované je s
vyuèovaním slovenského jazyka - poèet
iakov zväèil sa z 11 na 15.
S neskrytou hrdosou predseda hovoril o najväèom docielení - výstavbe
Chorvátsko - slovenského domu:
Opravdivou mi je radosou oboznámi vás, e je druhá fáza výstavby

Foto: O. Slueková

Foto: O. Slueková

Mí¾ovskí Slováci mali
faiangovú zábavu Veselá svadba

Foto: O. Slueková
Na valnom zhromadení v Mí¾ovciach

Obce Miloeviæ povedal, e rok 2004.
má osobitný význam - práve pre zakladanie Matice: Od toho roku Obec zbohatla a milevské obyvate¾stvo doilo
znovuzrodenie Mnoho èasu a úsilia
vloené je do práce taneènej skupiny,
ktorá nás oduevòuje pri svojich vystúpeniach... Taktie, potrebné je pochváli i ohromnú podporu jednotlivcov pokia¾ ide o realizáciu finanèného plánu,
niektorí zasa usilovne priloili svoje ruky
a pracovali dobrovo¾ne a jednou z najaktívnejích èleniek je Vera Radaová.
Ïakujúc jej úsiliu, dostali sme pro-

Foto: O. Slueková

pred ukonèením. Teraz u len èakáme
na stavebný materiál od donátorov zo
Slovenska, aby napokon Dom bol pod
strechou. Poèas apríla by malo dôjs k
tejto realizácie. Doteraz je do stavby
vloené asi pol miliónov kún a so stavbou sa bude pokraèova i v tomto roku." - prítomným povedal Sobol, ïakujúc pritom donátorom a sponzorom
- Ministerstvu kultúry, parlamentárnej
zástupkyne pre Èechov a Slovákov - pani Zdenke Èuchnilovej a Vláde RCH,
Zväzu Slovákov - Rade pre národnostné meniny, Obci Nová Bukovica, MS
Milevci a iným sponzorom. Vo finanènej správe, pokladník Ivica Vukoviæ
zdôraznil ambicióznos minuloroèného plánu, ktorý bol realizovaný takmer
80 percentne, no pripomenul, e sú
plány pre tento rok ete ambicióznejie.
Väèinu finanèných prostriedkov plánujú vloi pre výstavbu Domu. V programe práce Jasna Matota spomenula
aktivity, ktoré MS musí odrobi behom
tohto roku.
Rozpustený je starý a vymenovaný
nový Spravujúci výbor v zostavení: Ïuro Sobol, Olgica Slueková, Jasna Matota, Dragica Znika, Rozika Ciganová,
Ivan Vukoviæ, Zlata Jagnjiæová, Snjeana
Lehpamerová a eljka Kraljiková. Staros o pokladòu prebrala Dragica Znika, pokým sa novou zástupkyòou predsedu stala Jasna Matota. Ved¾a gratulácií novozvolenom vedeniu, prednosta

striedky z Ministerstva kultúry", medzi ostatným povedal starosta.
Riadite¾ka Grabiæová povedala, e
je emotívne viazaná pre Milevce, pripomenula si na otvorenie koly v Milevciach keï Jasna Matota v slovenskej
reèi pozdravila vtedajiu ministerku Ljilju Vokiæovú.
Predseda Sobol sa zavïaèil stálemu
sponzorovi Miljevèanov - Emilovi Dorèákovi, ktorý prednedávnom daroval
muským èlenom taneènej skupiny so
es vyívaných vestov. Vyberanými slovami sa zavïaèil i pani Radaovej, ktorá sa potom prítomným i prihovorila so
zopár slov a bola odmenená ohromným
potleskom. Taktie slová chvály vyslovil i prof. Andrejovi Kuricovi, lebo ïakujúc jeho ve¾kému angaovaniu sa, Milevèania dostali poèetné donácie. Taktie, prof. Kuric zaslal poèetné projekty,
napísané v slovenskej reèi, na Slovensko a tak stihli finanèné prostriedky pre
rozhlasové vysielanie, pre organizáciu
podujatia Milevské kukurièné dni", ako
i finanèné prostriedky potrebné pre pokraèovanie vo výstavbe domu.
Po ukonèení pracovnej èasti, domáci
prichystali obèerstvenie a veselé priatelenie sa pokraèovalo za spevu a hudobného sprievodu troch harmonikárov.
(O. Slueková)

Po práci tanec
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Foto: L. Holoová

Výroèné zhromadenie
MS Zokov Gaj

Úèastníci valného zhromadenia v Z. Gaji

17. 01. 2009 MS Zokov Gaj usporiadala svoje riadne výroèné zhromadenie. Zhromadenie otvoril predseda N. Èi. Najprv navrhli a potom i
schválili rokovací program. Absolvujúc body rokovacieho programu zhromadenia, správy o minuloroènej èinno-

sti, prítomných èlenov MS Zokov Gaj, ako
i naich milých hostí - prof. Andreja Kurica a pána M. Barukèiæa oboznámili sme
so vetkými aktivitami uskutoènenými v
minulom roku v naej Matici. V minulom
roku sa uskutoènil ve¾ký poèet vystúpení - tak detskej spevácko-taneènej sku-

Foto: A. Ðunðová

Deò sv. Valentína

Vystúpenie speváckej skupiny MS Osijek

Pri príleitosti Dòa sv. Valentína v
pondelok 16. februára t. r. u tradiène
navtívili sme chránencov v Domove
pre psychicky chorých dospelých v Osijeku.
Pre chránencov tohto domova prichystali sme príleitostný polhodinový program. Zaspievali sme im nieko¾ko slo20
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venských a chorvátskych piesní za hudobného sprievodu náho èlena - harmonikára Ladislava Matanèeviæa. Veselé obecenstvo spievalo spolu s nami známe chorvátske piesne. Na konci programu si i zatancovali.
Potom sme ich poèastovali sladkosami, ktoré sme so sebou priniesli.

piny, ako i starej speváckej skupiny. Zaznamenané sú poèetné hosovania naej
Matice, ale sme i privítali milých hostí na
naich podujatiach. Minulého roku sa
uskutoènil i protiasimilaèný program pod
vedením prof. Andreja Kurica. Riadne sa
konali schôdze MS a správneho výboru.
Predseda svedomite plnil svoje záväzky,
riadne sa zúèastòoval na zasadnutiach
Zväzu Slovákov v RCH ako predstavite¾
MS Zokov Gaj. Po podaní správ (finanènej a správy o èinnosti MS) pokladník
preèítal plán práce na tento rok - vetky
správy a plán boli schválené. Na samom
konci zhromadenia MS získala podporu zo strany naich hostí, ktorí nám zaelali ete mnoho úspechu a vytrvalosti v budúcej práci.
Po vetkom nevystalo ani skromné
obèerstvenie a starie èlenky pritom zaspievali nieko¾ko krásnych slovenských
piesní.
Mono uzavrie, e vetko bolo dobre vykonané, a preto nevystali ani pochvaly. (L. Holoová)
Tohto roku sme spievali idúc z izby do
izby, navtívili i tých chránencov domova,
ktorí sa nemôu samostatne pohybova.
Niektorí z nich radi s nami zaspievali,
niektorým sa zaleskli slzy v oèiach, no bolo i tých, ktorým ani naa úprimná pieseò
nemohla napravi náladu... títo chránenci ijú v nejakom svojom svete, sú spomalení, majú smutné poh¾ady, hlboko sú do
seba ponorení...
Preto nám bolo ve¾kým poteením, e
sme aspoò tým zdravím mohli napravi
náladu, rozveseli ich...
V rozhovore s s pracovníkmi domova, dozvedeli sme sa, e je v domove
umiestnených 103 chránencov. Pripomenuli, e majú obyvate¾ku tohto domova Jelicu, ktorá je u nich a 41 rokov . V súèasnosti má 69 rokov, no vyzerá ako dievèatko. Obyvatelia Sjenjaku ju preto i volajú babka-dievèa. Keïe je Deò sv. Valentína dòom lásky a darovania, i my sme
priniesli darèeky. Kadá naa èlenka upiekla jeden druh koláèov. Priniesli sme im i
garderóbu - síce, u predtým nosenú, no
vo ve¾mi dobrom stave, èomu sa ve¾mi poteili. (A. Ðunðová)

