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U ve¾vyslanca
SR v Záhrebe

J.E. ve¾vyslanec SR v Záhrebe Roman Supek

Zaèiatkom januára predseda Zväzu Slovákov Andrej Kuric sa stretol v
Záhrebe s novým ve¾vyslancom SR v
Chorvátsku J.E. Romanom Supekom.
Predseda Zväzu sa poïakoval za prijate
a za ve¾mi dobrú spoluprácu a vestrannú pomoc Ve¾vyslanectva Slovenskej republiky v Chorvátsku Slovákom v Chorvátsku. Ve¾vyslancovi odovzdal nieko¾ko
darèekov (nieko¾ko kníh, ktoré vydal
Zväz, Prameò a ilocké víno) a poprial mu
ve¾a úspechu v práci u nás. V prijemnom
kontruktívnom rozhovore, pri ktorom
bol prítomný aj zástupca ve¾vyslanca pán

Igor Derco, snaili sme sa ve¾vyslancovi
Supekovi èo najstruènejie poda obraz
o Slovákoch v Chorvátsku a práci Zväzu
a Matíc slovenských. Pán Igor Derco je
zástupca ve¾vyslanca Chorvátska u nieko¾ko rokov, take pozná aj prácu Zväzu
a Matíc slovenských a pri tejto príleitosti vyzdvihol vysokú úroveò ich kultúrno-osvetovej práce.
J.E. Roman Supek sa poïakoval za
podanie kompletného obrazu o Slovákoch v Chorvátsku, o ich aktivitách v kultúrno-osvetovej a spoloèensko-politickej
oblasti a zdôraznil, e on a jeho spolupracovníci budú aj naïalej pomáha Slovákom v Chorvátsku v ich kultúrno-osvetovej práci a sledova nau èinnos a tei
sa s nami z dobrých výsledkov. A prvé
kroky pomoci sme u dohodli v súvislosti s uskutoènením projektu Múzea Slovákov v Chorvátsku v Naiciach, ktorý
budujú spoloènými silami Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry Chorvátska. O nieko¾ko
dní podpredsedníèka chorvátskej vlády
Jadranka Kosorová by mala navtívi Slovensko a stretnú sa s podpredsedom
vlády Slovenska Duanom Èaplovièom,
poèas ktorého budú rokova aj o tomto
projekte. Ve¾vyslanec Supek zdôraznil,
e jeho úlohou bude poèas svojho mandátu navtívi vetky komunity Slovákov
a stretnú sa s matièiarmi a Slovákmi v
Chorvátsku.
Prvá príleitos to bude asi na Plese
Slovákov a priate¾ov v Naiciach vo februári tohto roku.
(A. M. Kuric)

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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Foto: A. M. Kuric

Tiskovina PRAMEÒ je financijski pomagana
iz Dravnog proraèuna Republike Hrvatske
za 2009. godinu.

Predseda Zväzu s ve¾vyslancom Romanom Supekom a zástupcom ve¾vyslanca Igorom Dercom

Foto: A. M. Kuric

Konzultaèná schôdza s
vedením Rady pre
národnostné meniny CHR

Predsedníctvo Rady pre národnostné meniny v RCH

Èo sa týka projektov, ktoré podali
Matice slovenské a Zväz, pán Tolnauer
zdôraznil, e sú dos reálne v poiadavkách, no aj u nás sú tí, ktorí sa neriadia
metodológiou. Ve¾mi je dôleité dba na
metodológiu a pri vyúètovaní projektov
pod¾a metodológie poda finanènú správu. Vetky nae projekty idú do vlády a
na ministerstvo financií.
Jedna vec, na èo nás upozornili a èo
ve¾mi zdôraznili, a to je aj ná mínus, e
pri naich podujatiach, ktoré financuje
Rada pre národnostné meniny Chorvátskej republiky, sa zabúda, èi sa naschvál vynecháva, alebo sa nevie, e je potrebné napísa správne na pozvánky, na
plagáty, do knihy, pripomenú pri predstavovaní, e je pod ochranou, e finanènú podporu dáva Rada pre národnostné meniny Chorvátskej republiky.
A naozaj majú pravdu, pretoe na via-

Foto: A. M. Kuric

V pondelok 19. januára 2009 v Záhrebe bola v miestnostiach Rady pre
národnostné meniny Chorvátskej republiky spoloèná konzultaèná schôdza predstavite¾ov slovenskej a èeskej
národnostnej meniny. Delegácie privítali predseda Rady pre národnostné
meniny pán Aleksander Tolnauer a jeho spolupracovníci, ako aj parlamentná
zástupkyòa èeskej a slovenskej národnostnej meniny Zdenka Èuchnilová.
Na schôdzi boli predstavitelia Zväzu
Slovákov v Chorvátsku: Andrej Kuric,
predseda, podpredseda Zväzu elko Lomiansky, ktorý je zároveò èlenom Rady
pre národnostné meniny, a tajomníèka
Zväzu Branka Baksová.
V úvodnom slove pán predseda Tolnauer zdôraznil, v akej situácii sa nachádzame. Situácia, ktorá je v celom svete, dotkla sa aj nás, a preto aj finanèná
pomoc pre nae aktivity, na tento rok bude zvýená o 5,01 percenta. Predseda zdôraznil aj to, e Rada financuje tohto roku a 796 pouívate¾ov. Vetci si musíme by vedomí skutoènosti, v ktorej sa
nachádzame a potrebné je aj nae elania prispôsobi sa skutoènosti.
Tohto roku musíme by výrazne racionálni. Môe sa stá, e finanèné prostriedky nebudú prichádza naèas. Preto je ve¾mi dôleité by dobrý hospodár
a vyuíva prostriedky práve na tie najdôleitejie projekty. Pri oslavách je potrebne by racionálny.

cerých naich podujatiach sa Rada nespomenula, alebo sa napísalo nesprávne, napríklad: (Úrad..., Vláda... a pod.).
Taktie, e niektorí predstavitelia Matíc nepozdravia na naich podujatiach
predstavite¾ov Rady. To sa viac nesmie
stá.
Pán Tolnauer zdôraznil, e Rada financuje aj 56 èasopisov, na ktoré sa dávajú dos ve¾ké finanèné prostriedky. Je
dôleité práve teraz dáva pozor, aby sa
v tých èasopisoch nenachádzali politické pamflety, uprednostòovania a promócia osôb z jednotlivých politických
strán.
Zdôraznilo sa tie, e sa bude pokraèova vo financovaní kultúrneho
ochotníctva, podujatí, informovania a
vydavate¾stva.
Predseda Zväzu Andrej Kuric sa
poïakoval Rade pre národnostné meniny Chorvátskej republiky a predsedovi Tolnauerovi za usilovnú prácu a pomoc a zdôraznil, e tieto pokyny a rady
budú podané Výkonnému výboru Zväzu a predstavite¾om Matíc slovenských.
Podpredseda Zväzu elko Lomiansky
povedal, e je dôleité, aby sa predstavitelia Rady zúèastòovali na naich kultúrnych podujatiach a e sa istotne postaráme, aby to èo financuje Rada pre
národnostné meniny Chorvátskej republiky, bolo i transparentne ukázané.
Na konci schôdze zástupkyòa pre Slovákov a Èechov v chorvátskom parlamente Zdenka Èuchnilová pripomenula, e aj tohto roku sa dostanú finanèné
prostriedky na budovanie kultúrnych
domov, ktoré bude treba dobre vyui.
(A. M. Kuric)

Predstavitelia Zväzu s Predsedníctvom
01/2009 PRAMEÒ
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Vianoce v Kostole
svätej Albety

V Kostole sv. Albety

I tohto roku, ako i poèas celého radu minulých rokov, v Kostole sv.
Albety v období Vianoc vládla zvlátna, slávnostná atmosféra. V tie dni, v
ktorých celý kresanský svet oslavuje zrodenie malého Jeika, v jelisavskom kostole je zvlá krásne; je v òom nieèo, èo
kadého kto navtevuje sv. ome v tie dni,
vypåòa astím a láskou k svojej viere.
Samozrejme, netreba ani spomína,
e Kostol sv. Albety poèas tých sviatoèných dní bol primalý, aby mohol prija
vetkých veriacich, vetkých tých, ktorí
chceli svojím príchodom vyjadri svoju
lásku a vieru v Boha.
Predsa dôvod, preèo je tak runo v
tie dni v jelisavskom kostole sèasti leí i
v tom, e u celý rad rokov - tak na te-
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droveèerný deò, na polnoènej omi, v deò
samých Vianoc, na sv. tefana, ako i poèas
ome pri príleitosti sviatku Troch
krá¾ov, poèas celej ome sa ozývajú veselé zvuky a hlasy tamburáskej skupiny
a cirkevného orchestra SKUS-u Ivana
Brníka-Slováka, Jelisavec.
Dlhodobá èinnos tohto spolku a osobitne cirkevného orchestra a speváckeho zboru uèinila neodmyslite¾ným faktom, aby v súèasnosti v jelisavskom kostole v iaden väèí kresanský sviatok,
svojou hudbou a spevom, úèas nebrali
i èlenovia slovenského jelisavského spolku.
Práve samotná pieseò je mnohým veriacim podnetom, aby prili na takéto
slávnostné sv. ome.

Od samotného zaloenia Jelisavca a
jelisavskej cirkvi pôsobili tu mnohí farári, ktorí vdy s láskou zoskupovali jelisavských veriacich vôkol seba a títo potom na znak vïaky na ten najlepí spôsob vracali to kresanskej cirkvi - vlastnými rukami vybudovali tento moderný kostol.
I v dnené èasy, vdy keï je potrebné pomôc, jelisavskí veriaci sa vdycky
zúèastòujú v mnohých humanitárnych
akciách a svojimi dobrovo¾nými príspevkami pomáhajú pri udrovaní a
vynovovaní kostola.
Vianoèné sviatky v Kostole sv.
Albety sú naozaj nieèo osobitné a
zvlátne. Preto v Jelisavci v tradícii spievania a hrania na sv. omiach v èase vianoèných sviatkov vetci pociujú ako
najkrajie a najcennejie vystúpenia jelisavských folkloristov poèas celého roku.
Napriek tomu, e by niektorí toto úsilie asi 60-ich hudobníkov a spevákov
chceli zmeni a poprie ako druh vystúpení jelisavských folkloristov, to istotne
nebude vplýva na to, aby jelisavskí folkloristi v budúcich rokoch nevystupovali v kostole, vyjadrujúc na tento spôsob svoju vieru a lásku k Bohu, ako sa to
i patrí na opravdivých kresanov. A v budúcnosti sa budú usilova ete viac, aby
zmohli èím viac vôle a sily, s túbou, aby
im Vianoce a ostatné kresanské sviatky
prebiehali za veselej hudby a spevu, na
rados celej dediny a vetkých kresanov
- bez oh¾adu na to, èi sa to niekomu páèilo, alebo nie.
(. Brník)

Foto: V. Mudroch
Vinujeme vám

MS ILOK

TICHÁ NOC
DVOJJAZYÈNE
Vianoce. Èas radosti, pokoja, mieru, kresanskej lásky, priatelenia sa,
spolupráce. Takáto atmosféra vládla
aj v sále Slovenského domu v Iloku 19.
decembra 2008.
O 20. hodine sa toti zaèal 3. tradièný program pri príleitosti vianoèných
sviatkov pod názvom Vianoèný koncert.
Koncert organizovali a v òom vystupovali KUS Júlia Beneiæa a SKOS ¼udovíta túra Matice slovenskej Ilok.
Scénu upravil domový správca MS
Ilok Josip Mikulin - pripravil a vyvesil
dvojjazyèné nápisy astlivé Vianoce a
k tomu zabezpeèil a na javisku okrálil
ve¾kú jedlièku. Moderátormi koncertu
boli hlásatelia slovenského vysielania Rádia Ilok Biljana Jeiková a Daniel Dubovský.
Jarmila Mudrochová pripravila a nacvièila program zo strany MS Ilok:
- Striedali sme body programu s
ostatnými úèastníkmi. Deti z Iloka a z
Radoa sa predstavili vianoènými recitáciami My sme malí vinovníci, tedrý

veèer nastal a astie, zdravie vinujeme
vám. Deti nacvièili nové tance - zvlá
chlapèenský a dievèenský, mládenícka
skupina zatancovala Dupák z Horehronia a po prvýkrát sa predstavili novým
tancom Friká z Tekova, ktorý sa nauèili na seminári v Báèskom Petrovci, na
programe spievala aj mladia taneèná
skupina, aj chlapi z mládeníckej skupiny. Èlenovia zmieanej speváckej skupiny zaspievali dve vianoèné piesne - Anjelov spev a Narodil sa Kristus Pán, ktoré zaspievali na vianoènom programe v
Osijeku. Taneèníkov a hudobníkov sprevádzal orchester pod vedením elka Dubovského.
Hosom na Vianoènom koncerte bola aj spevácka skupina Iloèania pod vedením Ivicu Hodolièa. Zaspievali tyri
piesne: Kroz ponoæ nijemu, Sama si ti,
Ja te ljubim, djevo mila a Na malenom
brijegu.
Biljana ivkoviæová, umelecká vedúca Kultúrno-umeleckého spolku Júlia
Beneiæa, prichádza z Vukovaru a nacvièila ich èas programu:
- S KUS-om Beneiæ spolupracujem
u rok. Najskôr sme mali málo vystúpení, ale teraz je to èoraz èastejie, dokonca sme mali úèas aj na súai a capella
spevov v Babinej Grede. Tohtoroèný vianoèný koncert bol zostavený zo zmesi
tancov a piesní zo Slavónie a Sriemu Radujte se, narodi v podaní detskej skupiny, zmesami tancov a piesní zo Sriemu a Slavónie v podaní starej skupiny.
Pripravili sme dve vianoèné piesne z
Báèky, Radujte se, anðeli nebeski a Spa-

vaj, mali Boiæu. Hlboko na mòa zapôsobil koniec programu, keï sme spoloène zaspievali Tichú noc po chorvátsky
a po slovensky. Páèilo sa mi aj spoloèné
posedenie po programe, ete síce nepoznám ¾udí, ale tak by to malo by aj v
budúcnosti .
Ðurðica Puriæová, predsedníèka Kultúrno-umeleckého spolku Júlia Beneiæa:
- Ná Kultúrno-umelecký spolok
zaèal znovu s èinnosou, keï sme sa vrátili do Iloka. Stretli sme sa s meními
akosami, ale zdá sa mi, e sa ¾ady pohli aj napriek tomu, e ete stále zápasíme o priestor. Prinútení sme ma skúky
v sále pre telesnú výchovu v základnej
kole, nemáme svoju kanceláriu, telefón,
nemáme priestor na odkladanie krojov
a hudobných nástrojov. Vïaka pomoci
Biljany ivkoviæovej posúvame sa vpred.
Zápasíme aj s nedostatkom muských
taneèníkov. Práve na tomto vianoènom
programe sme sa dohodli s oktetom
Iloèania, s ich vedúcim Ivanom Hodolièom, aby nám pomohli v tanci so spevom. Spolupráca by sa mala zaèa o
krátky èas. Tohto roku na treom tradiènom vianoènom koncerte som naozaj oduevnená odozvou Iloèanov ako
publika. Sála bola nabitá a aj úèinkujúcich bolo viac ako minulé roky. Keï si
spomeniem na prvý roèník programu,
na smutný obraz malého poètu obecenstva, srdce mi tohto roku zaplesalo
pri poh¾ade z javiska do sály. A aj samotný program - nemá to chybu. O rok
zase...
(V. Miksád)
01/2009 PRAMEÒ
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Hospodárstvo
VERZUS
DIVADLO

hého vystúpenia opä vyskúali ilocké
divadelné dosky.
Michal Èiliak, herec a zároveò aj asistent réie, neskrýval hrdos:
- Predstavenie sme nacvièili v letných
horúèavách, keï väèina iných súborov
má prestávku. Nacvièili sme komédiu,
lebo nai diváci si to od nás iadajú. Pô-

Kulpínèania zoali bohatý potlesk

Divadelná tradícia na Jána v Iloku
bola koncom decembra roku 2008 naruená po viac ako desaroèí. Divadelné predstavenie nepripravili Iloèania, lebo dvaja herci z pripravovaného predstavenia, Vladimír Velko a Mário Miksád, museli pre pracovné povinnosti odcestova mimo Iloka na
dlhí èas, a tak sa nacvièovanie vlastného predstavenia skonèilo.
Ilockému obecenstvu sa predstavila Divadelná odboèka KUS-u Zvolen z
Kulpína komédiou pod názvom Dierkovou k¾úèou, ktorú na motívy hry Anglièana Joea Ortona K¾úèovou dierkou
upravil a reíroval Ján Chalupka. Predstavenie, netradiène, namiesto o 20. hodine sa zaèalo o 18. To preto, lebo i Kulpínèania majú viacerých Jánov, ktorí
svoje meniny chceli oslávi doma, v Kulpíne.
Kulpínèania v Iloku neboli èastým
divadelným hosom. Prvá zmienka o
hosovaní je z roku 1954 a druhá o 30
rokov neskorie - v roku 1986. A v roku 2008 - po dvadsiatich rokoch od dru6
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vodné predstavenie sme skrátili, vymenili sme muské a enské úlohy, pod¾a
toho, koho sme v súbore mali, a tak vznikli nové, humorné situácie. Poèas nacvièovania sa dobre bavili samotní herci
a verím, e i ilocké obecenstvo bolo spokojné.
A Iloèania boli spokojní, ale iba tí,
ktorí si buï na plagáte preèítali, alebo

poèúvali slovenské vysielanie Rádia Ilok,
e predstavenie bude o dve hodiny skôr
ako tradiène. Bolo predaných len 40 vstupeniek, ale sála bola takmer plná - mladí opä prejavili záujem o divadlo. Hercov z Kulpína - Daniela Gau v úlohe
psychiatra Dr. Prenticea, Alenu Chalupkovú ako Geraldine Barclayovú, Máriu
Koruniakovú ako pani Prenticeovú, Katarínu Kolárovú ako Dr. Ranceovú, Michala Èiliaka ako Nicholasa Becketta a
debutantku Miroslavu Blaiæovú-Petráovú ako serantku Matchovú odmenili nieko¾konásobnými salvami potlesku. O dobrú zohranos tímu sa vak zaslúili aj Mária Hegedúová a Viera Dorèová-Babiaková ako inpicientky, epkárky a rekvizitárky, Hana Zelenáková,
ktorá vyrobila kostýmy a scénické
doplnky, Vladimír Petrá výberom
hudby, svetla a zvuku, spolu s Jánom Babiakom a Róbertom Abrahámom, ktorí
mali na starosti svetlo a zvuk.
Po predstavení sa takmer vetci diváci pobrali rýchlo domov, a tak skupina Alesis nemala komu hra.
V závere môeme len smutne kontatova, e nedostatok pracovných miest
v Iloku zapríèinil aj okyptenie tradície.
O to sa horie ukazuje budúcnos divadla,
lebo ekonomika je neúprosná a zatia¾ sa
ani neèrtá nádej na krají zajtrajok. Podobná situácia je aj vo folklóre. Dospelí
sú zaneprázdnení, a tak kultúrna èinnos
ilockých Slovákov spadla na plecia iakov základnej a strednej koly. Vydria?
(V. Miksád)

MS Zokov Gaj
V druhý deò Vianoc, na sviatok Sv.
tefana, èlenovia MS Zokov Gaj sa zúèasnili na sv. omi vo farskom kostole sv.
Petra v Bokiæi. Po omi usporiadali
krátky koncert vianoèných piesní za
hudobného sprievodu harmoniky a
braèa. Po tejto èasti programu staria
spevácka skupina predstavila sa veriacim piesòou Krá¾ tefanko - práve priliehavou piesòou na ten deò. Po programe poèetní veriaci, ako i farár far-

nosti, pochválili program. Nadení tým èo
videli, pozvali èlenov MS Zokov Gaj, aby
im i pri iných príleitostiach prili zväèi
oslavy.
Kristus natrvalo zostáva
základom a obsahom Vianoc;
iba tak majú skutoèný zmysel."
Ján Chryzostom Korec
(L. Holoová)

ALESIS HRAL - STARÁ
PAZOVA TLIESKALA

sná finanèná kríza je v prvom rade morálnou krízou. A tak ani prechod na euro
nezachráni nau krajinu pred monými
hrozivými dosahmi súèasnej ekonomickej nestability. Ako zdôraznil pápe Benedikt XVI., svetová finanèná kríza je dôsledkom prahnutia ¾udí po krátkodobých
ziskoch a pôitkoch. Zlyhal èlovek, a nie
financie. Dôleité je, èi ich vnímajú ako
cie¾, alebo ako to, èím majú by: prostriedkom na dosiahnutie ekonomického
zabezpeèenia a na zve¾adenie veobecného blaha. Koreòom zla je láska k peniazom, ktorá vedie nielen k strate viery (porov. 1 Tim 6, 10), ale i svedomia. Preto v

minulosti cirkevní otcovia naliehali na
nevyhnutnos premeny svedomia veriacich viac ne na zmenu sociálnych èi politických truktúr. To isté platí aj dnes. Omnoho dôleitejie ne prechod na euro je,
aby sa tí, ktorí rozvíjajú ekonomickú èinnos a vlastnia majetky, pokladali len za
správcov toho, èo im Boh zveril. On dal toti èasným veciam veobecné urèenie - patria vetkým ¾uïom, a nielen niektorým.
Bezoh¾adné vyuívanie peòazí spôsobilo
súèasnú finanènú krízu, no poukázalo i na
potrebu transparentnosti a èestnosti v
osobnom i spoloèenskom konaní. A to aj
vo vzahu k novej mene. (I. ulík)

Foto: M. Kováè

lal skupinu, aby sa ako hostia predstavili
v revuálnej èasti programu Melódia roka,
ktorý organizovalo Rádio Stará Pazova u
po iestykrát. Pozvánka nebola náhodná.
Toti Rádio Stará Pazova vo svojom slovenskom vysielaní usporadúva mesaène
súa o hit mesiaca. A práve piesne Slovenská nás láska spája a Na brehu pri Dunaji skupiny Alesis z uvedeného cédeèka
získali lichotivý titul víaza v marci a júni 2008. Koncom kadého roka Rádio Stará Pazova organizuje program, v ktorom
vystupujú víazi mesaèných relácií, aby
súaili o titul Melódia roka. Na tento program si v minulých rokoch do revuálnej

èasti volali Staropazovèania cezpo¾né skupiny. Vlani vyhlásili medzi poslucháèmi
anketu, ktorú skupinu by si poslucháèi
chceli vypoèu v revuálnej èasti. Takmer
jednoznaène v odpovedi figurovala skupina Alesis.
Aj keï síce boli víazmi a dvoch mesiacov, nemohli sa dosta do súanej èasti, lebo sú zo zahranièia a Rádio Stará Pazova brala do súae len domácich banátskych spevákov.
Vedúci skupiny elko Dubovsky hovorí: - Malo súai 10 spevákov, ktorí
zvíazili v desiatich mesiacoch. V revuálnej èasti sme mali hra len 20 minút, ale
nás poprosili, keïe sa nedostavil jeden
zo spevákov, aby sme hrali ïalích dvadsa. Po kadej naej pesnièke zaznel obrovský potlesk - tlieskalo nám 460 osôb, to¾ko
toti bolo predaných vstupeniek v 500
miestnej sále Domu kultúry. Po programe
bas gitarista Vladimír Paitnay mal rozhovor pre staropazovský rozhlas a predali sme aj vetky cédeèká, ktoré sme mali so
sebou. Bolo ich len 40, ale keby ich bolo aj
300, vetky by sa minuli, lebo bol o ne ve¾ký
záujem.
Spolupráca Iloèanov sa so Staropazovèanmi týmto neskonèila. Alesis tie dostal do daru cédeèká staropazovských skupín, z ktorého budú nahrávky odvysielané v slovenskom vysielaní ilockého rozhlasu. Nadviazali sa aj nové priate¾stvá. A
to je, okrem pracovného úspechu, hádam
najdôleitejie: nadväzova známosti so
Slovákmi kdeko¾vek vo svete.
(V. Miksád)

Skupina Alesis s vedením rozhlasu Stará Pazova

Ilocká hudobná skupina Alesis je, a
nielen medzi Slovákmi v Chorvátsku,
ve¾mi známa a populárna. Èlenovia skupiny hrajú spolu od roku 1988 - dnes je
tomu 21 rokov. Od roku 2006 sú ich nahrávky súèasou slovenského vysielania
Rádia Ilok a v januári roku 2007 nahrali svoje prvé CD Slovenská nás láska
spája.
A práve toto cédeèko umonilo, aby sa
nahrávka skupiny rozírila po svete. Neèudo, e sa dostavili aj výsledky.
V decembri 2008 vedúci rozhlasu Stará Pazova vo Vojvodine Igor Uhelji zavo-

Euro na
Slovensku
Tak sme sa doèkali. Po 116 rokoch koruna skonèila. S novým rokom k nám prila avizovaná nová mena - euro. Prichádza
na Slovensko svetová finanèná kríza. Treba vak poveda, e nezávisle od eura. Dokonca nás ubezpeèujú, ako je pre nás dobré, e práve v tomto èase prijímame novú, spoloènú a silnejiu menu. Z h¾adiska
ekonomiky je to urèite dobrý krok. Treba
vak poukáza aj na skutoènos, e súèa-
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Takmer kadá kola chystá program pri príleitosti Vianoc. Ním sa
kola predstavuje a prezentuje, èo sa iaci nauèili a prichystali na toto krásne sviatoèné obdobie. Samozrejme, e sa kadá
kola snaí, aby program bol èím kvalitnejí a bohatí.
iaci, ktorí navtevujú predmet pestovanie slovenského jazyka a kultúry zo
Z Banova Jaruga a Z Josipa Kozarca z
Lipovlian, tohto roku obohatili vianoèné
programy vo svojich kolách. Predstavili
sa príleitostnými vianoènými a novoroènými bilingválnymi recitáciami (v slovenskom a chorvátskom jazyku). Recitácie im pomohla prichysta (preloi slovenské básne do chorvátskej reèi vo veroch) ich uèite¾ka, ktorá ich i prihlásila

Foto: Z. Uzelová

Vianoèné
podujatia

Vystúpenie iaèky Márie Hubakovej

na úèas v programe. V Z Banova Jaruga slávnostný program bol uskutoènený
19. decembra po vianoènom ve¾trhu a prezentácii aktivít zaznamenaných fotografiami. Recitovala iba Antónia Domitroviæová (6. trieda), lebo Tihana Smrèková
práve v predposledný deò ochorela. V Z

Foto: M. Griniæ

Rijeèania oslavovali

Èlenovia MS Rijeka oslávili spoloène Silvestra

Silvestra a Novy rok oslávili aj matièiari v Rijeke. V nových prekrásnych
miestnostiach MS Rijeka sa na Silvestra stretlo 25 èlenov a ich priate¾ov,
kde sa v dobrej atmosfére a pri dobrej
hudbe rozlúèili so starým rokom.
Hneï po slávnostnom prípitku a prího8
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vore predsedu MS Rijeka Slavka Pavloviæa, ktorý vetkým podaroval kalendár,
prítomným sa prihovorila aj predstavite¾ka slovenskej národnostnej meniny
v PG Miroslava Griniæova, ktorá vetkým zablahoelala aj k tátnemu sviatku SR a popriala Slovensku hodne úspe-

Josipa Kozarca vianoèný program bol 23.
decembra a recitovali Anna (7. trieda) a
Marija (8. trieda) Hubakové.
Uèite¾ka ïakuje iakom, ktorí vloili
svoj èas a úsilie, aby sa vianoèné obdobie
stalo bohatím o slovenskú reè.
(Z. Uzelová)
chov v Euro sústave. Uctili sme si ho aj
piesòou O Tebe spievam.
O dobrú hudbu sa postarali nai èlenovia: Nino, Daniel, Ivana, ale aj ostatní,
ktorí svojím spevom a tancom prispeli k
dobrej zábave , ktorá trvala do 6. hodiny
ráno. Spievali sa aj tzv. novokomponované pesnièky od naej Gitky. Tancovalo sa
na slovenské, chorvátske, ale aj na slovinské pesnièky. Nai èlenovia si dokonca zatancovali aj populárny tanec imi. Zaujímavosou naej zábavy bolo to, e sa tu
stretli èlenovia vo veku od 20 do 75 rokov
a vetci sa zabávali. O chutnú veèeru sa postarali nae èlenky, ktoré vetko pripravili a cítili sme sa ako v najlepom hoteli.
Niektorí si na chví¾u vybehli aj na Korzo,
kde Rijeèanov (30 000) zabávali Ciboni a
Hladno pivo.
Predsa sa vetci vrátili naspä, lebo v
naej matici bolo predsa najlepie.
Prajeme vetkým astný a veselý nový rok !
Nech èerti od Vás smolu odnesú, nech
choroby stratia Vau adresu.
Ve¾ké príjmy, malé dane, ostatného
primerane poèas celého roku!
(M. Griniæ)