Foto: . Brník

Valentínska zábava

Primátor mesta Naice Kreimir agar v Jelisavci

Usilovné èlenky Zdruenia Naa djeca z Jelisavca ani tohto roku nesklamali
svojich spoluobèanov. Toti, u tradiène,
v ich organizácii bola prichystaná výborná zábava pri príleitosti sviatku za¾úbených - Dòa sv. Valentína.
Samozrejme, i tohto roku ideálnym
miestom na takéto dianie bolo Kultúrne
centrum Slovákov v Jelisavci. Keïe o takýto druh zábavy vdy vládne ve¾ký záu-

jem - a bolo tak i tohto roku - Kultúrne
centrum Slovákov sa zaplnilo vetkými tými, ktorí majú radi pieseò, tanec a veselenie sa. Tohto roku sa o veselú hudbu a príjemnú atmosféru postarali výborní èlenovia kapely Stavijana bend.
Okrem dobrej hudby, výborného jedla a rôznorodých nápojov, èlenky
Zdruenia Naa djeca poèas zábavy organizovali i zábavné hry a tombolu, èo do-

Foto: . Brník

Vvysielanie v slovenskej reèi
na Rádio Naice

Èlenovia redakcie Rádia Naice

Redakciu vysielania v slovenskej
reèi Rádia Naice tvoria: eljko Brník redaktor, Mgr. Ruica Vinèaková - pre-

klad textov z chorvátskeho jazyka do
slovenského, Ena Brnjiková a Josipa Kubaová - moderátorky vysielania.

datoène zlepilo náladu prítomných. Sama veselica potrvala do rána.
Cie¾om organizovania takýchto zábav
je okrem iného i urèitý finanèný zisk, ktorým èlenky Zdruenia Naa djeca financujú svoje rôznorodé programy poèas celého roku. Musíme pripomenú, e i mesto Naice na prácu a pôsobenie tohto
zdruenia vyèleòuje urèité finanèné prostriedky zo svojho rozpoètu, ako to bolo i
teraz - a je to na chválu mestu. Preto ani
nediví, e sa èlenky Zdruenia Naa djeca
Jelisavec vdy s chválou zmieòujú o kvalitnej spolupráci s primátorom mesta Naice Mgr. Kreimirom agarom, mestskou
radou a mestskou správou. Potrebné je
zdôrazni, e sa primátor agar kadoroène i osobne zúèastòuje na tejto zábave
a vemone podporuje prácu vetkých
zdruení v Jelisavci.
Nakoniec môeme iba pochváli toto
usilovné zdruenie v Jelisavci, ktoré sa popri uskutoèòovaní vlastných programov
usiluje pomôc i pri organizácii rôznych
osláv, podujatí a pomáha i v práci vetkým
iným zdrueniam v meste.
Táto svornos zdruení v Jelisavci sa
ve¾mi pozitívne odráa i na kvalitu a spôsob ivota v Jelisavci. (. Brník)
Práca tejto redakcie sa zaèala 05. 03.
2008, keï bolo i prvé vysielanie. Pre vetkých tých, èo nevedia, pripomíname, e
toto vysielanie môu poèúva kadú stredu v èase 18.15 - 18. 45.
Poèas roèných dovoleniek a letných
prázdnin, presnejie - od 1. júla - 1. septembra je pauza, take sa v tomto èase sa
po slovensky nevysiela.
Od zaèiatku práce novej redakcie je
prichystané a odvysielané 43 relácií èi
vysielaní v slovenskej reèi. Vysielania obsahujú rôzne informácie, sledujú udalosti z oblasti kultúry, ivota slovenskej národnostnej meniny - osobitne naického kraja, ale zaoberajú sa i otázkami kolstva, portu, sú tu i rôzne zaujímavosti,
pouèné príspevky týkajúce sa ochrany
zdravia, rôzne iné rady a zastúpené sú i
zaujímavé témy a udalosti zo Slovenskej
republiky. Vo vysielaní si poslucháèi môu
vypoèu i aspoò 4 - 6 slovenských piesní.
(. Brník )
02/2009 PRAMEÒ
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Naa mláde
a deti

Výchova detí v rodinách je dnes
pre celodennú zamestnanos a èo
najvyí finanèný zisk rodièov zanedbávaná. Podobne je to aj v kolách, kde uèitelia a pedagógovia
zaaení uèebným plánom a uèebnými osnovami, nemajú èas venova
sa výchove detí. A je tu aj tretia príèina a to strach poveda nieèo dnenej
mládei. Napomenú ju. Poukáza jej
na chyby a ukáza správnu cestu do
ivota. A koneène v záujme úèinnejej
výchovy detí rodièia, uèitelia a pedagógovia by vak mali spolupracova.
Som vychovávate¾ v kolskom internáte a z roka na rok pozorujem, e
mláde je èím ïalej, tým neaktívnejia,
bezcitnejia. Niekedy u nás v internáte
boli podelené práce, ktoré mali robi
stredokoláci, obyvatelia internátu u
nás. Bolo to: deurstvo" sluba na
vrátnici, obsluhovanie pri raòajkách,
obede a veèeri, umývanie riadu, pomoc
v kuchyni, èistenie chodieb, upratovanie izieb a pod. Dnes z toho nerobia takmer niè. Nech máme akúko¾vek tvorivú èinnos, je problém urobi poriadok
na stole, vyèisti balkóny, terasy internátu od odpadkov. Ani doma sa mláde
22

PRAMEÒ

02/2009

nespráva lepie. To mi potvrdzujú rodièia iakov, keï sa prídu poinformova o svojich ratolestiach. Potvrdzujú
mi to aj ich uèite¾ky. Pýtam sa, ako a èi
je vôbec moné prebudi deti poèítaèovej generácie z lenivosti a letargie? Ja
vravím, e áno!
Potrebne je vak
vynaloi a ukáza
iakom, mládei
mnoho obety,
lásky, usilovnosti
a osobný príklad.
Bezcitnos, lenivos detí a mládee a ich nezáujem o fyzickú prácu èi poriadok sa
mi zdá, e sa stal
problémom celej
spoloènosti. Deti
dnenej doby dostávajú vetko na
tanieri" a zadarmo. Majú vetko,
èo len chcú a oni si na to zvykli. Doba,
v ktorej rastú a vyvíjajú sa, je doba moderná, doba zisku. Je to doba kde musí kráèa neustále rýchlym krokom, kde
ti nedovolia zasta oddýchnu si, naèerpa èerstvých síl. Aj na dovolenke a
bombardujú a urèujú ti, èo má robi a
ako sa má správa. Dneskají rodièia
nemajú èas na rozhovor u ani s vlastnými demi, na hodnotenie ich správania, na spoloènú prácu i zábavu. Ve¾a
pracujú, pretoe chcú ve¾a.
Vetci chceme viac a viac. Stále chceme doma nieèo meni, nieèo ma nové,
stále chceme by in. Ma dve autá, dvatri televízory, aj to nie hocijaké. Poèítaèe, pre kadého v dome, nové mobily,
nový nábytok, pretoe ten od vlani u
nie je v móde: Nové aty, topánky A
k tomuto nás nútia tí, èo majú v rukách
masmédia. Oni nám plánujú a kontrolujú ivot, ivot rodiny, mojej a tvojej,
naej mládei. Sú to bohovia", ktorí
nám od rána do veèera diktujú, èo máme robi, a tak aj naej mládei. Títo
naim deom a mládei hovoria, kedy
majú vstáva, èo si majú obliec, èo
zjes, poèúva, alebo nepoèúva. Oni
tvoria obraz iaka, mladíka. Oni mu ho-

voria, ako sa má správa, èo má robi.
Táto a takáto výchova sa prenáa aj do
rodiny, aj do koly, do internátu a na
ulicu.
Istotne sa ma opýtate, èi uèite¾ v
kole, èi ja ako vychovávate¾ môem
uèi deti, aby písali domáce úlohy, oèistili si izbu, upratali poste¾, nechali poriadok za sebou. Áno, lebo aj to je
súèasou výchovy a práce s demi, no
vdy musím h¾ada vhodné formy komunikácie so iakom i celou skupinou.
V kolstve pracujem u takmer 30 rokov a poèas nich som sa v pedagogickej
práci stretol s mnohými výchovnými
problémami. Uvedomujem si, e ich treba poctivo riei, a to aj vtedy, ak ide o
individuálny výchovný problém iaka.
V prvom rade, èo som zistil, je potrebné urèi si so iakmi pravidlá, ktoré budú vetci dodriava. Predtým ich
vak musia prija za svoje. V skupine si
musíme zisti dobré a slabé stránky skupiny. Èo je ve¾mi dôleité, ba opováil
by som sa poveda najdôleitejie, dáva osobný príklad uèite¾a a vychovávate¾a. Príklad musíme dáva v správaní sa, v obliekaní, v práci, v poriadku
vo svojej izbe. V internáte nás deti pozerajú, sledujú, vidia. Sme s nimi 24 hodín. Viac ako rodièia a nai odchovanci nás poznajú a pod kou". Je potrebne motivova deti a hodnoti ich
prácu. A ve¾mi dôleitá je aj spolupráca s rodièmi. Ako je dobre, keï vychovávate¾ a rodièia spolupracujú a navzájom si pomáhajú a h¾adajú cestu jednotnej výchovy zverených nám deti.
Nae deti, mláde sú dobré, len je
potrebne s nimi robi, rozpráva, pomáha im ukazova pravú cestu. Ako
je dobre vedie si sadnú s nimi, vypi
si èajík, kávièku a rozpráva o bených
veciach. Deti to chcú, otvárajú sa nám
a ak majú problémy, rieime ich ¾ahie.
Svoje povinnosti urobia s láskou a prejde im to do zvyku a nebudú v tom vidie záa, ale rados, zodpovednos.
Najväèou odmenou pre vychovávate¾a
je, keï si deti získané postoje a návyky
z internátu odnesú domov a do ïalieho ivota a keï prídu za vami o nieko¾ko
rokov a povedia vám, ïakujeme za pomoc. (Pripravil: A.M.Kuric)

Vzah spoloènosti k starým
¾uïom

Prila k nám suseda, 70-roèná vdova a rozpráva, e jej bol pohubený televízor. Zavolala majstra, ktorý jej za opravu, vraví, zobral 1.000 Kn. Veï za tie
peniaze ste mohli kúpi nový televízor,
povedal som jej. Starenka sa cítila
oklamaná. A stále je ohrozovaná, pretoe
podobných nepríjemností s majstrami,
priekupníkmi èi falonými poisovacími
agentmi u zaila viac. Z naej spoloènosti sa vytratila úcta k starým osobám. Aký
je vlastne vzah spoloènosti k starým
¾uïom?
Úcta k starím je súèasou prirodzenej morálky, a preto je prítomná vo väèine kultúr. U kresanov je táto úcta uzákonená v tvrtom Boom prikázaní. Starí ¾udia patria medzi najzranite¾nejie
skupiny obyvate¾stva. Starí ¾udia sa musia vyrovna so zdravotnými problémami, so stratou partnera, samotou Odchod do dôchodku znamená stratu spoloèenských kontaktov. Tieto a iné faktory
spôsobujú, e starí ¾udia nemajú dostatoènú schopnos bráni sa a èasto sú objektom kriminálnej èinnosti. V novinách
som èítal, e sa oèakáva, e v priebehu
nasledujúcich 50 rokov sa poèet starých
¾udí u nás zdvojnásobí. Je naa spoloènos na túto skutoènos pripravená? Ako
to mono v súèasnosti sledova aj v masmédiách. Je známe, e poèet starých ¾udí
aj v iných tátoch narastá a vlády tátov
vyhlasujú, e sa budú o nich stara. Sta-

rajú sa? e sa nestarajú dostatoène, svedèí o tom napríklad
zniovanie dôchodkov. A veru dneskají svet má iné priority. Dnes sa do popredia dostal kult
mladosti a peòazí.
Dnes sa zdôrazòuje
výkon a úspech.
¼udia, ktorí nespåòajú tieto poiadavky,
sa povaujú za menejhodnotných,
zbytoèných. Aj v èasti naej spoloènosti
pretrvávajú negatívne postoje k starým
¾uïom. Kadý èlovek je jedineèný a zasluhuje si ochranu.

Najdôleitejiu úlohu pri formovaní
mienky a postoju voèi starým ¾uïom mala by by rodina. Avak v dnenej dobe
vieme, e aj tu je kríza. V ktorej rodine dnes
nájdete i spolu starých rodièov so svojimi synmi a dcérami a vnúèatami? Rozpadla sa viacgeneraèná rodina, deti nemajú príleitos spoznáva hodnoty starých rodièov a nenadobúdajú blií vzah
k starým ¾uïom. Aj náboenstvo, ktoré
zdôrazòuje etické aspekty k starým ¾udom,
má ve¾mi dôleitú úlohu. Je tu aj situácia,
e na starnutie a starobu nie sú pripravení ani samí starí ¾udia. Neraz sú zaskoèení tým, e zostarli. Staroba je obdobie, keï
sa zavruje ¾udský ivot. Je posledným obdobím usporiada si vzahy k rodine, okoliu a vyrovna sa" s Bohom. Práve na tento rozmer sa pri aktivitách pre starých ¾udí
èasto zabúda. Starí ¾udia, staroba a starnutie je výzva pre kadého z nás i pre celú spoloènos, aby sme k nim pristupovali zodpovednejie a citlivejie.
(Pripravil A.M. Kuric)
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Obloha je stále belasá - len ju
treba uzrie

Boena Dasoviæová

S poteením a na jeden dych" som
si preèítala útlu knihu ilockej autorky
s poetickým názvom Belasá obloha
detstva. Práve do tohto detstva, nezaaeného klamstvom, intrigami,
ohováraním a zlobou nás vetkých
- malých aj ve¾kých - akoby za ruku vedie talentovaná autorka, ena
s vnímavou a predovetkým citlivou ¾udskou duou, matka, uèite¾ka a spisovate¾ka v jednej osobe, Boenka Dasoviæová. Z riadkov
tejto detskej knihy na mòa zavanulo
to¾kou úprimnosou, toleranciou voèi
¾udským slabôstkam, humorom a
vierou v ¾udské dobro, ktoré je podstatou kadého èloveka, ktoré vak v
òom treba odmala rozvíja a upevòova, e som nevdojak zatúila zoznámi sa s autorkou aj osobne (a som
astná, e sa mi momentálne naskytla táto príleitos).
Pripomína nám, aké dôleité je
ma oboch rodièov, chápavých a
v¾údnych, ktorí sa o diea nene starajú,
akí dôleití sú pre citovú výchovu starí rodièia, predovetkým vdy láskavé a odpúajúce staré mamy a aké dôleité je najmä v kôlke a v niích triedach základnej
koly natrafi na múdrych a trpezlivých
uèite¾ov..., teda aké dôleité je by v detstve obklopený vetkými tými, ktorí nás nepozorovane a s láskou vedú neprebádanou cestou poznania, otvárajú nám brány
do ivota, no zároveò v nás zanechávajú
nezmazate¾nú stopu citovej a dobré je, keï
aj citlivej výchovy.
Autorka sa hlboko ensky vnára do
due malého èlovieèika, asne nad jeho
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fantáziou a obrazotvornosou (v poviedke Hviezdièky), nad jeho citlivou a neskazenou detskou duou (v poviedke Na tedrý veèer), ale aj nad jeho vynaliezavosou
(v poviedke Zmrzlina). S porozumením i
humorným nadh¾adom preíva stretnutia
malého èlovieèika s prvými prekákami a
citovými vzplanutiami (poviedky Biely balík, Ako prei kolu, Babka nad zlato, Deò,
v ktorom mama prechádzala na èervenú,
Ceruzky a Zabudnutý dádnik), nene ho
vedie po ceste ich zdolávania. V knike nájdeme aj autorské rozprávky, ktoré síce
vychádzajú z poznania populárnych ¾udo-