Foto: O. Sluekova

Kriskindli
v Mí¾ovciach

Deti z Mí¾oviec - Kriskindli

Vianoèné zvyky sa od nepamäti prenáajú z kolena na koleno. Tak sa i v
Mí¾ovciach a po dnené dni udral zvyk
vinovania malých kriskindlov v deò tedrého veèera. Napriek tomu, e teplota
vzduchu klesla pod nulu, títo malièkí sa
predsa len rozhodli i tohto roku zotrva

a pokraèova v tomto tradiènom zvyku.
Teplo sa obliekli a u vo vèasných odpoludòajích hodinách zaèali s vinovaním tedrého veèera a nadchádzajúcich
vianoèných sviatkov. V dávnejích èasoch domáci ich obdarovali sladkosami
alebo ovocím, no v súèasnosti sa im hlavne darujú peniaze, ktoré si títo malièkí
veru i zaslúia, neúnavne
chodiac od domu do domu a vinujúc domácim.
Pritom spievali i vianoèné piesne a v kadom dome predviedli i krátku divadelnú scénku s tematikou Boieho narodenia.
Kadý domáci je astný,
keï ho navtívia malí vinovníci, take sa niekedy
kriskindli zdria pri vinovaní a neskoro do noci, s túbou vetkým
obèanom zaela mnoho
astia pri príleitosti sviatkov a zapria
im zároveò i vetko najlepie v novom
roku. Pritom, vïaka svojmu predstaveniu a piesòam, vdy sa im podarí do
kadého domu vnies aspoò trochu sviatoènej atmosféry.
(O. Sluekova)

Foto: O. Sluekova

Spoloèný program Slovákov
z Mí¾oviec a Zokovho Gaja
sa nachádzajú i osady s
poèetným slovenským
obyvate¾stvom, Zokov
Gaj a Mí¾ovce.
Pri tejto príleitosti v
predsviatoèných dòoch
v priestoroch Slatinského informaèného strediska na pracovnej schôdzi sa zili: predseda zväzu Slovákov prof. Andrej
Kuric, riadite¾ InforRobert Turkalj, Ïuro Sobol a Andrej Kuric v redakcii Rádia Slatina
maèného centra Robert
Ete minulého roku sa predseda Zvä- Turkalj, predseda MS Ïuro Sobol a tazu Slovákov prof. Andrej Kuric snail o jomníèka MS Mí¾ovce Olgica Slueková.
Dohodnuté bolo, e rádio bude vysierealizáciu idey, týkajúcej sa zaèiatku rozhlasového vysielania po slovensky v obla- la program kadú sobotu so zaèiatkom
sti Viroviticko-podravskej upy, v ktorej o 18. hodine v trvaní 15 - 30 minút.

Cie¾om vysielania bude: sledova prácu slovenských zdruení, rôzne dôleitejie udalosti, pripomínanie dôleitých
dátumov, informovanie o zoskupeniach,
podujatiach - a vetko to okorenené slovenskými piesòami. Na konci pracovnej schôdze prof. Kuric sa poïakoval riadite¾ovi Turkaljovi za spoluprácu a
uvo¾nenie priestoru pre slovenské vysielanie.
- Teraz je vetko na nás, ako program
usporiadame. Program by mal by dobrý, keïe máme mnoho aktivít, poèetné vystúpenia, zaznamenávame významné udalosti a taktie disponujeme
mnostvom slovenských piesní, ktoré
budeme prezentova nielen Slovákom,
le vetkým poslucháèom Virovitickopodravskej upy - a i irie, - povedal
prof. Kuric a zdôraznil, e môu poèíta
s jeho pomocou, najmä poèas prvých mesiacov vysielania, pokým sa program nerozprúdi. Budúceho moderátora vylú
na edukáciu do Slovenskej republiky.
Pre sám zaèiatok èinnosti finanèné
prostriedky prili z Úradu pre Slovákov
ijúcich v zahranièí, a tieto sa pouijú na
zadováenie poèítaèového zariadenia:
poèítaèa, diktafónu, mikrofónu a cédeèiek, na ktorých budú tie najkrajie
slovenské piesne.
- Je to príleitos, ktorú Slováci musia vyui a týmto spôsobom prezentova svoju prácu a aktivity Zdruenia,
ako i folklórnych súborov a ako menina na ten najlepí spôsob predstavi sa vetkým obèanom upy. Vy si sami zvolíte vedúceho vysielania, my na
to nechceme vplýva, no ochotní sme
poskytnú pomoc, pokia¾ ide o technickú èas realizácie programu, ako i
da rady pre èím lepie moderovanie
vysielania, - povedal na pracovnej
schôdzi riadite¾ Informaèného centra
Robert Turkalj.
Ihneï po uskutoènenej dohode 3. januára na Rádiu Slatina o 18. hodine zaèalo sa prvé vysielanie v slovenskej reèi. Je
to historický dátum pre tunajích Slovákov, ktorí poèas tohto vysielania ponechávajú vetky svoje záväzky a pozorne poèúvajú slovenský program Rádia
Slatina.
(O. Slueková)
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nie pôstom na púti. Pôstne obdobie otvára Popolcová streda, ktorej pomenovanie
súvisí s obradom znaèenia veriacich popolom na znak pokánia, spojeným s výz-

Pôst

Pôstne obdobie, nie je len o tom, e
si odoprieme mäso. Mali by sme sa zapiera v nieèom, na èom nám dos záleí. Nai predkovia nepoznali cukor a
do 13. storoèia, uhlie do 14. storoèia,
maslo do 15., zemiaky do 16., kávu a
mydlo do 17. a elektrické svetlo a konzervy a do 19. storoèia. Nevravím, e by
sme sa mali vzda toho vetkého, no my
nie sme schopní vydra ani jeden den bez
televízie a rozhlasu.
Niektorých vecí máme nazvy, a preto nimi mrháme. Pritom aj u nás sú ¾udia,
ktorí potrebujú aspoò kúsok chleba. A ten
my neraz odhadzujeme. Skúsme sa preto
lepie pozrie okolo seba a obèas sa zrieknu spomínaného chleba a obetova ho
tým, ktorí ho nemajú.
Súèasou pôstu je aj modlitba. Mnohí vak kladú Bohu podmienky. Skutoèný
rozhovor s Bohom by mal vychádza zo
srdca a by úprimný. Vyuime preto èas
Ve¾kého pôstu na to, aby sme nali v sebe
ticho, lebo najväèie úspechy a skutky vznikajú v tichosti s Bohom.
Pekne to vysvetlil pater Marian, ktorý
zdôraznil, e pôst má ve¾mi dávnu tradíciu. Je úzko späté so ivotom Cirkvi v duchovnej príprave na vyvrcholenie liturgického roka, ktorým je slávenie ve¾konoèného tajomstva, sviatkov Ve¾kej noci ako
pamiatky smrti a zmàtvychvstania Jeia
Krista. A preèo Ve¾kej noci predchádza
pôst? Má to oporu v Písme - veï aj Pán Jei
sa pripravoval na svoje verejné úèinkova10
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vou na obrátenie: Kajajte sa a verte evanjeliu" Starí èitatelia sa mono pamätajú na
latinskú verziu slov kòaza pri popolci: Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris' - Pamätaj, èloveèe, e prach
si a na prach sa obráti" èím sa zdôrazòovala naa pominute¾nos na tomto svete.
Niektoré prísne rehole prevzali z tejto formulácie aj svoj pozdrav Memento mori Pamätaj na smr". Pôstne obdobie teda
neznamená iba striedmos v jedení, ale najmä intenzívnejie odstraòovanie nerestí.
Je zaèiatkom obrátenia a úsilia o ve¾konoènú obnovu. V pôstnom období Cirkev
povzbudzuje veriacich èastejie èíta Boie
slovo, osobitne o Pánovom utrpení (paie),
uctieva si Kristovo utrpenie pobonosou
kríovej cesty v chrámoch alebo na kalváriách naich miest a obcí. Zobrazenia
kríovej cesty na stenách chrámov alebo v
kaplnkách sa oddávna budovali na pamiatku Jeiovej cesty z Getsemanskej záhrady na vrch Kalváriu. Jednotlivé zastavenia sú vhodným zdrojom individuálnych
alebo spoloèných meditácií.
Vstupnou bránou, magnou chartou
kresanstva sú Blahoslavenstvá. Prvoradým cie¾om obdobia pôstu je premena
srdca a ivota veriaceho èloveka, jednotlivé blahoslavenstvá sú zrkadlom kresanovho svedomia.
Èlovek si pod astím predstavuje vlastníctvo materiálnych dobier, ktoré so sebou
prináa pohodlie a blahobyt. Kresan je
presvedèený, e blaenos sa rodí zo vzahu

s Bohom. Ide o výnimoèný druh astia,
uspokojujúci vetky túby èloveka.
Preèo Jei vyhlásil za blahoslavených
chudobných, utláèaných, suovaných? Logika Boha sa líi od naej. Je skutoène aké
predstavi si ako blahoslavených tých, ktorí sú bez majetku, hlasu, moci, podpory.
Jestvuje ve¾a foriem chudoby. Okrem materiálnej existuje i chudoba nedostatku citov, rodiny èi priate¾ov. Medzi nami ijú
aj ¾udia chudobní na ¾udskos. To vetko
mono zaradi k chudobe, ktorú vytvoril
èlovek svojou aroganciou, pýchou, nevedomosou. Ale nie taká chudoba robí èloveka blahoslaveným.
Chudoba sa stáva blahoslavenstvom
tam, kde zaèína úèinkova Duch Svätý,
ktorý pomáha objavi skrytého Boha. Tam,
kde si èlovek zaène uvedomova, e je
bytosou, ktorá nemá niè, o èo by sa mohla oprie, alebo zbadá, e veci, ktoré vlastní, nedokáu naplni jeho ivot. Èlovek,
ktorý objaví Boha, sa cíti v bezpeèí. ije v
nádeji a z nádeje. Cíti, e ho prenikla múdros Boha, ktorá mu umoòuje rozumie
hodnote, materiálneho bohatstva. Ono je
len prostriedkom, ktorý nám bol zverený
do opatery ako správcom a naou úlohou
je rozmnoi ho, aby poslúil aj naim
blínym. Chudobný v duchu je ten, kto je
ochotný ve¾koduným spôsobom rozdáva svoje bohatstvo tým, ktorí ho potrebujú. Tak dokazuje, e nie je naò pripútaný a správne chápe základný cie¾ bohatstva. Ako ve¾mi sú potrební ¾udia chudobní v duchu, otvorení prija pravdu a milos, otvorení pre ve¾ké Boie veci! Chudobný v duchu je ten, koho miluje Boh práve preto, lebo mu absolútne dôveruje. On
je bohaty srdcom. Vak vieme, e ked pride èas, vetci aj ten najbohatí èlovek musí vetko opusti. Jediné, èo si môme so
sebou vzia na cestu, je bohatstvo srdca,
láska, ktorou sme milovali druhých. Bohatstvo peòazí a majetku ve¾mi èasto ochudobòuje ¾udské vzahy. Bohatstvom srdca
je úsmev, stisk ruky, srdeèné gesto, milé
slovo. Aj tá najjednoduchia vec sa premení na dar. Ten, kto toto bohatstvo nepochopil, h¾adá zaò náhradu a upína sa na
màtve veci. Stále bláznivo h¾adá èosi viac"
a zostáva úplne opustený a sam.
(Pripravil A.M.Kuric z úvah jedného
pátra)

Foto: A. Popoviæová

Výstava o slovenskej osade Josipovec naintalovaná
i v Z Josipa Kozarca v Josipovci ka výstavy, riadite¾ múzea Borislav Bije-

Výstava a predstavovanie zborníka o Josipovci

Výstavu, ktorá bola prednedávnom
naintalovaná v miestnostiach Múzea ðakovského kraja v Ðakove, naintalovali i
v josipovskej základnej kole, a to od 19.
decembra 2008 a vetci záujemcovia si ju

budú môc pozrie a do konca januára
t. r. Najviac sú, pravdae, na òu zvedaví
samí Josipovèania.
Predstavitelia Múzea ðakovského kraja Branka Uzelcová, etnologièka a autor-

Josipa Batoreka
vyprevadili
tambury

húdol na tambure a spieval a zabával
¾udí vôkol seba.
Ten, kto chcel, aby na svojej svadbe poèúval i slovenské piesne, pozval
jeho tamburásku kapelu. Joko vedel
vetky slovenské piesne z Josipovca,
ktoré nauèil i svojich priate¾ov v kapele.
Prvé nahrávky pre rozhlas a TV bez
neho prejs nemohli. Aj prvé TV vysielanie nasnímané o Josipovci pri príleitosti osláv 100 rokov od zaloenia
tejto slovenskej osady v roku 1981 bolo popretkávané zvukmi jeho tambury
a piesòou. Nemono zabudnú ani na
jeho hudbu v KUS-e bratov Banas, keï
sa po prvýkrát predstavili na Medzinárodnej folklórnej prehliadke na Detve v Slovenskej republike v roku 1982.
So svojou tamburou sa zúèastnil
na poèetných podujatiach kedyko¾vek
mu to èas dovo¾oval a viac ráz ho menil i jeho syn Slavko.
Preto sa mu ete raz chceme poïakova - za vetok ten èas, ktorý ochotne strávil s nami, ako i preto, e mnohým poprial kocha sa v jeho prekrásnej hudbe.
(A. Popoviæová)