vých rozprávok o Popoluke, ípkovej
Ruenke, o Zlatovláske, o dobrých vílach
èi nebojácnom Zajkovu Ukovi, ich postavy vak sú zasadené do moderného súèasného sveta s jeho chápaním dobra a zla,
humánnosti a nehumánnosti, èo autorke
slúi ako nevyèerpate¾ný zdroj komiky a
láskavého humoru (také sú rozprávky Zajko Gabriel a Popoluka, Poplach na krá¾ovskom dvore, Rozprávka o smutnej dobrej
víle). Svoju alegóriu na ¾udské správanie
a konanie autorka stavia na neivom svete techniky (rozprávka Telefónna láska) èi
na pestrom svete jarných kvetov (rozprávka
Jarná pohoda). Jediná báseò, zaradená do

výberu, láskou je preiarená spomienka
autorky na jej detstvo a osoby jej detstvu
najbliie, teda na rodièov (báseò Obraz z
detstva).
Jazyk poviedok aj rozprávok je ivý,
dynamický, blízky konverzaènému týlu
súèasnej modernej slovenèiny a v prekladoch potom chorvátèiny, plný metafor,
prirovnaní, frazeológie, deminutív aj expresív, familiarizmov aj detských slov, teda blízky je slovnej zásobe detského èitate¾a, pre ktorého je knika primárne urèená. koda len, e koneèná jazyková úprava knihy nebola zverená rodenému Slovákovi a slovakistovi, ktorý by bol rozplietol
zamotané uzlíèky pravopisných pravidiel
a nahradil zauívané, ale dnes u zastarané výrazy a zvraty národnostnej meniny
ijúcej v Chorvátsku výrazmi zo súèasnej
modernej spisovnej slovenèiny.
Ve¾mi vysoko hodnotím bilingválny charakter knihy, umoòujúci
vzájomne porovnáva lexikálne, gramatické aj tylistické prostriedky v
dvoch blízkych slovanských jazykoch,
budova na paralelách a spoloèných
kultúrnych hodnotách. Siahnu teda
po nej môu malí aj ve¾kí, Slováci aj
Chorváti, ale najmä slovenskí Chorváti a chorvátski Slováci, teda ¾udia,
ktorým sú obidve kultúry a obidva
jazyky blízke a ktorí sú nosite¾mi najvyích ideálov porozumenia a dávneho bratstva naich dvoch národov.
Kadé diea si v knihe nájde hlboký etický odkaz, blízke mu bude
zmý¾anie aj konanie postáv, schuti
sa zasmeje nad sprítomnením sveta
klasických ¾udových rozprávok.
No a v kadom z nás dospelých Boenka Dasoviæová svojou knihou Belasá obloha detstva prebudí hlboko ukrytého malého èlovieèika, zvedavého a zranite¾ného, akými sme boli v èase svojho detstva.
Poïakujme sa teda autorke, e nám tohto zabudnutého èlovieèika pomáha oivi
a spolu s ním spomenú si na vetkých
tých, ktorí nás detstvom sprevádzali a ktorým patrí naa veèná vïaka. Lebo obloha je stále belasá - len ju treba vedie uzrie.
(doc. PhDr. Eva Tibenská, CSc., lektorka slovenského jazyka a slovenskej kultúry na Univerzite v Záhrebe)

Horská
turistika

Príroda je to, èo nás obklopuje a èoho sme súèasou. Jej krása vzbudzuje
obdiv a pokoj, zároveò vak aj repekt
a úctu k dedièstvu, za ktoré sme zodpovední. Veï vïaka lesom dýchame zdravý vzduch a vïaka nim sa môeme kocha nádherou prírodných scenérií.
Slovensko je krajina zelených lesov,
mohutných vrchov a dolín atraktívnych
pre letnú dovolenku. Nezabudnute¾ný
záitok vám poskytnú nádherné vodopády,
tiesòavy èi jaskyne. Slovensko je domovom
vzácnych rastlín a zvierat. V listnatých lesoch môete stretnú srny èi diviaky, na
stromoch ukajúce ïatle. Vo vysokohorských pásmach ijú kamzíky alebo svite.
V ihliènatých lesoch má svoj domov aj medveï. Mnostvo národných parkov, pohorí, riek, minerálnych prameòov a jaskýò
vytvára zo Slovenska bohatú prírodnú krajinu. A dve pätiny územia Slovenska tvoria lesy. Listnaté mierne prevaujú nad ihliènatými. Najkrajie obdobie pre horskú
turistiku je na Slovensku od mája do septembra. Vám alebo aj vaim deom prinesie turistika ve¾a èerstvého, zdravého
vzduchu. Po horskej túre, o ktorej nároènosti rozhodnete sami, získate nové záitky,
osvieenie a optimizmus do ïalích dní.
Slovensko má 9 národných parkov a
14 chránených krajinných oblastí. Najmení je Pieninský národný park, najväèí je
Národný park Nízke Tatry. Tatranský ná-

rodný park je územie s najvyími vrchmi.
Najdivokejie turistické chodníky sú v Slovenskom raji. Významné krasové územie
je v Slovenskom krase. Ak sa rozhodnete
spoznáva nádhernú
prírodu slovenských lesov a vydáte sa na turistiku, nebudete sklamaní. Nájdete náuèné
chodníky a turistické
trasy, môete splavova rieky, obdivova
krásy kaòonov riek,
ui si výh¾ad na Slovensko z niektorého
vrcholu hôr. Výh¾ady
do dolín sú naozaj nezabudnute¾né. Prevedieme vás po chodníèkoch naich lesov,
predstavíme vám to, èo
môete vidie v oblasti, ktorú si vyberiete pre svoju dovolenku. Turistami najnavtevovanejie horské oblasti sú Vysoké
Tatry, Nízke Tatry, Slovenský raj, Pieniny,
rovnako vak aj Malá Fatra alebo Slovenský kras a ïalie. Stretnete tu naozaj ve¾a
turistov, ktorých mnostvo ubúda s dåkou
a nároènosou túry. V popise jednotlivých
oblastí nájdete aj tipy na túry so zaujímavými miestami. Ob¾úbeným vrchom pre
horskú turistiku je Kriváò vo Vysokých Tatrách, Chopok a Ïumbier v Nízkych Tatrách. Lanovkou sa dostanete na druhý
najvyí vrch naich ve¾hôr, Lomnický tít.
V Malej Fatre vás zaujme Rozsutec. Pri niek-

torých trasách nie je moný výstup bez horského vodcu.

Obleèenie, obuv, tekutiny

Na túru pouite pohodlnú, pevnú obuv.
Otvorené ¾apky a sandále nie sú vhodné.
Cestièky v horách sú èasto kamenisté, môu
by mokré, nevhodná obuv by vám mohla spôsobi úraz. Obleèenie na turistiku by
malo by viacvrstvové, aby ste sa mohli pri
ochladení obliec a pri oteplení vyzliec.
Teplota v horách sa odliuje od teploty v
níinách a s nadmorskou výkou klesá.
Niekedy pri teplom, slneènom poèasí staèí
v niích polohách Slovenska len trièko,
bez vrchnej bundy sa vak na túru neodporúèa ís. Na vrcholoch pohorí je teplota v lete len nieko¾ko stupòov nad nulou.
Nezabudnite na dostatoèné mnostvo tekutín a majte pri sebe aj nieèo na zjedenie.
Horské chaty ponúkajú obèerstvenie,
nevyskytujú sa vak vade a môu by pre
vás v prípade potreby ïaleko. V zime sú v
slovenských horách teploty pod nulou, potrebujete rukavice, èiapku, teplú vetrovku
a teplú obuv.

Lyovanie

V zime vydáva horská sluba upozornenia o hroziacich lavínach. Nieko¾ko turistov kadý rok príde o ivot pod lavínou.
Vdy si dopredu zistite, èi nehrozí lavínové nebezpeèenstvo. Lyujte sa na miestach
na to urèených, nevyh¾adávajte nebezpeèné územia. V prípade potreby kontaktujte horskú slubu. (Pripravil A.M. Kuric)
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Koncom roku 2008 uplynul rok, ako
nás opustil pán uèite¾ Ivan Podmanický,
ktorý pôsobil v Z v Markovci.
Bol manelom, otcom, starým otcom
a uvedomelým Slovákom (pamätám si, keï
si priezvisko Podmanicki poslovenèil na
Podmanický) a predovetkým ve¾kým priate¾om detí. Svoje znalosti preniesol na nieko¾ko generácií iakov a vtepoval im slovenské povedomie svojím spôsobom.
Praktizoval vyuèovacie metódy, ktoré
sú a teraz uznávané v kolskom programe, najmä èasto vyuíval metódu terénneho vyuèovania.
Do jednej generácie jeho iakov patrila aj sleèna Helena Sertièová, ktorú pán Podmanický uèil od 1. do 4. roèníka. Teraz je
tudentkou na Vysokej ekonomickej kole. Poprosili sme ju, aby nám nieèo povedala zo svojich spomienok na pána uèite¾a.
- Ako dlho a uèil Ivan Podmanický?
Helena: - Ivan Podmanický bol môj uèite¾ od prvej do tvrtej triedy Základnej koly
v Markovci v období rokov 1996 a 2000.
- Opí, aký bol uèite¾.
Helena: - Spomínam si na neho ako na
uèite¾a veselej povahy, ktorý bol vdy pripravený vtipkova, artova a mal porozumenie pre nae huncútstva. Uèil nás hrou.
- Èo hovoril najviac deom?
Helena: - Najviac nám hovoril: - Spoliehajte sa na svoj rozum a Uète sa zo svojich vlastných skúseností.
- Boli ste s ním na výlete?
Helena: - Výlety s ním nám ostali v peknej spomienke. Èasto sme ili na výlet, hoc
i len do jeho ovocnej záhrady, kde sme jedli hrozno. Keï prila jar a pekné poèasie,
ili sme k jazeru Lapovec, kde sme sa uèili svetové strany.
- Èo si si najviac zapamätala z jeho rád?
Helena: - Aj dneska si spomínam na jeho slová, keï som mala trému a strach pred
vystúpením. Povedal: - Ale, Helenka, èoho
sa bojí, niè sa ti nemôe sta... Tie slová
mi aj dnes pomáhajú.
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- Mal rád slovenský jazyk, kedy
s vami po slovensky komunikoval?
Helena: - Vdy, keï mal na
to príleitos. Vyuèoval v chorvátskom jazyku, ale pouíval aj
slovenské výrazy a príslovia, keï
s nami osobne hovoril a chcel
obrazne opísa nejakú tému alebo príhodu.
iaci s uèite¾om I. Podmanickým
- Ako ti zostane v spomienkach?
Helena: - Pre verejnos bol trochu èud- ra Ljiljana, vtedy tudentka Vysokej uèiný, ale voèi deom bol priate¾ský a úprim- te¾skej koly a dnes profesorka, tie v Markovci.
ný.
- Bolo ako by iakom takého uèite¾a? - Èo povie na koniec?
Helena: - To obdobie ivota je u ïaHelena: - Ja nevidím príèinu, preèo by
to malo by aké. Mal rád deti a vdy nás leko za mnou, ale na prvého uèite¾a sa najpovzbudzoval, zvlá kadého ako osobu. viac pamätá. Uèite¾ musí by priate¾om
Ten èas si budem pamäta ako najlepie svojich iakov, a tým nám bol ná uèite¾
Ivan Podmanický.
obdobie v kole.
- Koho by si ete spomenula v súvise s bý(Pripravili A. Maroevièová a
valým uèite¾om Podmanickým?
P. Digulová zo VI.B
Helena: - Veselé a zaujímavé dni boli,
Z krá¾a Tomislava Naice)
keï na vyuèovaní bola prítomná jeho dcé-

IN MEMORIAM
Antun IVANEC

Znenazdania vo veku 62. rokov umrel
èlen MS Lipov¾any Antun Ivanec. Umrel
24. 1. 2009 a pochovaný bol na miestnom
cintoríne v Lipov¾anoch 26. 1. 2009.
Za zosnulým Antunom smútia manelka Zdenka, syn Róbert, dcéra Dubravka s
manelom Damirom Hubakom, vnuèky
Anna a Mária, ako i poèetná rodina a priatelia. Poèas jeho krátkeho ivota vykonal
mnoho dobrých ¾udských skutkov. Bol aktívnym vo FK Slavonac, dlhoroèným po¾ovníkom a opravdivým odborníkom na preparovanie ivoèíchov. Pracoval v Kutine
pokým moslavský mlyn fungoval a pred

nieko¾kými rokmi ocitol sa na Úrade pre
zamestnávanie spolu so svojimi kolegami
z práce, ktorí pracovali na údrbe strojov.
Mnohé krásne domy vybudoval svojim
priate¾om, kmotrovcom a pre svoju rodinu vybudoval prekrásny jednoposchodový dom, do ktorého sa rodina nasahovala v roku 1969.
Teí nás, e sa Antunovi predsa len podarilo obís spolu s lipovlianskymi matièiarmi Trubín na Slovensku - mesto z ktorého sa dávno prisahovali jeho predkovia. iel i na pútnickú cestu do Meïugoria
spolu so svojou rodinou.
26. januára t. r. za sprievodu SZ Lira
odprevadený je na veèný odpoèinok.
Farár Stjepan Biber, ktorému Antun
pomáhal, vyberanými, krásnymi slovami
sa rozlúèil od Antuna alebo, ako ho pán farár volal - JAPA. Mnostvo obèanov Lipovlian sa so slzami v oèiach rozlúèilo od zosnulého Antuna piesòou - Ima jedna duga
cesta (Je jedna dlhá cesta).
Mnoho vencov a kvetov teraz prekrýva jeho tichý dom. Hneï po pohrebe bola
slúená svätá oma za duu zosnulého.
Pokoj veèný daruj mu, Hospodine, a
svetlo veèné nech mu vdycky svieti! Nech
odpoèíva v pokoji! (I. Hudec)

Foto: A. Maroevièová

In memoriam Ivan
Podmanický

Cvièením
k zdraviu

Foto: M. Griniæ

litného cvièenia s pouèením. Najprv to
boli cvièenia pomocou stolièky, teraz sa
zaèínajú na podloke, potom s gumenou
núrou, ïalej uvidíme, ako to bude pokraèova. Zatia¾ sme vetky 13, èo sa na
tomto cvièení zúèastòujeme za minimálnych 10 kún mesaène (ostatné je z
programu predstavite¾ky), spokojné s
programom. To nám je len rozcvièka, lebo väèina z nás pokraèuje potom v skúkach folklóru. (M. Griniæ)

Foto: M. Griniæ

Tak by sa mohla nazva aktivita èleniek Matice slovenskej Rijeka, ktoré sa
kadý tvrtok o 17.30 zúèastòujú zdravotného cvièenia a prednáky pod vedením profesionálnej zdravotnej sestry. Prila zima, èas chrípky a prechladnutí, a my

sme v rokoch, keï mnohé z nás zaèínajú trápi rôzne bolesti. Jednu bolia
kríe, druhú ruky, tretiu kolená atï.
Preèo by sme si nepomohli spoloène, keï
máme na to priestor. Predstavite¾ka slovenskej národnostnej meniny Miroslava Griniæová dala návrh, ktorý eny s
radosou uvítali. Dohovorila termín s
ambulanciou, ktorá sa zameriava na takéto terapie. Teraz kadý tvrtok pred
naím stretávaním mame 45 minút kva-

Cvièením k zdraviu

Cvièením k zdraviu

Makarný ples na Radoi

Foto: E. Cinkocká

viæová nacvièila divadielko. Prítomní boli oduevnení a dlane neetrili. O veselú
náladu sa radoské iaèky starali i veselým antením, hrou s balónmi, zvukmi
trúbok a pritom konfetami z malých rúèok
tedro zasýpali vetkých v sále Slovenského domu na Radoi.
Po divadelnej scénke boli predstavené masky, keïe sa konal i výber naj