Zvuky jeho tambury otvorili v roku
1982 Medzinárodnú folklórnu prehliadku na Detve.
Na Ústrednom cintoríne v Osijeku 8.
januára t. r. zoskupili sa priatelia a rodina Josipa Batoreka a èlenovia MS z Josipovca a Osijeka, aby ho za zvukov tambury odprevadili na veèný odpoèinok.
Joko Batorek narodil sa v Josipovci,
kde strávil detstvo a mlados a neskôr il
a pracoval v Osijeku. Pracoval ako listár,
no známy zostane tým, e po celý svoj ivot

liæ, prednosta okresu Mirko Vavra, riadite¾ koly Ivan Smoljo, predstavitelia
Miestneho výboru Josipovec a iných
zdruení, pôsobiacich v Josipovci, predstavitelia MS Osijek, MS Jurievec a MS
Markovec, ako i samotní obèania Josipovca brali úèas na slávnostnom otvorení výstavy a predstavovaní katalógu,
ktorý sprevádzal túto výstavu.
Okrem u spomenutých: Ministerstva kultúry Chorvátska a Slovenska, mesta Ðakovo, Punitovského okresu, Miestneho výboru Josipovec, Úradu pre Slovákov ijúcich v zahranièí z Bratislavy
tento projekt finanène podporila i parlamentná zástupkyòa pre Èechov a Slovákov Zdenka Èuchnilová.
Predseda Zväzu Slovákov Andrej Kuric - Josipovèan, ktorý prvý písal o Josipovci, privítal návtevníkov a organizátorov výstavy.
O katalógu a výstave hovorili: Branka Uzelcová, Anica Popoviæová a Andrija uljak. Dr. Andrija uljak, rodený Josipovèan, kòaz a profesor na Bohosloveckom gymnáziu v Ðakove na ve¾mi zaujímavý spôsob hovoril o nasahovaní Josipovca a akom ivote v èase pred koncom 19. a zaèiatkom 20. storoèia na týchto priestoroch. O tom ako Slováci prichádzali do tohto kraja, jestvujú zachované dokumenty, ktoré on skúmal a na
mnohé veci sa ete pamätá, keïe v detstve il v Josipovci.
Bolo tu poèu i slovenské vianoèné
piesne, ktoré zaspievali speváèky za tamburáskeho sprievodu.
Pri intalovaní výstavy, okrem autorov, aktívne sa zúèastnili i eny a èlenovia výtvarnej skupiny Kontrast.
Zdenko Komár, predseda MS Josipovec, pozval obèanov a hostí, aby po
obhliadnutí výstavy prili na priatelenie
sa a obèerstvenie, ktoré prichystali eny
- èlenky MS a hostky z Gorjan.
Prítomní na tejto výstave dostali i kalendár MS Josipovec, katalóg o Josipovci a Hlásnik Punitovského okresu, ktoré
rozdelil prednosta Mirko Vavra.
(A. Popoviæová)
01/2009 PRAMEÒ
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Foto: A. Ðunðová

Program pre slovenských
hádzanárov v Osijeku

gramu spoloène sme spievali a húdli s
hosami z Jelisavca.
Po ukonèení programu vetkých návtevníkov a úèastníkov pohostili sme koláèmi, ktoré upiekli nae usilovné èlenky.
Ako povedala vedúca naej speváckej
skupiny prof. Anna Maroevièová, úèinkovaním v tomto programe i my sme dali svoj malý prínos k majstrovstvám sveta hádzanárov. Chceli sme piesòou a hudbou pripomenú Slovákom ich rodný kraj,
srdeène ich uvíta a zaela im, aby sa v
Osijeku cítili ako vo vlastnom dome.
(A. Ðunðová)

Osijeku sa dostalo ve¾kej cti, keïe
je hostite¾om XXI. majstrovstiev sveta v hádzanej muov v Chorvátsku.V
meste poèas celého týdòa prebiehajú
rozlièné zábavné a kultúrne programy.
Mestská tvr Tvrða rezervovaná je pre
zábavu. V iestich úradných lokáloch
(kadý tát má svoj lokál) uskutoèòujú sa
zábavy a predstavovanie kadého tátu.
Vystupujú známi osijeckí hudobníci, zábavy je neúrekom - a vetko to za vo¾ného vstupu a lacnejieho piva ne obvykle.
V strede mesta prebiehali rozlièné kultúrne podujatia. Program je venovaný na-

cionálnym hádzanárskym reprezentáciám.
Na poèes slovenskej hádzanárskej reprezentácie 16. januára 2009 (v piatok)
predviedli sme príleitostný program v
kníhkupectve NOVA na pozvanie Matice
chorvátskej Osijek. Predstavili sme sa pôvodnými slovenskými piesòami za sprievodu hudobníkov z Tamburáskej koly
Batorek. Zároveò sa predstavili i hostia FS
Ivana Brníka Slováka z Jelisavca, ktorí
predviedli svoje pôvodné piesne.
Predseda Zväzu Slovákov prof. Andrej
Kuric preèítal vere piesní básní zo zbierky
básní Túby. Pred samým koncom pro-

Foto: A. Ðunðová

Èlenovia MS Osijek v kníhkupectve Nova

Sanela a Samir z Jelisavca

V posledných nieko¾kých dòoch
hádzanárska horúèka ovládla Chorvátsko 21. majstrovstvá sveta hádzanárov uskutoèòujú sa v nieko¾kých
chorvátskych mestách a z nich i v nám
najbliom Osijeku, v ktorom je umiestnená i slovenská reprezentácia. Keïe
v Osijecko-baranskej upe ije najväèí
poèet prísluníkov slovenskej národnost12
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Foto: B. V. Baksová

Hádzanárska
horúèka
Slovenskí hádzanári s matièiarmi v Pivovare Osijek

nej meniny, Slováci z naej upy a mesta
Naice, snaia sa da slovenskej reprezentácii podporu - tak na samotných zápasoch, ako i predvádzaním kultúrnoumeleckých programov. V organizácii me-

sta Osijek 19. januára bol kultúrno-umelecký program v hoteli Central Osijek. V
spoloènom programe, ktorý trval hodinu
a pol, fanúikom zo Slovenska, Osijeka a
Josipovèanom, ktorí tu boli v najväèom

Foto: B. V. Baksová

Foto: B. V. Baksová
Slovenskí hádzanári sa podpísali na plagát

Organizátorom a hostite¾om tohto prekrásneho stretnutia bol majite¾ pivovaru pán Ivo Komak, ktorý kompletnú hádzanársku delegáciu, vetkých akreditovaných novinárov, úèastníkov programu a hostí prijal do ohromnej sály Pivovaru Osijek. Pán Ivo Komak okrem predsedu MS Osijek Josipa Kreièika a predsedu Zväzu Slovákov v RCH Andreja Kurica, slovenských hádzanárov uvítal a
blahoelal im k úspenému výsledku,

ktorý doteraz dosiahli na majstrovstvách
sveta hádzanárov.
Po kultúrno-umeleckom programe
nasledovalo slávnostné obèerstvenie a
spoloèné fotografovanie.
Prezident Slovenského zväzu hádzanej sa poïakoval za krásne uvítanie a bohatý kultúrno-umelecký program, ktorý
s osobitnou pozornosou sledovali a folkloristov odmenili búrlivým potleskom.
(B. V. Baksová)

Foto: B. V. Baksová

Foto: B. V. Baksová

poète, predstavili sa èlenovia SKUS-u
Fraòa Strapaèa Markovec a KUS bratov
Banas Josipovec a na takýto spôsob oslávili vyrovnaný výsledok reprezentácie
Maïarska a Slovenska.
V utorok 20. januára t. r. bol tie spoloèný kultúrno-umelecký program Markovèanov a Josipovèanov, ale i priatelenie sa s celkovou slovenskou reprezentáciou, no tentoraz sa to uskutoènilo v
priestore podniku Osijeckého pivovaru.

Hádzanári s pracovníkmi Pivovaru Osijek

Spoloèné vystúpenie folkloristov z Josipovca a Markovca v hoteli Central

Speváèky z Josipovca

Matièiari sledujú program

Foto: B. V. Baksová

Foto: B. V. Baksová

Hádzanári s èlenmi MS Markovec

01/2009 PRAMEÒ

13

Foto: B. V. Baksová

Foto: B. V. Baksová

Slováci
do toho!

Pre slovenských hádzanárov vystupujú taneèníci z Josipovca

Foto: B. V. Baksová

Pre slovenských hádzanárov vystupujú taneèníci z Markovca

Spoloèná fotografia v hoteli Central
14
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Foto: A. Ðunðová

Foto: B. V. Baksová

Èlenovia MS Osijek vystupujú v budove kníhkupectva Nova

Predstavitelia Ve¾vyslanectva SR s majite¾om Pivovaru Komakom

Predstavitelia Ve¾vyslanectva SR s majite¾kou Pletenina Davor

Foto: B. V. Baksová

Foto: B. V. Baksová

Výmena darèekov
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vetkými folklórnymi oblasami - idúc
smerom od západu na východ Slovenska.
Návtevníci seminára dostali i vetky
potrebné materiály, spolu s hudbou vetkých oblastí na nieko¾kých cédeèkách.
Poèas týchto troch dní dôkladne sa pracovalo na nacvièovaní charakteristických
tancov a základných krokov podunajskej, záhorskej, myjavskej, nitrianskej a

Foto: B. V. Baksová

Zimná kola
¾udového
tanca
v Markovci

Spoloèná fotografia úèastníkov Zimnej koly tanca

16
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terchovskej oblasti. Za rozlièných variácií mazúrky, polky, trasenej polky, valèíka, èardáa, starobanského tanca, fri-

Foto: B. V. Baksová

Zaèiatkom tohto roku, presnejie
od 03. - 05. januára, Matica slovenská
Markovec úspene po prvýkrát vo svojich miestnostiach organizovala zimnú kolu ¾udového tanca, ktorej vedúcou bola dlhoroèná vedúca a choreografka Branka Baksová.
Frekventanti koly - nieko¾ko markovských taneèníkov, po dva páry z MS
Zokov Gaj, MS Jakiæ, MS Mí¾ovce, MS
Josipovec a jeden pár z MS So¾any - celkove 27, navtevovali celodenné skúky,
ktoré trvali od 9. h a po 20.30 h. Mali
iba dvojhodinovú pauzu na obed.
Táto taneèná kola bola metodologicky vedená - interaktívne a postupne.
Taneèníci sa najprv oboznámili so vetkými folklórnymi oblasami Slovenska
a potom sa uèili základným taneèným
krokom jednotlivých tancov. Keïe Slovensko má dvadsa folklórnych oblastí,
vedúca sa rozhodla tento seminár zaèa
so spoznávaním návtevníkov koly so

kej, uk¾akovanej, hustej nacvièilo sa i
nieko¾ko detských variácií Èerenièky a
Kaèery. Taneèníci úspene zvládli tri choreografie: párové tance z Podunajska a
Záhoria, Staro-banský tanec z Myjavy,
a èardá z Nitry a Tekova.
MS Markovec organizovala túto taneènú kolu s cie¾om pomôc mením
a mladím maticiam a projekt finanène
podporil Úrad pre Slovákov ijúcich v
zahranièí, Bratislava, ktorému zo srdca
ïakujeme. A to - tak v mene vetkých
návtevníkov tejto koly, ako i v mene
pohostinných domácich markovských
rodín: Ivanek, Lazar, Heæimoviæ, Mak,
Baksa, Szabo, Kolembus, Kubaa a Èavajda. Ïakujeme i naej domácej Lýdii,
ktorá sa starala o obèerstvenie taneèníkov teplým èajom a kávou. Po trojdòovom namáhavom a výborne organizovanom kurze choreografie uskutoènilo
sa spoloèné slávnostné priatelenie sa, pri
ktorom sa návtevníci i obèerstvili a na
samom konci kadému frekventantovi
taneènej koly bol udelený diplom za
úspene nacvièené choreografie.
Gratulujeme vetkým usilovným návtevníkom tejto zimnej koly: Kristíne
Fuòakovej, Maríne Mijakiæovej, Josipovi a Ivanovi Kukuèkovcom z Josipovca;
Márii a Matijovi Holoovcom, Darkovi
a Anne Jantoovcom zo Zokovho Gaja;
Annamárii Jagnjiæovej, Nikolíne Lehpamerovej, Tei Dorèakovej a najmladej

Vetci cvièili

Foto: B. V. Baksová
Foto: B. V. Baksová

Vr sa, dievèa, vr...

Foto: B. V. Baksová

A na samý koniec ete jedna dôleitá
informácia vetkým návtevníkom taneènej koly: Jagoda predsa èakala na
Kukca, otelila sa 06. 01. 2009 vo vèasných
ranných hodinách - malé teliatko dostalo meno Myjava". Gratulujeme!
(B. V. Baksová)

Oddych nebol

Foto: B. V. Baksová

Anne afrankovej z Mí¾oviec; Terézii a
Juliáne afárovým, Monike Mikuovej a
Josipovi Glavaovi z Jakiæa, Barbare Èuhovej a Kristíne Kruiæovej zo Solian.
Taktie ïakujeme i markovským navtevovate¾om tejto koly, ktorí pomáhali pri nacvièovaní tancov. Boli to: Silvio
Lovrenèiæ, Vedrana Maková, Vjera Baksová, Davor Èavajda, Josipa Kubaová,
Neven a Tena Heæimoviæovci, Tea Èavajda a Annamária Kolembusová. Nakoniec, ve¾ká vïaka patrí vedúcej Branke k výborne organizovanej taneènej kole.
Neprelo to bez pomoci nieko¾ko
katuliek andolu, jednej intervencie na
pohotovosti a za hektolitrov potu, no napriek vetkým akostiam úèastníci koly
sa neetrili, horlivo sa snaili nauèi nie
iba základné kroky jednotlivých slovenských folklórnych oblastí, ale i zabavi
sa pri speve slovenských ¾udových pesnièiek, získali nových priate¾ov a priate¾ky a veríme, e toto priate¾stvo zotrvá po nasledujúce stretnutie, ktoré sme
si naplánovali na leto t. r. - pokým sa nepresvedèíme na Folklórnej prehliadke v
Josipovci, kto sa ko¾ko usiloval a s akým
úspechom sa jednotlivým frekventantom koly podarilo prenies svoje získané
vedomosti z tejto taneènej koly èlenom
svojich matíc.