Foto: E. Cinkocká

U dlhý rad rokov MS Rado organizuje vo februári makarný ples - a tak to
bolo i tohto roku. 28. 02. t. r. vo veèerných
hodinách zatancovali bosorky, klauni, motýle, pán Einsteien, Indián - a bol tu i sám
diabol s chvostom...
Na zaèiatku tohto náho pestrého diania predstavili sa nám nae deti, iaèky Z
Rado, s ktorými uèite¾ka Boenka Daso-

masky. Tancovali a veselili sa i tí zamaskovaní, ako i tí nezamaskovaní. O dobrú
a veselú hudbu postarala sa kapela Alesis
a novozaloená kapela Virmas - sú to mladí hudobníci z Radoa a Iloka, ktorí sa po
prvýkrát predstavili na Radoi.
Po dvojhodinovom tanci boli ocenené najvydarenejie masky a priliehavými
darèekmi poteili i najmladích úèastníkov.
Veselá faiangová zábava potrvala, ako
je to tu u zvykom - do samého rána.
(E. Cinkocká)

Na maskenbale v Radoi

Na maskenbale v Radoi
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Zvyky a
obyèaje
2. február - Hromnice
Hromnice - to je pudový názov katolíckeho sviatku rituálneho oèisovania Panny Márie, v súèasnosti Obetovanie Pána. Sviatok bol zavedený pápeom Gelasiom roku 494. Jeho
súèasou boli v minulosti sprievody
so zapálenými sviecami. Neskôr sa posvätené svieèky zaèali na Hromnice
pouíva v zmysle oèisty a svetla,
symbolu Krista (Lumen Christi). Posvätené svieèky sa dodnes pouívajú pri
pohrebných obradoch, ale aj ako ochrana pred bleskom. Východní Slovania a
gréckokatolíci nazývajú tento sviatok aj
Sretenie - stretnutie sa Jeia ako dieaa
so starcom Simeonom. Hromnice sa oddávna ponímali ako súèas prechodu
medzi zimou a jarou. Viazali sa k nim

Pripomí
name si
8. 3. 1909 sa narodil v Clopodii v Rumunsku slovenský umelecký historik Jozef Cincík. Bol referentom a tajomníkom
Umeleckého odboru MS. Ilustroval jej
vydania, navrhoval potové známky i bankovky. Napísal monografie o viacerých
maliaroch. Roku 1945 emigroval, prednáal archeológiu a dejiny cirkevného
umenia. Venoval sa ma¾bám a dekoráciám kostolov, v USA vyzdobil vye tristo
kostolov. Zomrel 28. 1. 1992 v Danville v
USA, urna je uloená na Národnom cintoríne v Martine. 100. výroèie narodenia
10. 3. 1849 sa narodil v Zemianskom
Podhradí slovenský bibliograf ¼udovít
Vladimír Rizner. Bol spisovate¾om, etnografom a uèite¾om. Zostavil Bibliografiu písomníctva slovenského... do konca
roka 1900. Zomrel v rodnej obci 7. 10.
1913. 160. výroèie narodenia
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viaceré úkony agrárno-magického charakteru, ich cie¾om bolo zabezpeèi elanú úrodu ¾anu a konope. Tie sa chápali ako kritický deò celého roka z h¾adiska predpovedí poèasia. Ve¾a o tom hovoria aj pranostiky: Raduj sa, gazda,
keï na Hromnice pre zimu musí obliec
dve kabanice." Ale naopak: Keï slnko
svieti na Hromnièku - zbieraj slamu na
chodníèku." Verilo sa, e teplé poèasie
na Hromnice signalizuje ete dlhú zimu
a slabú úrodu.

3. február - Blaej
Blaej-svätec, lieèite¾. Je zobrazený ako starec so edivou bradou, ktorý drí v rukách elezný hrebeò a zapálenú sviecu. V tento deò sa veriacim
prikladajú v chrámoch k hrdlu horiace sviece, aby boli uchránení pred bolením hrdla. Od stredoveku a do konca 19. storoèia sa konali tzv. blaejácie" - obchôdzky uèite¾ov so iakmi po
domoch.
(Pripravil A. M. Kuric)
11. 3. 1924 sa narodil v Udavskom
katolícky cirkevný hodnostár Jozef kardinál Tomko. Po túdiách zostal v Ríme
a pôsobil ako kuriálny kardinál, prefekt
kongregácie pre evanjelizáciu národov
pri Svätej stolici. Práce publikoval vo viacerých jazykoch. Pre Slovensko sú dôleité najmä jeho diela ako Svetlo národov, Význam sv. Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a slovenských dejinách a i. 85. výroèie narodenia
14. 3. 1939 vyhlásil Snem Slovenskej
krajiny pol roka pred druhou svetovou
vojnou vznik samostatného Slovenského
tátu. Snem prijal v júli 1939 Ústavu Slovenskej republiky, v októbri 1939 zvolil za
prezidenta prvej Slovenskej republiky Jozefa Tisa. Viac v èlánku na s. 163. 70. výroèie
20. 3. 1849 dvadsaosemèlenná deputácia slovenských dejate¾ov, vedená Jozefom Kozáèkom, odovzdala v Olomouci
panovníkovi slovenský prosbopis. iadali v òom uzna svojbytnos slovenského

národa, zabezpeèi jeho rovnoprávnos s
ostatnými národmi monarchie, Slovensko zaèleni do sústavy korunných krajín
(aby nepodliehalo uhorskej vláde), prizna Slovákom osobitný snem a národnú
správu, za úradný jazyk ustanovi slovenèinu, zriadi najvyí krajinský úrad, ktorý vypracuje ústavu. 160. výroèie
23. 3. 1939 vpadli vojská horthyovského Maïarska na východné Slovensko.
Maïari, ktorí dostali od Hitlera súhlas na
zabratie Podkarpatskej Rusi, chceli okupáciu rozíri aj na východné Slovensko.
Vpád pod názvom Malá vojna trval tri dni.
Slovensko muselo po òom odstúpi
Maïarsku ïalie územia. 70. výroèie
27. 3. 1919 úradne zaviedli názov Bratislava. Predchádzajúce názvy boli Preporok, Pressburg, Pozsony, Posonium. 90.
výroèie
/Pripravil A. M. Kuric, Národný kalendár 2009/

Faiangy,
faiangy

MS Rijeka

Foto: B. V. Baksová
Faiangový sprievod v Markovci

Foto: L. Holoová

MS Zokov Gaj

Makarný ples v Zokovom Gaji

21. februára, MS Zokov Gaj organizovala, teraz u tradièný, faiangový
sprievod. Dedinou sa tak prechádzali bosorky, záhadné rozprávkové bytosti, pajáci, princezné... Sprievod bol veselý, pri
obchádzke dediny spievali mnohé pekné slovenské ¾udové pesnièky: Katarína,
Marína, Malièká som a iné.
Po obchádzke vetkých ulíc dediny,
zoskupili sme sa v Miestnom domove Zokov Gaj na faiangovej zábave. Hlavným
cie¾om usporiadania týchto faiangových
zábav je túba o zachránenie a udrova-

Foto: M. Griniæ

Foto: B. V. Baksová

Zaèiatkom roku Matica slovenská rozírila svoje aktivity ete o jednu skupinu. Teraz okrem folklórnej, speváckej a
literárnej, svoju èinnos zaèala výtvarná
skupina, do ktorej je zatia¾ zapojených
es èlenov. Pod vedením Milana Trbovièa kadý tvrtok ostatní
(Provèi, Bièaniæ, Rekiæ, ikiæ)
svoje umenie kreslenia prenáajú na papier alebo plátno, pouívajúc pritom rôzne
techniky. Keïe im to dobre
ide, dúfame, e èoskoro sa
nám podarí spravi malú výstavu ich náèrtov a obrazov.
Pomoc pri tom majú aj od pána Provèiho, ktorý má najväèie skúsenosti v tvorbe. Výtvarná skupina MS Rijeka

Taneèné vystúpenie MS Markovec

Èlenovia ve¾kej taneènej skupiny
SKUS-u Fraòa Strapaèa z Markovca predstavili sa 22. februára t. r. nieko¾kými
atraktívnymi choreografiami v meste Sveti ?urað na 7. podujatí pod názvom U VARO NA POKLADE (Do mesta na
faiangy).
Podujatie sa zaèalo veselým faiangovým sprievodom cez mesto a celou tou
cestou ¾udia ich núkali pampúchmi a koláèmi. V preplnenej sieni okrem Markovèanov sa predstavili i spolky z Bocaneviec, Marijancov a domáci spolok. Markovèania sa predstavili tancami z východného Slovenska a v revuálnej èasti
Cigánskym tancom, za ktorý boli odmenení ve¾kým potleskom.
Pokým ve¾kí hosovali, najmladí
èlenovia sa zúèastnili vo faiangovom
sprievode markovskými ulicami v organizácii Zdruenia Naa djeca Markovec
a takmer vetci iaci markovskej obvodnej koly spolu so svojimi uèite¾mi.
(B. V. Baksová)

Usporiadal u pár výstav svojich diel. Dlho
nám trvalo, aby sme odhalili skryté talenty medzi naimi èlenmi, dúfame, e ich
záujem o kreslenie bude zo dòa na deò
väèí. Prajeme im ve¾a úspechov v ïalej
práci. Taktie naa Margita Rekiæová pokraèuje naïalej vo svojej literárnej tvorbe, o èom svedèí aj pieseò, ktorú treba zhudobni a je pokraèovaním tohto èlánku.
(M. Griniæ)

nie starých tradièných zvykov, Slovákov
ktorí ijú na týchto priestoroch.
Driev samej faiangovej zábavy usporiadaný bol kultúrno - umelecký program, v ktorom sme uhostili MS Osijek.
Hostia sa predstavili nieko¾kými vystúpeniami, zakadým vychádzali inak zamaskovaní a predstavili sa slovenskými
a chorvátskymi piesòami.
MS Zokov Gaj predstavili tri skupiny.
Tí najmení sa predstavili maskami, choreografiami tyri húsky, 6 dní do týdòa
a Makovièka. Obecenstvu sa potom predstavila i malá a stredná detská skupina.
Nae speváèky zaspievali nám nieko¾ko
piesní: Dobrý veèer, up sem, up tam....
Prítomných oduevnili rovnako
vystúpenia ako domácich tak i hostí. Odmeòovaní boli preto búrlivými potleskami.
Po záväznom programe, nasledovala taneèná zábava. Pre hudbu a dobrú náladu postarali sa chlapci, ktorí hudbou
sprevádzajú nae deti pri rôznych vystúpeniach. MS Zokov Gaj organizovala i
Srdieèkový tanec a taktie bola odmenená i najvydarenejia maska. Zábava v krásnej a veselej atmosfére potrvala dlho do
noci.
(L. Holoová)
02/2009 PRAMEÒ
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Ohrozená
príroda

Aký ve¾ký je problém?
Pod¾a odhadu je Európa domovom
200 000 ivoèínych a rastlinných druhov. Ale mnohé sú ohrozené vyhynutím:
52 % druhov sladkovodných rýb, 45 %

Ve¾kým problémom sú tie invázne
rastliny. Bo¾evník obrovský je známy
ako invázna burina vo väèine európskych
krajín. Bol privezený zo západnej Ázie v
18. storoèí na dekoratívne úèely a rýchlo
sa íri a konkuruje prirodzeným rastlinným druhom. Je tie hrozbou pre verejné zdravie, pretoe jeho jedovatá ava
spôsobuje bolestivé p¾uzgiere.
Invázne cudzokrajné druhy tie spôsobujú ekonomickú kodu, keïe cudzokrajní kodcovia môu mat' devastujúci dosah na plodiny a náklady na ich
nièenie môu by ve¾mi vysoké.
(Pripravil A.M. Kuric)

V lese

Rastliny, zvieratá, vtáctvo, lesy, moria, rieky a lúky - vetky elementy, ktoré robia nau planétu takou rôznorodou - sú v narastajúcom ohrození. S
miznutím tejto rôznorodosti môe takisto zmiznú mnostvo vecí ako èistá
voda, èerstvý vzduch, dobrá potrava,
ktoré pokladáme za samozrejmé. Viete si predstavi ivot bez prechádzky
po lese, bez vtáèieho spevu alebo rastlín okolo nás?
Biologická diverzita - obrovská rôznorodos ivota na Zemi - je to, èo robí nau
planétu nielen obývate¾nou, ale aj krásnou.
Strata tejto biologickej diverzity je jeden z
najväèích problémov, ktorému naa planéta èelí. Je to spôsobené zmenou podnebia, narúaním prirodzených biotopov, intenzívnym po¾nohospodárstvom a stavebníctvom, zneèisovaním a nadmerným
vyuívaním lesov, morí, riek, jazier a pôdy.
Pravdepodobne viete o ohrození amazonského pralesa alebo o tom, e zvieratá
v Afrike strácajú svoje prirodzené miesta
výskytu. Tie sa ale stráca biologická rôznorodos v rámci Európy. Máme tu nádhernú rôznorodos krajiny, od pohorí alpského typu po lesy a moèiare. Kadá z nich
je domovom rôznych druhov divej zveri.
Ale ve¾a zvierat, vtákov a rastlín je ohrozených, niektoré u dokonca aj vyhynuli.
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druhov plazov a motý¾ov, 42 % druhov
pôvodných cicavcov, 30 % obojivelníkov a 43 % vtáèích druhov. V moriach
sa zniujú stavy tresky a halibuta. V Európe je ohrozených aj okolo 800 rastlinných druhov. Tieto druhy by mohli byt'
základom pre nové lieky a lieèebné postupy, ale ak nezastavíme ich zanikanie,
nikdy sa nedozvieme, aké uitoèné mohli byt'.
Biologická diverzita Európy je ohrozená inváziou votrelcov -ivoèíchov a rastlín, ktorých prirodzeným domovom nie
sú európske krajiny. Cudzokrajné druhy
sú ¾uïmi dovezené do Európy náhodou
alebo zámerne z rôznych dôvodov ako napríklad po¾nohospodárstvo a lesníctvo.
Niektoré z týchto druhov sa stali inváznymi a nièia európsku biologickú diverzitu.
Zvýený pohyb ¾udí a tovarov po svete znamená, e poèet inváznych cudzokrajných druhov v Európe sa zvyuje.
Medzi týmito cudzokrajnými druhmi sú
americké raky, andulky a americké sivé
veverice, ktoré v Spojenom krá¾ovstve
takmer vytlaèili prirodzené èervené veverice. Mnohé európske rieky a potoky sú
kolonizované exotickými druhmi rýb, ktoré váne pokodzujú sladkovodné ekosystémy.

V hmlách èierneho lesa,
Zajatý, muèený temnotou due.
V oèiach smr a stesk-sila divoká.
Potupený, zahambený ovoniavam
zem.
Trpím nesmierne za svoje zmary.
Len aby lúè svetla prenikol do due.
Kieby mi blesk spálil kou na tvári.
Kieby som mohol utiec do diali.
Pykám za svoju vinu.
Duu trýzni nepokoj.
Telo staré a slabé.
V dia¾ke zavýja vlèí spolok.
H¾adí na krvavý mesiac.
Trasiem sa strachom.
Spoza mraèien vykukol iarivý mesiac.
Je to skutoènos!
Po lese, rozlieha sa hrozný rev.
ako sa drím pri zmysloch.
Niet èloveka, ktorý by mi pomohol.
V lese som naiel za¾úbenie, oslobodenie.
V lese vánivom spanilom, oslobodzujúcom.
Les mi dá pokoj a odpoèinok pre duu
zbitú.
Èi naiel som v ivote skutoèný zmysel?
Stara sa o les,
o les erosvitu.
(A.Kuric)