Tvrdý tréning

A èo, zase musíme opakova
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Margita agarová

Dlho som rozmý¾ala, aký mám
da názov môjmu èlánku a tento, ktorý je, myslím, e bude výstiný. Teda,
milí èitatelia, po poriadku.
Na naom vianoènom koncerte v Osijeku ma p. Branka Baksová pozvala zase
na ich vianoèný koncert do Markovca.
Pris¾úbila som, ale keï prila nede¾a koncertu, nemala som s kým ís, lebo synovia mali iné záujmy. Tak som pozerala TV
vysielanie. V nede¾u o 14. zrazu zvoní telefón a hneï som spoznala hlas náho
predsedu Zväzu prof. Andreja Kurica.
Vraj, èo robím, èi by som nela do Markovca . No pravdae, idem," hneï odpovedám. Za polhodinu sme sa u pekne
viezli aj s Andrejovou manelkou Milukou a p. Katicou Rajkovièovou - vedúcou
textilnej firmy Davor v Osijeku. Ako sme
sa u pribliovali k známemu miestu v
Markovci, zrazu sa predo mnou objavila
ve¾ká drevená budova, ktorá sa líi od prízemných domkov v okolí. A toto je èo?"
pýtam sa a pozerám na ve¾ké drevené èudo, ktoré som videla po prvýkrát. To je
ich drevenica," odpovedá predseda Andrej a vzápätí u aj èítam tabu¾ku Drevenica. Zostala som bez slov. Taká vysoká
monumentálna budova, e som sa musela díva a hore do neba, aby som jej
videla vrch. Teda tí Markovèania, to je
neuverite¾né, èo vetko dokáu, stále idú
napred. Voli sme dnu, obrovské prie18
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stranstvo, no a pódium, zase som musela hlavu otáèa, aby som videla pódium
z jedného konca na druhý. Ve¾ký priestor
na tancovanie, a nie ako keï som videla
prvýkrát vystupovanie v Markovci. A vraciam môj ivotný film naspä na prvé
vystupovanie, keï prili Slováci zo Slovenska a nemali sa poriadne ani kde roztancova, lebo by museli skoèi na obecenstvo. No presne tak, naozaj, môete
sa aj zasmia, ale tak to bolo. Nebolo mi
vtedy jasné, tak mnoho Slovákov, tak krásne si dria slovenskú kultúru a nemajú
ju kde prezentova, ako sa patrí.
Ale mylienky sa mi vrátili naspä,
lebo sa u zaèal program a zaèali domáci. Teraz na ve¾kom javisku stali vetky
skupiny, malí-najmladí usmievavé
slnieèka, urastené dievèatá a chlapci a
enièky. Bola som astná, e ich vidím.
A zase sa film vracia spä. Pred rokom v
nemocnici u som sa pomaly rozluèovala so vetkými aktívnosami, stretnutiami, nástupmi, vetko to so mnou dlho
trvalo, trikrát v nemocnici, trikrát v intenzívnej po nieko¾ko dní, nie a nie pohnú sa napred. Ale ilo to predsa len pomaly, aj keï slimaèím tempom. A teraz
som tu medzi drahými ¾uïmi, medzi svojimi. A program ma zase vrátil do prítomnosti. Ako hostia vystupovali Slováci z Mí¾oviec. No to nie je moné. Ale to
sú oni, drahí Mí¾ovèania na pódiu,
enièky v krásnych bielych sukniach a
blúzach s èervenými fertukami. Za nimi
mui tie v bielych koeliach s èiernymi
vestami a pred nimi hàstka detí. Krásne
spievali staré slovenské piesne, ktoré som
ja ako rodená Slovenka nikdy nepoèula. Ete aj predseda Zväzu Andrej
vyskoèil" z publika
a pomáhal muom,
aby to pekne vyznelo. A veru kadý spieval aj za troch - to sú
také hromové hlasy,
aby ste vedeli, ktorí
ste ich ete nepoèuli. A zase sa mi vrátil
film naspä, keï ná
matièiar p. Emil Dorèak pred tyrmi Pred Drevenicou

rokmi povedal Margita, mohli by sme
odis do Mí¾oviec, pozrie sa ako tam
Slováci spievajú." Tak sme sa vybrali aj s
p. Josipom Kreièikom, ktorý bol vtedy
podpredseda MSO (a teraz je predseda)
a kontatovali sme, e by bolo koda, keby
to krásne kultúrne dedièstvo predkov zaniklo. A s¾úbili sme im, teda najviac p.
Emil, lebo on je z Mí¾oviec a potom aj
predseda Andrej, e im pomôu zaloi
maticu. A stalo sa. A teraz ja ich tu vidím,
u sú tu, na javisku, a zase som ako neveriaci Tomá, vidím a nie je mi jasné, e
sú oni u tu, u majú aj kroje, spievajú a
my ich poèúvame.
Po skonèení programu bolo posedenie s obèerstvením v priate¾skej atmosfére. Bola tam aj vetkým nám drahá
naa zástupkyòa p. Zdenka Èuchnilová,
ktorá vie oceni námahu Slovákov. Na
koncert priiel aj bývalý p. ve¾vyslanec p.
Báòas, s ktorým sme sa rozlúèili a poïakovali za pomoc. Bola som astná, e
som sa mohla so vetkými postreta. Vak
v Markovci som zanechala jeden èasový
úsek ivota, preila som s nimi krásne
chvíle, vystúpenia trikrát na Detve a na
iných zájazdoch.
Nakoniec ledva som sa vymotala z tej
drevenice, pekne ma vyprevadili a záverom som pred nimi kontatovala: Takú
drevenicu môe postavi iba vzájomná
súdrnos, obetavos a láska vetkých,
ktorým záleí na tom, aby svoju slovenskú kultúru, ktorú u tak dlho pestujú,
mohli prezentova v takej monumentálnej budove - v opravdivej DREVENICI.
(M. agarová)

Foto: B. V. Baksová

Foto: A. M. Kuric

DREVENICA
A MÔJ FILM

astlivo,
MARIKA!

Marika sa vydala 04. 01. 1948 za Josipa Bartonièeka Èecha, vzorného po¾nohospodára, ktorý si medzi prvými v Lipov¾anoch zaèal kupova stroje na obrábanie pôdy, ako napr.: kosaèky, mláaèky,
kombajny a iné. Manel jej umrel v 1999.
roku. Marika v manelstve porodila dvoch
synov.
Antun Bartonièek - Marikin starí syn
je diplomovaným stavebným ininierom
a mladí syn Zdenko elektroininierom.
Marikini synovia sú rodinnými ¾uïmi, ktorí ijú v Záhrebe. Synovia jej darovali tyroch vnukov, ktorí spolu s rodièmi
radi a èasto navtevovali svoju babku v jednoposchodovom dome v Kutinskej ulici v
Lipov¾anoch .
V dohode so synmi Marika predala
dom a èas pozemku podniku LIP-KOM a
za tie peniaze kúpený je pekný byt pre Mariku v Záhrebe, ktorý bude ukonèený o
dva mesiace. Pokým sa byt celkom nezariadi, Marika bude na návteve u svojej
sestry v Slavónskom Brode. I druhá sestra
jej ije, a to v Zadri.
Marika netrpezlivo èaká na chví¾u,
keï sa prisahuje do svojho bytu v Záhrebe, kde bude sama gazdinou, no s vedomím, e jej v blízkosti budú obaja synovia
s rodinami. Rozvána ena Marika pripravene odila z Lipovlian, no so sebou si
odniesla mnoho spomienok.
Ve¾mi dobre sa pamätá na svoje kolské dni, osobitne na èas, keï dve triedy li

spolu do èesko-slovenskej koly. V dobrom
spomína na uèite¾ov Horského, Matiju Jurkoviæa a zvlá uèite¾ku ¼udmilu Kolejakovú.
ivot strávila v usilovnej práci, no
nesauje sa na to, e tak nadmieru pracovala, lebo dos toho i mala, èo iní nemali. Marika sa pamätá na osobitne úspenú atvu, z ktorej dostali 107 kvintálov
penice". Verím, e jej práve práca pomohla, aby i dnes, ako osemdesiatroèná
babka bola v dobrej kondícii a zachovala
si i dobrú pamä.
Marike je ve¾mi dôleité, e je jej nový byt v Záhrebe v blízkosti kostola, obchodu a obchodu s ovocím.
Okrem materinského slovenského jazyka Marika hovorí i po chorvátsky a po
èesky.
Marika má dobrých synov, nevesty a
vnukov, take sa nemusí obáva, e v novom byte bude osamelá, vie, e ju urèite
budú èasto navtevova.
Ve¾mi som rád, e sa mi podarilo rozpráva sa s Marikou deò skôr, ako sa
odsahovala a musím doda, e som v tom
rozhovore cítil Marikinu úprimnos, kým
som sa s òou rozprával v teraz u jej - bývalom teplom dome.
Marike prajeme dobré zdravie a dlhý
ivot a jej dobrým synom chcem odkáza,
e môu by hrdí na svoju matku, v tej istej
miere ako je na svojich synov a ich rodiny
hrdá i Marika. (I. Hudec)

Vedomosami a schopnosou
pre pokrok Jelisavca

Vyzdvihuje svoje uspokojenie z uskutoèneného - a v prvom rade je to výstavba kolskej portovej sály, èiu výstavbu financovalo Ministerstvo vedy, vzdelávania a portu RCH asi 6 miliónmi kún, pokým mesto
Naice na tento projekt vyèlenilo 350 000,kún.
Taktie bola vlani vypracovaná projekèná dokumentácia pre verejné osvetlenie
Ulice Jána iku a Rybnièku ulicu, ktorú
vyfinancoval Chorvátsky elektropriemysel.
V minulom roku vydané je i stavebné
povolenie pre projekt výstavby kanalizaènej siete v Jelisavci - tento projekt vyfinancoval podnik Hrvatske vode zo Záhrebu s asi 900 000,- kúnami, pokým mesto
Naice prispelo so 900 000,- kúnami.

Zo susedstva sa práve v èase pred
sviatkom Troch krá¾ov z Lipovlian
navdy odsahovala Marija Bartonièeková, rod. Dubcová. Tento fakt by sám
osebe nepredstavoval iadnu zvlátnos,
keby naa suseda - ako ju z lásky voláme
Marika - nemala u 80 rokov. Svoju starobu chce prei v blízkosti svojich synov,
vo vlastnom byte v Záhrebe.
Marika sa narodila 22. 01. 1929 v Lipov¾anoch. Jej rodièia - otec Valent a matka Margita, rodená Mokrý, prisahovali sa
zo Slovenska z osady Lazany, obec Nedoer,
teraz Nedoery-Brezany, okres Prievidza.
V Lipov¾anoch sa Marikini rodièia
zosobáili a v manelstve sa im narodili tri
dcéry: Marika, Mira a Tonka. Rodina Dubcová bola vzornou a váenou v celých Lipov¾anoch.

Urèite mnohí z vás neviete, e dedina Jelisavec v nieko¾kých minulých rokoch silne pokroèila - i pokia¾ ide o výstavbu poèetnej infratruktúry, ako i
výstavby významných objektov, take
sa samým tým na území mesta Naice
stala dedina, v ktorej by mnohí radi ili.
Ve¾kú zásluhu o to má predseda Rady
Miestneho výboru Jelisavca Fraòo Kandera, diplomovaný stavebný ininier. Jeho príchodom na vedúcu pozíciu Miestneho výboru Jelisavca sa veci zaraz zaèali
hýba v pozitívnom smere.

Vedomosami, ochotou a ve¾kým
osobným angamánom zjednotil vetky
zdruenia v osade a potom u spoloèným
pôsobením bolo omnoho ¾ahie rozhýba
poèetné akcie a projekty dôleité pre osadu a obèanov Jelisavca.
V rozhovore s pánom Kanderom
mono poèu iba optimizmus, rozváne
slová a pokrokuchtivos Jelisavca,
Ako zdôrazòuje pán Kandera, v minulom - 2008. roku Rada Miestneho výboru Jelisavca sa zúèastnila v takmer vetkých významnejích projektoch v osade.
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Foto: . Brník
Ing. Fraòo Kanðera

Vetky tieto ve¾ké projekty majú ohromný význam pre Jelisavec a urèite do
ich realizácie bolo potrebné vloi mnoho vedomostí, úsilia a práce - tak predsedu Rady Miestneho výboru pána Kanderu, èlenov Miestneho výboru, ako i mnohých iných jednotlivcov, ktorí aktívne úèinkovali pri realizácii týchto projektov a ktorým za to Miestny výbor Jelisavca zo srdca
ïakuje.
Taktie Rada Miestneho výboru Jelisavca v minulom 2008. roku disponovala
rozpoètom, ktorý dostala od mesta Naice v sume 87.000,000 kún, z èoho
36.000,000 kún Rada Miestneho výboru
Jelisavca dala jelisavským zdrueniam.
15.000,000 kún zaplatili za povolenie na
elektrifikáciu a práce pri prikrývaní strechy
Domu smútku a 36.000,000 kún investovali do údrby, kosenia a èistenia cintorína a zaplatili za strovenú elektrickú energiu a vodu.
Plán Rady Miestneho výboru na 2009.
rok taktie je výnimoène kvalitný a ambiciózny. Doruèili ho u i Úradu primátora
mesta Naice Mgr. Kreimira agara. Na
tento rok si naplánovali asfaltovanie okolia Hasièského domu, ako i priestor pred
Kultúrnym centrom Slovákov a asfaltovanie chodníka v írke 2,5 metra, ktorý vedie k jelisavskému kostolu.
Práce sú v hodnote 150.000,000 kún a
tieto finanèné prostriedky sú zabezpeèené z mestského rozpoètu mesta Naice.
20
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V pláne je i výstavba a ukonèenie elektrifikácie verejného osvetlenia v Ulici Ivana Brníka Slováka, na èo sú zabezpeèené
finanèné prostriedky v sume 350.000,000
kún z rozpoètu mesta Naice, pokým by
ostatné financoval podnik pre energetickú úèinnos cez vye fáz.
Pokia¾ ide o verejné osvetlenie v Ulici Jána iku a Rybnièkej ulici, to by sa
malo realizova v nieko¾kých fázach, èo
bude financova mesto so 150.000,000 kunami, pokým ïalie potrebné finanèné
prostriedky na dokonèenie realizácie tohto projektu poskytne Chorvátsky elektropriemysel.
Je dôleité zdôrazni, e práce v týchto dvoch uliciach budú drahie, lebo sa
paralelne s nimi budú kona i práce na zosilnení elektrického prúdu, ktorý je v tomto èase prislabý a neuspokojuje potreby
obyvate¾ov Jelisavca.
Za najdôleitejí a najväèí projekt v
tomto roku pán Kandera povauje zaèiatok prác na výstavbe kanalizaènej siete Jelisavca. Táto investícia Jelisavec bude stá
asi 12 miliónov kún. Tento ve¾ký projekt
finanène podporia mesto Naice a podnik
Hrvatske vode. Pre samých Jelisavèanov
to znamená, e kadá domácnos na tento projekt bude musie vyèleni asi 6 000,kún.
Tohto roku by sa mal zaèa projekt i
na rekontrukcii cesty v Ulici Ivana Brníka Slováka, tzv. Beterment 2", ktorý sa
zároveò vyuije i na výstavbu a zriadenie
parkoviska, odvodových kanálov, výstavbu kvalitnejej horizontálnej a vertikálnej
signalizácie, výstavbu a zariadenie autobusových staníc a pod.
Taktie Rada Miestneho spoloèenstva, ako i v minulom roku bude financova jelisavské zdruenia prostriedkami
pod¾a svojej monosti a stara sa o zariaïovanie cintorína, o vodovodnú sie,
elektrický prúd a má v pláne vybudova i
prístupové cesty, ktoré budú vies do Ulice Jána iku.
Vetky plány sú schválené zo strany
Mestskej správy mesta Naice. Ináè Rada
miestneho výboru Jelisavca má výnimoène kvalitnú spoluprácu s primátorom mesta Naice, Mestskou správou Naíc, ako
i Mestskou radou Naíc- vetci oni vemone podporujú Jelisavèanov.