V rámci projektu Úspená kola Krok
za krokom ako tému interného projektu
Základná kola Vladimíra Názora z Novej
Bukovice poukázala na spoluprácu s lokálnou samosprávou vnútri ktorej je zdôraznené udrovanie tradiènej kultúry
mí¾ovských Slovákov. Pri tejto príleitosti
riadite¾ka koly Tatjana Grabiæová vyzvala predstavite¾ov MS Mí¾ovce, aby oboznámili iakov s prácou a aktivitami, do ktorých je zdruenie zapojené. iakom piatych
a iestych tried na túto tému prednáali
Ïuro Sobol - predseda MS Mí¾ovce, Olgica Slueková - tajomníèka a Jasna Matota,
zástupkyòa predsedu MS Mí¾ovce.
V úvode prednáky predseda Sobol hovoril o zakladaní zdruenia v decembri
2004. roku, o jeho cie¾och, ako i o práci taneèno-speváckych skupín a o ich poèetných vystúpeniach.
Iba v 2008. roku vystupovali sme a
na devätnástich podujatiach po celom
Chorvátsku: od Iloka a po Rijeku. Od minulého roku máme i vlastné podujatie
Mí¾ovské dni kukurice, ktoré sa bude kona kadoroène v septembri. Na podujatí
sme uhostili poèetné folklórne skupiny a
názorne ukázali staré zvyky, spôsoby na
ktoré sa v dávnych èasoch konal zber kukurice - za piesní a tanca," - tlmoèil iakom
predseda Sobol. iaci boli oboznámení s
realizáciou ete jedného cie¾a Matice - a je
to zaèiatok vyuèovania predmetu pestovanie slovenského jazyka a kultúry v obvodnej kole v Mí¾ovciach od kolského

2007./2008. roku. Tento predmet nateraz navtevuje 15 iakov, no
u od nasledujúceho
roku tento poèet by
mal vzrás. Okrem toho, e sa uèia slovenský jazyk, taktie sa
spoznávajú i so slovenskými národnými
zvykmi, piesòami a
tancami.
Zástupkyòa predsedu Jasna Matota hovorila o budovaní chorvátsko- slovenského domu, ktorý je u vybudovaný po samu
strechu a stavba bude pokraèova na jar,
keï stavebný materiál na strechu zalú donátori zo Slovenska.
Tento prekrásny objekt bude slúi
tak pre potreby Slovákov, ako i pre potreby
vetkých ostatných obèanov Mí¾oviec," povedala pani Matota.
Aby prednáka nebola
monotónna, prednáatelia
iakom púali cédeèká so
slovenskými piesòami a tajomníèka Olgica Slueková
podelila nieko¾ko exemplárov èasopisu Prameò, v ktorom sa nachádzajú i fotografie nahraté poèas poèetných vystúpení, ktoré si iaci s neskrytým záujmom
prezerali. Predseda Sobol potom hovoril o vysielaní Pre Predstavite¾ky MS Mí¾ovce v kole
Slovákov a ich priate¾ov,
ktoré môu sledova kadú
soboty so zaèiatkom o 18.
hodine na vlnách Rádia Slatina - od 3. januára
Vysielanie pre Slovákov
Viroviticko-Podravskej upy
nateraz rediguje a vedie
predseda Zväzu Slovákov v
RCH prof. Andrej Kuric, no
od marca túto prácu preberie na seba pani Matota. Zástupkyòa predsedu prítom- Predseda MS Mí¾ovce Ï. Sobol hovorí iakom o Slovákoch v CHR
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Foto: O. Slueková

iaci Z V. Nazora v Novej Bukovici

ným iakom a uèite¾kám Laurete ubriniæovej a Vere Paniæovej po ete jednom
mixe slovenských piesní porozprávala o
príchode Slovákov na tieto priestory v dávnom roku 1836 z Novej Bystrice.
Cez dlhý èas itia na týchto priestoroch uskutoènený je kvalitný spoloèný
ivot prisahovalcov zo Slovenska s domácim obyvate¾stvom. Nauèili sme sa
jazyk, spoznali sa so zvykmi domáceho
obyvate¾stva, ale zároveò sme si chceli
zachráni i svoj jazyk, zvyky, tance a piesne pred zabudnutím. Zaloením Matice
to sa nám i podarilo. Budujeme dom, v
tomto èase máme dve folklórne skupiny,
ktoré nás predstavujú na poèetných podujatiach. A dojmy z takýchto podujatí sú
nezabudnute¾né. Svoju prácu predstavujeme v èasopise Prameò, máme rozhlasové vysielanie, v kole máme predmet pestovanie slovenského jazyka a kultúry...
Týmto sme uskutoènili väèinu naplánovaného a oprávnili pôsobenie naej Matice." - podèiarkla zástupkyòa Matice Jasna
Matota a pritom vyzvala iakov, ale i vetkých iných záujemcov, aby sa i sami zapojili do práce Matice.
(O. Slueková)

Foto: O. Slueková

Foto: O. Slueková

Projekt Úspená kola Krok za krokom

Foto: A. Popoviæová

Foto: A. Popoviæová

Josipovské medvede znovu na CHTV

Josipovské medvede

nebýva a po Ve¾konoèný pondelok.
V Z Josipa Kozarca sa vo faiangový
deò u poèas mnohých predolých rokov
nepracuje. Vetko je v znamení faiangov.
Deti sú astné, lebo budú úèinkova vo
faiangovom sprievode. Chlapci budú
medveïmi a dievèence sa budú musie
skrýva po domoch - akoe preto, e sa
ve¾mi boja tých zamaskovaných a aby im
líca nenatreli sadzou. Mnohí stredokoláci si budú musie vyprosi vo¾ný deò u
svojich triednych - no tentoraz im to bude omnoho ¾ahie, keïe týmto budú
súèasou renomovaného vysielania. MS
kadý rok berie úèas v organizácii sprie-

vodu a udelení odmien najvydarenejím
maskám. Odnedávna sa angaoval aj Punitovský okres, take spolu organizujú
faiangovú zábavu s MS Josipovec.
Napriek tomu, e sú mladí u ve¾mi
ovplyvnení modernými maskami, v Josipovci sú medvede predsa ete len vdy
hlavnou atrakciou. Práve pre svoj starobylý pôvod a tradíciu èasto sú métou
médií. Je zrejmé, e je Josipovec známy
svojimi medveïmi zo slamy, a nie Betmenmi alebo pod. Iba originalita a autentickos sa rozoznáva a vyniká v
mnostve univerzálnych masiek.
(A. Popoviæová)

Foto: A. Popoviæová

Chorvátska televízia nahráva faiangové zvyky v Josipovci pre kultúrny magazín Alpe-Dunav-Jadran
Vo faiangový utorok 24. februára redaktorka kultúrneho magazína Alpe-Dunav-Jadran Darija Marjanoviæová so svojím TV tábom bude nahráva faiangový zvyk typický pre Josipovec. Toti do jej
rúk sa dostal katalóg Josipovec, slovenská
dedina v ïakovskom kraji, v ktorom je
opísaný zaujímavý faiangový zvyk, take
sa rozhodla nahra ho pre toto vysielanie,
ktoré sa okrem v Chorvátsku vysiela i v
iných krajinách. Josipovské medvede sme
mali príleitos u viackrát vidie na TV
obrazovke.
S nahrávaním sa zaène od ranných hodín - od èasu, keï sa mládenci zaèínajú
zaba¾ova do slamy a maskova za medvede a cigánky, nasledova bude sprievod
dedinou a faiangový tanec, ktorý sa uskutoèòuje naveèer. Pod¾a starého zvyku smelo sa tancova iba do jedenástej hodiny
veèer, pokým nezazvonil kostolný zvon.
Veselica sa v tú istú chví¾u musela zastavi. Vetci sa museli rozís do svojich domov a mohli sa ete raz - pokým neodbije polnoc - najes, lebo od polnoci u nastáva obdobie pôstu a pokánia. Tanec viac

Kronfle boli ponúkané medveïom

Josipovské medvede

Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Osijek kadú nede¾u o 19.10
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Naice kadú stredu o 18.15
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Ðakovo kadý tvrtok o 20.00
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Ilok kadú sobotu o 13.00
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Slatina kadú sobotu o 18.00

www.savez-slovaka.hr