Napriek tomu, e sa v Rade miestneho výboru Jelisavca zúèastòuje a 7 politických strán, z ktorých sú najpoèetnejí
èlenovia HDZ, práve pre kvalitnú prácu a
úsilie predsedu Fraòa Kandera rozhodnutia sa takmer vdy vynáajú jednohlasne, lebo vetci majú spoloèný záujem - a
to je rozvoj Jelisavca a zabezpeèenie mladím generáciám lepí a kvalitnejí ivot
vo svojej osade.
Keïe sú pred nami v máji nové lokálne vo¾by, bolo by logické, keby po takejto kvalitnej práci Rady Miestneho spoloèenstva obèania znovu svoj hlas dali tým
najschopnejím a najlepím, ktorí istotne
kvalitu ivota v tejto osade zdvihnú na závideniahodnú úroveò.
Ináè Rada Miestneho spoloèenstva na
èele s pánom Kanderom má výnimoènú
spoluprácu so vetkými zdrueniami v
osade.
A keïe tento rok bude prebieha v
znamení osláv pre Jelisavec - lebo práve
tohto roku sa naplní 120 rokov od zaloenia
osady, predseda Kandera zdôrazòuje:
Zorganizujeme oslavy, a to spolu a v
dohode so vetkými ostatnými zdrueniami Jelisavca, no oslavy budú skromné, lebo nám sú dôleitejie programy a plány,
ktoré najprv musíme uskutoèni.
Oslavy sa zaènú slávnostným zasadnutím, na ktoré povoláme predstavite¾ov
vetkých zdruení, pôsobiacich v Jelisavci, predstavite¾ov kultúrneho, politického a náboenského ivota z územia mesta
Naice a Osijecko-baranskej upy.
Na väèie oslavy, ktoré si vyadujú
väèie finanèné trovy, budeme musie poèka ete zopár rokov. Veï ete budú príleitosti na oslavy - 130., 140., 150. výroèie
a ostatné výroèia...
Dovtedy sa budeme usilova realizova a ukonèi vetky naplánované projekty a plány a uskutoèni ná hlavný cie¾
- z Jelisavca urobi dedinu, ktorá bude jedna z najkvalitnejích a najiadanejích dedín na itie.
Dozaista ve¾kou je vecou ma v dedine takéhoto predsedu Rady Miestneho
výboru, ktorý najsamprv svojimi vedomosami, schopnosou a mravèou prácou bojuje o lepí a kvalitnejí ivot v Jelisavci.
(. Brník)

Jazykové okienko

Nie oboznámi
o nieèom, ale
oboznámi s
nieèím
Váení èitatelia, aj v tomto jazykovom
okienku pokraèujeme v upozoròovaní na
jazykové prehreky èi chyby so zámerom
predís im. Tentoraz nás zaujme chybné
spojenie oboznámi o vo vete Oboznámi
o spôsobe ivota predkov Slovákov.
Aby sme videli, v èom je chyba v uvedenom spojení, nazrieme do Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4. Za heslom oboznámi sa píe:da bliie pouèenie o

Zimné
úrazy

Svedkami sme, e spolu s prvým
snehom a ¾adovicou prichádza k èastým poraneniam rúk, nôh, ako i celého tela - preto nie div, e zdravotnícke ustanovizne prakticky od zaèiatku zimy a po zaèiatok jari majú plné
ruky práce s oetrovaním rôznych
zlomenín a vykåbenín. Deti trávia mnoho èasu na snehu, na sánkovaèke a
lyovaèke, a tu èasto utrpia rôzne pora-

nieèom, informova, napríklad: oboznámi
prítomných s programom; oboznámený so
situáciou... Uvedieme aj zvratný tvar  oboznámi sa  sa o nieèom, sa, sa: oboznámi sa s prácou, oboznámi sa s terénom...
Teda spojenie slovesa oboznámi a predloky o v lokáli, ako sme sa presvedèili, je
chybné a správne má znie oboznámi s
(so)... èi sloveso oboznámi sa spája s predlokou s (v intrumentáli). Chybná veta zo
zaèiatku textu  teraz opravená  má pod¾a
tohto znie: Oboznámi so spôsobom ivota predkov Slovákov.
Zaujme nás tie, ako k tejto chybe dolo. Zoberme sloveso informova, ktoré má
ten istý význam ako oboznámi. V uvedenom slovníku sa za heslom informova píe:
pod(áv)a informácie, oboznamova, oboznámi: informova verejnos, informova
o situácii

// informova sa získ(av)a informácie, oboznamova sa, oboznámi sa: informova sa o monostiach rekreácie... Videli
sme, e sloveso informova sa viae s predlokou o. Rovnako ako chybné spojenie zo
zaèiatku textu oboznámi o. Teda tu je k¾úè
chybného pouívania spojenia zo zaèiatku
textu. Správnu slovesnú väzbu pri nepozornom vyjadrovaní nahradi inou,
chybnou pri významovo príbuznom slovese: oboznámi s pod vplyvom informova o sa nahradilo chybnou väzbou oboznámi o. Jazykovedci tento jav, chybu nazývajú skríenie väzieb èi kontaminácia.
Nakoniec zhrnieme. Sloveso oboznámi sa spája s predlokou s v intrumentáli. Oboznámili nás s aktivitami v kole.
Významovo príbuzné sloveso informova
sa viae s predlokou o (v lokáli). Informovali nás o aktivitách v kole. (J. irka)

nenia, pokým zasa starie osoby pre svoju nemotornos a osteoporózu (rednutie kostí) sú ve¾mi kritickou skupinou,
ktorá sa ¾ahko zraní pri páde. Najèastejie zranenia u detí sú zlomeniny dlhých
kostí, akou je predlaková kos, bedrová kos alebo ramenná kos, pokým u starých ¾udí
sú najèastejie zlomeniny pleca a ramena, ramennej kosti, bedrovej kosti,
chrbtice a holennej
kosti.
Predsa vak najèastejie zranenie
pri páde je vykåbenie, alebo pri neikovnom státí môe
dôjs k vytknutiu svalov a tetív, ktoré
sú okolo kåbov. Vtedy nastáva ve¾ká boles, opuchnutie a môe dôjs i k deformácii kåbu. Pohyby v kåbe sa stávajú
ve¾mi bo¾avé a ohranièené. Samozrejme, v takýchto prípadoch potrebné je
odís lekárovi, aby sa videlo o èo ide èi ide o vytknutie a èi náhodou nedolo
k nejakej zlomenine. Lekár to zistí röntgenom. Ak ide o vytknutie, prvá pomoc

spoèíva v kladení ¾adu na miesto úrazu, èím sa zmenuje boles a opuch. Kåb
je potom potrebné upevni transportnou imobilizáciou alebo imobilizova
rôznymi príruènými prostriedkami. Potom je potrebné èím skôr zraneného zaviez do najbliej zdravotníckej ustanovizne.
Neodborným osobám sa nesmie dovoli, aby naprávali poranený kåb.
Keï lekár zistí, e dolo k vykåbeniu,
pod¾a potreby ho vypravuje, alebo sa kåb
iba upevní gypsom, ktorý sa nesie najmenej 7 dní, alebo ak je to potrebné i nieko¾ko týdòov, èo závisí od samej ve¾kosti poranenia a stavu ligamentov.
Po odstránení gypsu, nasleduje fyziologická terapia, aby zosilneli svaly a aby
sa tým zmenila monos opätovného
vykåbenia.
Keï je hneï po úraze zrejmé, e ide
o zlomeninu, poranený sa nesmie pohýna z miesta, pokým sa celkom neupevní poranená èas tela.
Platí to najmä, keï ide o zlomeninu
chrbtice, bedrovej kosti, panvy - v takých
prípadoch je nutné vola odborných,
zdravotníckych pracovníkov.
Neskúajte vypravi zlomenú kos
alebo kåb, okrem v prípade, e je ohrozená cirkulácia. Èasto sa zraneným oso01/2009 PRAMEÒ
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bám na samom mieste nehody dáva pi
alebo jes, aby sa tak osvieili, èo je celkom chybný postup, lebo nikdy nemôete
vedie, èi zranený nebude musie ís ihneï na operáciu.
Ak dolo k otvorenej zlomenine,
prièom kos vyla z rany, rany sa nedotýkajte, iba ju pokryte sterilnou gázou.
Skôr sa zlomeniny kostí najèastejie
fixovali na spôsob, e sa robila imobilizácia, èie upevnila gypsom, pokým sa
dnes najväèí poèet zlomenín spracuje
operaène. Po strhnutí fixácie, keï je u
zlomenina sanovaná alebo po chirurgickom zákroku, potrebné je ís na fyziologickú terapiu.
Èastými zraneniami v zimných mesiacoch pri páde na klzkom teréne sú i

Sila
príhovoru

Ak sa poobzerá vôkol seba, zbadá,
e u ubehlo dvadsa, tridsa, pädesiat, sedemdesiat rokov tvojho ivota.
Kam sa to navdy stratili to¾ké roky? Èi
sa stali pokladnicami, ktoré na teba, dobre chránené èakajú, alebo sú to iba prázd22
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úrazy hlavy. Napriek tomu, e sú kosti
lebky tvrdé, hlavne dobre chránia mozog, on sa i napriek tomu môe porani.
Úder do hlavy môe zapríèini bolenie
hlavy, krátkotrvajúce bezvedomie alebo
nevo¾nos, zvracanie, zahmlený poh¾ad
a môe dôjs i k ve¾mi akým komplikáciám, preto kadý kto utrpí úraz hlavy,
záväzne musí odís na kontrolu k lekárovi.
S cie¾om, aby nedolo k vetkým
uvedeným traumám, treba prihliada na
to, aby sme sa adekvátne obliekali a obúvali, keïe úrazy v zimných mesiacoch
treba váne bra, aby sa tak vyhlo nepotrebným komplikáciám a narueniu zdravia.
(. Brník)
ne katule, ktoré a rozèarujú? Si il doteraz? Èi stopy po tebe zostanú vidite¾né pre
tých, ktorí chcú ís stopami spravodlivého a èestného ivota? Si spokojný so svojím ivotom? Èo by si chcel v òom vymeni a ako by si chcel v budúcnosti i, aby si si bol
istý, e v smrtný èas bude s ním spokojný?
Èlovek sa mení. Ako
sa môe obráti k dobru,
napravi osud svojho
ivota, práve tak je moné,
aby sa obrátil k zlému.
Èlovek sa dá napravi, ale
i pokazi. Napriek tomu,
e vie, e a nadávka poniuje, e patné slová
hádu do blata tvoje diplomy a tvoje vzahy s
vysokou spoloènosou, ty
predsa nadáva. Vie, e
a cigarety otravujú, a
predsa sa ich nemôe
zrieknu. Vedomý si si toho, e alkohol zabíja, no
svoje nie nemôe vyslovi. Vie i ko¾ko a ohovor a klebeta pinia a èinia neschopným
pre zdravé ¾udské vzahy, no i naïalej to
úporne èiní. Vie i to, e a modlitba dvíha ponad vetko pinavé a èiní a prichystanejím a silnejím, rozumnejím, triezvejím a úspenejím - no predsa nena-

chádza èasu pre òu. Vedomý si toho, e
je práve Boia reè tá, vïaka ktorej ijeme,
no ty predsa ledva zachytáva iba daktoré
slovo, iba málièko z toho bohatstva sa ti
darí vloi do prieèinka svojho srdca. Vedomý si i toho, e sa k dobru mono dosta jedine plávajúc proti prúdu - no ty
predsa dopúa, aby a èas a udalosti niesli dolu vodou. A práve tá slabos je to, z
èoho si nespokojný, èo vypåòa tvoje podvedomie explozívnou silou, ktorá ti skôr
alebo neskôr môe znièi nervy. To je ono,
èo a èiní nespokojným a neastným. No
ako vymeni ivot, kde nájs sily, aby si sa
obrátil k bohatstvu? Jei hovorí: Príïte
ku mne vetci, vy ustatí a obaení". On
nám zvestuje, e nám podá oddych, e bude nies nae bremeno a e nás uèiní schopnými pre krají, bohatí ivot. Take, ak sa
ti zdá, e nemá sily h¾ada Boha, e nemá sily obráti sa k jeho svetlu, ak vidí,
ako tvoje rozhodnutia padajú do prázdna
a zdá sa ti, e je pravdivé porekadlo o tom,
e je dobrými rozhodnutiami vydládená cesta do pekla", i vtedy ete jestvuje nádej na spásu, a tá leí v tom, aby si poprosil niekoho, aby sa za teba modlil. Pre
hriechy sme mali by znièení, no Jei si
k¾akol pred svojho Otca, krvavým potom
sa potil, pre nás odiiel na krí, trpel uráky,
klebety, rúhania sa a vetku oklivos èloveèieho jazyka a umu iba pre nau spásu.
A Boh sa zmiloval nad vetkým èloveèenstvom, nad vetkými ¾udskými dejinami kvôli Jeiovho príhovoru. On je
jediným sprostredkovate¾om pred otcom,
On je jediný za pomoci koho môe dosta
silu, vzoprie sa zlu a márneniu èasu vo
svojom ivote.
No môe poprosi i svojho priate¾a,
matku alebo niektorého farára, mníku
alebo hociktorého veriaceho, aby sa modlili za teba. Dôleitá je tvoja vô¾a za spasením a fakt, e chce v budúcnosti svoj ivot
vyplni obsahmi, ktoré zotrvávajú. Tí, ktorí sú silnejí a schopnejí modli sa, tí, ktorí sa viac priblíili Jeiovi, môu by tí,
ktorí sa môu zasadzova o teba, pomôc
ti a spasi a z tvojich slabostí. U dnes sa
môe sta inakí, iba ak to ozajstne chce.
Zanariekaj k Jeiovi, popros niekoho, aby
a spasil svojím príhovorom!
(Tak málo je potrebno, p. T. Ivanèiæ,
pripravil A.M.Kuric)

Ís svojou cestou

Pre èestný a humánny ivot potrebná je odvaha. Ak sa bude snai vyhovova ¾uïom a oèakáva, e a budú
za to chváli, stratí seba samého, svoju slobodu, mier, ale i svoj blahobyt, rozum a budúcnos. ¼udia sú náchylní na
hriech a Zlý cez hriech spravuje ¾udí proti
vetkým tým, ktorí sa chcú rozhodnú pre
èestný ivot v Bohu. Sily tmy sa na tejto zemi snaia, aby zhasli èím viac svetla. Negatívne slová, zlé èiny, patná myse¾, ohavná obrazotvornos, nesprávne kroky a
chyby sú priestormi, ktoré vyuívajú sily
Zla vôkol nás v snahe znièi vetko dobré,
mier a slobodu. Keï sa im nepodarí zhasnú svetlo v tebe, keï sa im nepodarí nahovori a na zlo a chybné cesty, na nadávky a alkoholizmus, kráde a spreneverenie, pokúsia sa zasta ti do cesty ohováraním, klebetami a vyhrákami. V ivote
je najnebezpeènejia ¾udská oh¾aduplnos.
Najnebezpeènejie je chcie èini tak, ako
to iní od teba poadujú. Lebo ¾udia, náchylní na hriech sú závistliví, iarliví a vdy si
namý¾ajú, e sú múdrejí od teba a e je
ich cesta správnejia. Musí by preto ve¾mi
diskrétny a zosta pevným na ceste, ktorou kráèa, vdy v srdci nies Boha - modlitbou, pôstom, pokorou, svätými sakramentmi , aby sa ti podarilo prís k svetlu.
¼udská oh¾aduplnos znièila nespoèítate¾ne mnoho ¾udí. Ko¾ko len ¾udí vpadlo do depresie, zastavilo sa vo svojej ceste,
odilo z nej iba pre cudzie ohováraèky alebo vyhráky. Tí ¾udia zabudli, e si ty originálom, e a nepostavili oni do sveta a e
tvoja budúcnos nezávisí od ich vôle. Urobi èosi ve¾ké vo svojom ivote, sta sa
slávnym, vyarova svetlom, sta sa vzorom iným ¾uïom, môe iba tak, ak sa pev-

ne bude dra svojich predsavzatí a nevzdá sa svojej cesty, ak ide iba za svojím

vnútorným hlasom, za svojím svedomím
a má stále Boiu Reè pred sebou. Èím zaène i rozmý¾a nad tým, e je dôleité kona tak, ako myslia iní, ty klesá a urèite
padne.
Géniovia sú tí ¾udia, ktorí mali odvahu ís vlastnou cestou neposlúchajúc, èo
svet hovorí. Géniovia sú ¾udia, ktorí mali
odvahy vykopa svoje talenty, nimi budova a pracova, neopytujúc sa pritom, èo
iní o tom myslia. Lebo prídu k tebe i tvoji
najblií, ktorí ti povedia, e by si si mal
vybra nejaké iné povolanie - a v iadnom
prípade to, ktoré si si sám zvolil, e si sa
mal inak zosobái, inak pracova, e to
èo pracuje, neprináa peniaze ani ivotné
uspokojenie. No ty vie, e má iba svoje
svedomie, e jestvuje iba jeden Boh a e je
iba jeden ivot na zemi. Ty vie, e ti Boh
daroval tvoj talent a e tvoje astie spoèíva iba v tom, ako ním bude naklada a pre
seba vtedy dosiahne najviac. Ty si drahocennosou, lebo nik v dejinách ¾udstva nebol ako ty. A práve preto iba ty môe svetu, svojmu tátu a sebe da to, èo do teba
vloil sám Boh.
Ak poèuje vyhráky ¾udí, ich ohovárania a klebety, dodaj si sily a veï, e si na
tej pravej ceste. Neobracaj sa ani vpravo,
ani v¾avo, neh¾aï na ¾udí, choï smelo svojou cestou iba napred, k Bohu - pod¾a vlastného svedomia. Ak sa spo¾ahne na ¾udí,
privedie do záhuby i pozemský i veèný
ivot. Ak sa na¾aká ich vyhráok, vtedy a
u nemá kto ochráni. Jedinou ancou, aby
si zostal bezpeèným a spaseným, spoèíva
v tom, aby si h¾adel iba dopredu, aby si
verne sledoval svoju cestu a oèakával Boiu
pomoc. Iba Boh môe a chce a ochráni
od ¾udských vyhráok, ich zlomyse¾nosti,

ohovárania a pristavovania a v tvojej ceste. Preto, ak bude poèu vyhráania, ohovárania, a tomu podobné, choï len smelo napred a modli sa ete viac. Ete viac
dodriavaj pôst a neboj sa zriekania sa, pokory, obete. Iba na taký spôsob sa ti podarí vyjs na svetlo a smia sa z neschopnosti tých, ktorí a chcú zastavi na tvojej spravodlivej ceste.
(Tak málo je potrebno, p. T. Ivanèiæ,
pripravil A.M.Kuric)

Milan Rúfus

Materstvo
Klas dozrel, k nivám sklonený.
Vytryskla boles zo eny.
A po tom moste, prudko vyklenutom
nad håbkou ivných, dobrotivých tiem,
a po tom moste z nedozerných brehov
pod pynou vlajkou plaèu víazného
dieatko prilo.
Jezu, èo ti dám?
V údive stojím, zakríknutý stojím.
Mylienka dymí z upàchnutých liet.
Niè nepatrí mi, niè nenazval som svojím.
Dni idú. Èlovek, èo ti dám?
Kyticu kvetov natrhám.
Zaspievam: toto ti posiela zem.
Zaspievam, zaspievam, dieatko spí.
- Spí tvoja boles vzneená a sladká.
Mária, matka,
oroduj za nás u drsného súdu.
Za muov, ktorí sú i ktorí mumi budú.
Naveky snom i ranami
bdie neha eny nad nami. Tak zaspievam.
Tak zaspievam, veï, boe, èo má básnik,
nevädze po¾né, vtáctvo pod oblohou?
Pesnièku vernú, srdce dokorán.
A to je vetko.
Autor tu vyjadruje vïaku enám,
vyzdvihuje ich nad muov. Hovorí o
nich, ako o verných bytostiach, ktoré urèujú ¾udský ivot na zemi.
01/2009 PRAMEÒ
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Milan Rúfus
odiiel potichu

Vo veku osemdesiat rokov zomrel
v nede¾u 11. januára v Bratislave básnik Milan Rúfus. ivot a dielo Milana
Rúfusa vzbudzovali veobecnú úctu a
obdiv u vetkých. Vo svojej tvorbe Rúfus spájal krásu poézie s håbkou mylienok, ktorými sa dotýkal vetkých
oblastí ivota, nevynímajúc ani vzah
k Bohu a zmysel ¾udského ivota. Jeho Modlitbièky sa nachádzajú takmer
v kadej slovenskej rodine. Máme ich
aj v naich nových uèebniciach slovenského jazyka a kultúry, ktoré sme
vydali minulého roku. Jeho básòam rozumeju aj najjednoduchí ¾udia a aj
najväèí intelektuáli. V Rúfusových básniach nachádzame nevyèerpate¾nú
håbku pravdy a múdrosti a hlboku vieru v Boha a veèný ivot. Milan Rúfus
je, môe sa poveda bez okolkov, svedomie a prorok celého slovenského národa. Posledná rozlúèka s Milanom Rúfusom bola v sobotu 17. januára o 11.00
hodine vo Ve¾kom evanjelickom chráme na Panenskej ulici v Bratislave.
Milan Rúfus básnik, prekladate¾*
10.12.1928 Závaná Poruba 11.01.2009
Bratislava.
Narodil sa v rodine murára. Do
¾udovej koly chodil v rodisku, zmaturoval roku 1948 na Gymnáziu v Liptovskom Mikulái. V rokoch 1948 - 1952
tudoval slovenèinu a dejepis na FF UK
v Bratislave.
Po skonèení vysokokolského túdia zostal na Filozofickej fakulte UK ako
pedagóg. Prednáal dejiny slovenskej a
èeskej literatúry. V kolskom roku 1971
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- 1972 pôsobil na univerzite v Neapole.
il na dôchodku v Bratislave.
1996 cena Jozefa Cígera Hronského
za literatúru 2005 Cena ministra kultúry za zbierku básní Báseò a èas 2008
Cena Crane Summit za poéziu 2009 Pribinov krí I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.
Prvé básne publikoval v èasopisoch
Prameò, Nový rod, Mladá tvorba a Borba. Debutoval básnickou zbierkou A
dozrieme (1956), ktorá znamenala výrazný posun dobového chápania poézie. Svoje juvenílie, ktoré predchádzali
kninému debutu, publikoval a o mnoho rokov neskôr v zbierkach Chlapec
(1966) a Chlapec ma¾uje dúhu (1974).
Silné sociálne cítenie i tematické zázemie pre svoju tvorbu preukázal v zbierkach: Zvony (1968) a ¼udia v horách
(1969). Básne druhej uvádzanej zbierky
inpirovala fotografická tvorba M. Martinèeka. Túto tematiku i poetiku ete
výraznejie rozvinul v zbierkach Stôl
chudobných (1972), Kolíska (1972 - s
fotografiami M. Martinèeka), Kolíska
spieva deom (1974) a Hora (1978 opä
s fotografiami M. Martinèeka). Jeho básòami sú sprevádzané i komorné výtvarné monografie M. A. Bazovského
H¾adanie obrazu (1973) a ¼. Fullu Hudba tvarov(1977). Inpirovaný slovenskou ¾udovou slovesnosou z Prostonárodných slovenských povestí Pavla
Dobinského a ich humanistickým posolstvom básnicky stvárnil mnohé slovenské rozprávky. Vyli v zbierkach
Kniha rozprávok (1975) a Sobotné
veèery (1979). Pridàajúc sa základnej
epickej stavby rozvinul v nich metaforiku rozprávok a zvýraznil viacrozmernos ich ideového odkazu, ktorý nekompromisne nadàa slabým, poniovaným a utláèaným. K tejto téme
sa ete vrátil v knihách adresovaných
len detskému èitate¾ovi Rozprávoèka
veselá ostaò ete s nami (1985) a Lupienky z jabloní (1993). Básnickou úvahou nad zmyslom ivota a ¾udského
údelu, ako aj nad zmyslom tvorby a tvorivosti je skladba Óda na rados (1981).
Do detstva sa tematicky vrátil v zbierke Studnièka (1986). V lyrickom dialó-

gu s dieaom v nej konfrontuje svoju
ivotnú skúsenos so stále prítomným
zázrakom detského vnímania sveta a z
neho vyplývajúcich otázok pre dospelých. H¾adaním nezvratných istôt v ivote èloveka a básnikovou pripravenosou
nies spoluzodpovednos za ¾udské úsilie sa vyznaèuje básnická zbierka Prísny
chlieb (1987). Zavàením básnického
stvárnenia slovenských ¾udových rozprávok a triptychovým uzavretím tejto
tematiky je kniha Tiché papradie (1990).
V knihe Dve osudové (1991) spojil svoje eseje tyri epitoly k ¾uïom z roku
1968 s básnickou skladbou Murárska
balada, ktorá je zoveobecnením konkrétnych osudov básnikovho rodu. Kniha je ilustrovaná výtvarnými dielami
básnikovho liptovského spolurodáka
Kolomana Sokola. Knihou lyrických miniatúr s poetologickým pozadím
kresanských modlitieb je zbierka Modlitbièky (1992), ktorá vyla vo viacerých
reedíciách, ako aj s rozíreným obsahom pod názvom Nové modlitbièky
(1994). Podobnú tematiku, no s motivickým zázemím dialógu dieaa a otca, má aj kniha Pamätníèek Modlitby za
diea (1995). Filozoficko-meditatívny
charakter má básnická zbierka Neskorý autoportrét (1992), v ktorej básnik
sumuje preitú skutoènos, rovnako ako
zbierka Èítanie z údelu (1996). Nevinnos ako prís¾ub vytúenej harmónie
stíeným hlasom oslavuje v osobnej básnickej spovedi almy o nevinnej (1998).
Od r. 2002 vychádza Súborné dielo
Milana Rúfusa vo vydavate¾stve MilaniuM. Dosia¾ vylo 8 z plánovaných 16
zväzkov.
Výbery poézie: 1969 Triptych 1972,
1975 Básne 1978 A èo je báseò Eseje 1968
Èlovek, èas a tvorba 1969 tyri epitoly
k ¾uïom 1974 O literatúre 1996 Epitoly staré a nové Prekladate¾ská tvorba:
Z nórèiny preloil dramatickú báseò H.
Ibsena Peer Gynt (1966), zo panielèiny
výber z poézie klasika kubánskej literatúry J. Martího (Znamenie ivota, 1988).
Takisto prebásnil Knihy almov (1991)
a Jeremiáov nárek (1998). V roku 2005
vydal - pod¾a jeho vlastných slov poslednú - básnickú zbierku Báseò a èas.
( Pripravil A.M.Kuric)

U tradiène sa na Radoi v druhý deò
Vianoc organizuje tefanská zábava. Tak
to bolo i tentoraz. Dòa 26. 12. 2008 vo
veèerných hodinách v miestnostiach Slovenského domu na Radoi vedúca folklórnej sekcie MS Rado Ema Cinkocká
spolu s demi a dospelými èlenmi MS
Rado prichystala krásny vianoèný program.
Od nepamäti nai predkovia starostlivo pestovali tento zvyk, take si povaujeme za povinnos zachráni ho pred zabudnutím.
Vzh¾adom na to, e kadoroène organizujeme podujatie vá¾anie mája, na ktoré pozývame i vzácnych hostí, ako i èlenov
iných matíc, rozhodli sme sa, aby zábava

Na tefana bola skromnejieho rázu. Napriek tomu, e sme iba malou
maticou, predsa sa nám
len podarilo samostatne
prichysta vianoèný minikoncert a na to sme Na Radoi
ve¾mi hrdí.
Èlenovia naej speváckej skupiny (staria a mladia skupina detí, ako i dospelí) zaspievali nieko¾ko vianoèných pesnièiek, pokým sa deti vetkým prítomným prihovorili krátkymi vinmi a na ten
spôsob zvestovali ve¾kú Boiu milos - narodenie Krista Pána.
Vetci èlenovia MS Rado s ohromnou chuou sa dali do organizovania toh-

Foto: A. Popoviæová

Tancom oduevnili
Cernik a Josipovec

Speváèky MS Josipovec

Taneèníci KUS-u bratov Banas nemajú èas na oddych. Navye, speváèky
okrem spevu na mnohých podujatiach
majú i iné záväzky - ako je napr.: napiec koláèe, prichysta obèerstvenie,
obslúi hostí.
Ani len cez Vianoce nemali oddych.
Spievali cirkevné vianoèné piesne v josipovskom kostole v nede¾u medzi Vianocami a Novým rokom. V tú istú nede¾u
mladí taneèníci boli pozvaní do Cernika
na vystúpenie s domácimi a hosami.
Nekryli svoje nadenie zo slovenských
tancov, ktoré mali príleitos vidie i v mi-

nulých rokoch, ako ani pôitok
z priatelenia sa s Josipovèanmi, take je zrejmé, e spolupráca Cernika a Josipovca i v
budúcnosti bude pokraèova.
ia¾, u ve¾mi zaaení vystúpeniami a mnohými inými aktivitami, tentoraz cestovali iba
mladí taneèníci. Obecenstvo
mesta Cernik s ve¾kou netrpezlivosou vyèkávalo na ten ako oni hovoria - ten rýchly tanec, v ktorom taneèníci dvíhajú svoje taneèníèky, keïe oni niè podobného vo svojom repertoári nemajú.
O týdeò skôr mladí tancovali i v Osijeku. KUS eljeznièar pozval ich vystupova v ich programe pri príleitosti Vianoc.
Mladí taneèníci tancovali nasledovné choreografie: Horehron, polku a Husti. Predvedenia domáceho súboru eljeznièar, ako
i KUS-u z osady Semeljci taktie boli na
vysokej úrovni.
Dlhodobá spolupráca KUS-u eljeznièar a KUS-u bratov Banas pokraèuje.
(A. Popoviæová)

Foto: A. M. Kuric

tefanská zábava
na Radoi

to programu a vïaka ich ve¾kému entuziazmu program krásne odznel. Máme nádej, e sa páèil vetkým prítomným - bol
to ozajstný dar zo srdca naej malej matice.
Dúfame, e táto oslava i v budúcnosti
zotrvá, aby ani nae deti nezabudli na ten
pravý význam Vianoc. Vianoce sú naím
najväèím sviatkom a môete si to preèíta i v týchto vinoch, ktoré odzneli na Radoi na tefanskej zábave:
Veselé Vianoce a astlivý nový rok!
Pod hviezdnym nebom králi cestovali,
hviezdu novú, jasnú, tú i nám ukazovali.
Hviezda tá zázraèná aj nám ukazuje narodil sa spasite¾, nad nami kra¾uje.
Novinku radostnú nesiem vám,
e sa dnes narodil Kristus Pán,
Jeiko malièký v jaslièkách,
zavinutý v bielych plienoèkách
u je naím uèite¾om,
vemohúcim Spasite¾om
- sláva, aleluja.
Po ukonèení náho vianoèného programu nasledovalo vzájomné priatelenie sa. O obèerstvenie prítomných sa postarali tunajie ikovné eny a do tanca
nám hrala kapela Alesis. Bolo krásne a
veselo.
Veríme, e sa na tefanskej zábave
stretneme i koncom tohto roku, ako i v ete mnohých ïalích.
Cítime, e sme túto tefanskú zábavu
povinní udra a pestova, lebo na tradíciu a kultúru naich predkov, na nae korene zabúda nesmieme.
(E. Cinkocká)
01/2009 PRAMEÒ
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Hasièi
z Josipovca

Výkonný vybor hasièov v Josipovci

Zväz Slovákov v auguste minulého
roku udelil uznanie hasièskému
zdrueniu z Josipovca za výnimoèné
úspechy, ktoré dosiahli na súaeniach.
Uznanie im odovzdal zástupca predsedu
Zväzu Slovákov v RCH elko Lomiansky
na podujatí Slováci do Drlaku, v rámci

Foto: A. Popoviæová

Dobré
výsledky

Darko Eling s diplomom

Úrad verejnej ochrankyne detských
práv Mily Jelaviæovej pozval pätnás detí - trinás iakov z Josipovca a dvoch z
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ktorého sa od 2008. roku bude zároveò
organizova i hasièské súaenie.
20. decembra uskutoènilo sa stretnutie hasièského zdruenia, na ktoré boli
pozvaní i hostia a sponzori.
Predseda Josip
Konjuak oboznámil
prítomných so vetkými aktivitami a rezultátmi, ktoré doteraz dosiahli. Skutoène mali dôvod na oslavovanie, lebo u
dlhý rad rokov dosahujú výnimoèné výsledky na hasièských
súaeniach a táto
posledná vetkých
prekvapila.
Iba máloktoré
prostredie sa môe
pochváli tými najlepími rezultátmi - a
to nie iba v Chorvátsku, ale i na
súaeniach medzinárodného rázu.
Najúspenejím tímom je mládenícky
tím (12 - 16) rokov, ktorý vedie Daniel
Kmet. Oni dosiahli najlepí èas v jednotlivých disciplínach na upnom, tátnom

a medzinárodnom súaení v Maïarsku.
Josipovec má a desa súaiacich tímov. Úspený je i enský tím. Z kadej
súae prinesú aspoò jednu medailu. V
minulom roku sa im podarilo predstavova upu na tátnom, a potom i na medzinárodnom súaení.
Plánujú i v budúcnosti udra takú
kvalitu. Finanènú podporu urèenú na
vetky tie výnimoèné cesty dostali od upy,
Punitovského okresu, Miestneho výboru
Josipovec, pokým im podnik majite¾a Ivicu Kocura DUO daroval odev. Kúpené je
i nové vozidlo, ktorým teraz cestujú na
súaenia.
Pavo Kvasnovski tajomník zdruenia,
oboznámil prítomných so stavom finanèných prostriedkov, ktorými zdruenie disponuje a velite¾ Josip Mihalina hovoril o
vzdelávaní nových èlenov.
Mirko Vavra, prednosta okresu s¾úbil,
e okres bude finanène podporova vetky
súaenia. Stjepan ivkoviæ, zástupca
predsedu hasièského zdruenia, pochválil prácu josipovského hasièského
zdruenia a za výnimoène dobré rezultáty,
ktorými sa len málokto môe pochváli.
(A. Popoviæová)

Gorjan, a pri tej príleitosti nás oboznámili s právami detí a prácou Úradu. Poradkyòa verejnej ochrankyne detských
práv Mája Flego, ktorá sa u skôr dozvedela o úspechoch naej koly v oblasti výtvarného umenia, vyzvala nae deti, aby
vyma¾ovali vianoèné motívy pre gratulaèné listy pri príleitosti Vianoc a Nového roku. Naim deom sa to podarilo skvele urobi - a to vo ve¾mi krátkej lehote. Na
gratulaèných listoch svoje miesto nali i
betlemái (betlehemci). Ako odmena za
tieto krásne práce nasledovalo pozvanie
pre vetkých iakov a cestovné trovy im
hradil Úrad. Dve práce sú vybrané pre gratulaèné listy. Ich autorkami sú: Mája Ovèariková (VIII. trieda) a Monika Cabadajová (V. trieda). Ostatné práce si pracovníci Úradu ponechali, aby im okrá¾ovali
ich miestnosti.
iaci a uèite¾ka výtvarnej výchovy Anica Popoviæová ich oboznámili s aktivitami v kole a v meste, v ktorých úèinkujú
deti. Zdôraznili, e v tejto osade ijú poèet-

ní prísluníci slovenskej národnostnej meniny, ktorí si pestujú svoju tradíciu a kultúru a deti v kole majú i predmet pestovanie slovenského jazyka a kultúry. Deti
sa teili z tejto návtevy, poïakovali sa za
krásne prijatie a pozvali tátnu ochrankyòu detských práv, aby navtívila nau
kolu. Deti s uèite¾kou výtvarnej výchovy
sprevádzala aj Sanja Smoljo - úètovníèka
v josipovskej kole. Táto návteva je zaznamenaná i na internetovej stránke:
www.dijete.hr .
Na grafickom bienále v Po¾sku medailu a knihu za grafiku pod názvom Moja dedina získala Josipa Kaniseková, iaèka VIII. triedy a uznania za úèinkovanie:
Kristína Crnojová, iaèka VII. triedy, Mája Ovèariková, iaèka VIII. triedy a Monika Konjuaková, iaèka VII triedy. A
Prvé ceny ziskali aj Antonija tencová a Monika Konjuaková na medzinárodnej súae v Dolnom Kubine, na Slovensku. Téma bola vianoèná poh¾adnica.
(A. Popoviæová)

Foto: Dj. Zailacová

Po slovensky, po
chorvátsky, po anglicky

V triede

Foto: Dj. Zailacová

Sviatky v decembri sú bohatým
zdrojom na prezentovanie rôznych
zvykov a obyèají rozlièných národov.
Práve túto tematiku sme vyuili na
to, aby sme iakom, ale aj uèite¾om poukázali na pestros a bohatstvo slovenskej, chorvátskej a anglickej tradície v adventnom, vianoènom a novoroènom období. iaci 6.A a 8.A triedy sami mali prí-

vá zahalila bielym
plátnom (v 6.A tr. to
bola naa Magdaléna
Firicová), do ruky
vzala husie pierko,
ktorým potom omietla stenu triedy, pretoe týmto úkonom
sa odoenú vetky
choroby a zlé sily z
domu.
Pokraèovali sme
porovnávaním pojmov adventný veniec,
ranná oma, vianoèné sviatky, tedrý deò, stromèek, hviezda, narodenie Jeia, Spasite¾, pastieri,
Betlehem, Vianoce v troch jazykoch, ktoré boli napísané na tabuli a h¾adali sme,
ktoré sú zhodné, podobné a úplne odliné.
V týchto jazykoch sme èítali úryvky
zo Sv. písma pod¾a Matúa 2. kapitolu
Jeiovo narodenie. Vetci museli zapamäta: Narodil sa
Spasite¾ ", Rodio se
Spasitelj", A Savior
has been born", a nikomu z prítomných
nebolo to aké.
tedrý veèer bol
najpestrejí, pretoe
sme verne odohrali,
èo sa u Slovákov na
tedroveèerný stôl
dávalo. Kadý iak z
Markovca mal za úlo-

hu donies nejaký symbol Vianoc a vysvetli celej triede ich význam. Podarilo sa im to, splnili svoju úlohu,
aranovali stôl v triede vianoèným stromèekom s medovníkmi, jablkami,
orechmi, chlebom, cesnakom. Na stôl
priniesli aj obilie, modlitebnú kniku,
svätenú vodu, svieèku, zámku. Vetko
to znamenalo zdravie a pospolitos, bohatú úrodu, ochranu pred chorobou,
rodinný ivot.
Najzaujímavejie bolo ochutnávanie
oblátok s medom, pochutili si i deti i uèitelia.
Pedagogièka koly Djurdjica Zailacová povedala: Integrovaná hodina troch
predmetov od zaèiatku a do konca prebiehala v príjemnej atmosfére, vetci sme
sa cítili pohodlne, mala som bohatý
záitok, bolo pekne vidie, ako deti so
záujmom sledujú prezentované zvyky a
obyèaje Slovákov. Uèite¾ky túto ideu o
vianoèných sviatkoch výborne realizovali a spolu so iakmi nám priblíili atmosféru najkrajieho èasu rodinného pokoja, èasu Vianoc".
Ja dodávam k tomu aj s pomocou sily
zhora, ktorá nás osvietila a pomocou ktorej sme mohli aj takýmto spôsobom oslavova Boha.
Nakoniec napoèítame iakov, ktorí
sa zúèastnili na prezentácii slovenských
vianoèných obyèají:
Tomislav kof, Filip Bonjakoviæ,
Ivan Korpak, Deni Ivanèiè, Tena Heèimoviæ, Tina Peria, Marija Hoho, Anamarija Vidranjski, Darjan Barièeviæ, Davor Cepun, Antonija Dudjak, Magdalena Firic, Matea Kalaziæ, Alen Periæ, Ivan
Priè, Vjekoslav Radan, Santino timac,
Antonio Kapetanoviæ.
(A. Maroevièová)

Po slovensky, po chorvátsky, po anglicky

leitos poslúcha na jednej hodine tri
uèite¾ky: angliètinárku (tefica Ronèevièová), uèite¾ka chorvátskeho jazyka
(Branka Turzová) a slovenèinárku.
Zaèali sme so svätým Mikuláom a
zhodli sa, e v kadej krajine sú podobné zvyky vkladania darèekov do èimy.
Na svätú Luciu sme predviedli jednu slovenskú obyèaj, ktorú iní nepoznajú, a to tú, e sa naa Tena Heèimovièo-

MS ZOKOV GAJ
20. 12. 2008 vianoèní dedkovia
navtívili Zokov Gaj teraz u tvrtýkrát zaradom. Toti správa Zdenského okresu pod vedením M. Barukèiæa organizuje delenie darèekov
deom vo veku od 0 - 14 rokov vo
vetkých dedinách okresu. Na veo-

becnú rados vetkých detí a rodièov
dedko s darèekmi priiel v predpoludòajích hodinách vláèikom. Deti sa s
dedkom potom povozili po Zokovom
Gaji, a potom u nasledovala rozlúèka do budúcich Vianoc.
(L. Holoová)
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Vianoèný program v kole

nám ve¾kou cou, e nás navtívil i prof.
Andrej Kuric, predseda Zväzu Slovákov
v RCH, ako i iní vysokí funkcionári zo
Zdeniec. Okrem detí, ktoré navtevujú
hodiny slovenèiny, piesòou a tancom sa
predstavila i detská taneèno-spevácka
skupina MS Zokov Gaj. Niektorí z taneèníkov len tohto roku opustili kolské
lavice. Poteite¾ne bolo pozera sa ako
piesòou a tancom vnáajú rados do sàdc
svojich bývalých uèite¾ov a menie deti
zasa rozveselili svojich terajích uèite¾ov.
Preto boli pochválení oduevneným, búrlivým potleskom.
(L. Holoová)

Deti recitujú
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19. 12. 2008 Z Ivana Gorana Kovaèiæa zo Zdeniec organizovala vianoèný program pre iakov a uèite¾ov
tejto koly, ako i pre irie obecenstvo. Od zaèiatku tohto kolského roku
v tejto kole sa zaèalo s vyuèovaním
predmetu pestovanie slovenského
jazyka a kultúry. Tento predmet navtevuje 22 iakov. No iba nieko¾kí mali
odvahy predstavi sa obecenstvu vianoènou piesòou Tichá noc (po slovensky). Vo vypoièaných krojoch deti
MS Zokov Gaj na takýto spôsob sa predstavili obecenstvu zo Zdeniec, svojím
priate¾om, rodièom a uèite¾om. Bolo

Slovenské deti spievajú
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Slovenské deti recitujú

Riadite¾ka Mirjana pozdravuje prítomných

Slovenské deti tancujú

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

