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U ve¾vyslanca
SR v Záhrebe

Zaèiatkom januára predseda Zvä-
zu 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 v�estran-
nú pomoc Ve¾vyslanectva Slovenskej re-
publiky v Chorvátsku Slovákom v Chor-
vátsku. Ve¾vyslancovi odovzdal nieko¾ko
darèekov (nieko¾ko kníh, ktoré vydal
Zväz, Prameò a ilocké víno) a poprial mu
ve¾a úspechu v práci u nás. V prijemnom
kon�truktívnom rozhovore, pri ktorom
bol prítomný aj zástupca ve¾vyslanca pán

Igor Derco, sna�ili sme sa ve¾vyslancovi
Supekovi èo najstruènej�ie poda� obraz
o Slovákoch v Chorvátsku a práci Zväzu
a Matíc slovenských. Pán Igor Derco je
zástupca ve¾vyslanca Chorvátska u� nie-
ko¾ko rokov, tak�e pozná aj prácu Zväzu
a Matíc slovenských a pri tejto príle�ito-
sti vyzdvihol vysokú úroveò ich kultúr-
no-osvetovej práce.

J.E. Roman Supek sa poïakoval za
podanie kompletného obrazu o Slová-
koch v Chorvátsku, o ich aktivitách v kul-
túrno-osvetovej a spoloèensko-politickej
oblasti a zdôraznil, �e on a jeho spolu-
pracovníci budú aj naïalej pomáha� Slo-
vákom v Chorvátsku v ich kultúrno-osve-
tovej práci a sledova� na�u èinnos� a te�i�
sa s nami z dobrých výsledkov. A prvé
kroky pomoci sme u� dohodli v súvislo-
sti s uskutoènením projektu Múzea Slo-
vákov v Chorvátsku v Na�iciach, ktorý
budujú spoloènými silami Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky a Mini-
sterstvo kultúry Chorvátska. O nieko¾ko
dní podpredsedníèka chorvátskej vlády
Jadranka Kosorová by mala nav�tívi� Slo-
vensko a stretnú� sa s podpredsedom
vlády Slovenska Du�anom Èaplovièom,
poèas ktorého budú rokova� aj o tomto
projekte. Ve¾vyslanec  Supek zdôraznil,
�e jeho úlohou bude poèas svojho man-
dátu nav�tívi� v�etky komunity Slovákov
a stretnú� sa s matièiarmi a Slovákmi v
Chorvátsku. 

Prvá príle�itos� to bude asi na Plese
Slovákov a priate¾ov v Na�iciach vo fe-
bruári tohto roku.

(A. M. Kuric)

Predseda Zväzu s ve¾vyslancom Romanom Supekom a zástupcom ve¾vyslanca Igorom Dercom 
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J.E. ve¾vyslanec SR v Záhrebe Roman Supek
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Èo sa týka projektov, ktoré podali
Matice slovenské a Zväz, pán Tolnauer
zdôraznil, �e sú dos� reálne v po�iadav-
kách, no aj u nás sú tí, ktorí sa neriadia
metodológiou. Ve¾mi je dôle�ité dba� na
metodológiu a pri vyúètovaní projektov
pod¾a metodológie poda� finanènú sprá-
vu. V�etky na�e 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 na�ich podujatiach, ktoré financuje
Rada pre národnostné men�iny Chor-
vátskej republiky, sa zabúda, èi sa nasch-
vál vynecháva, alebo sa nevie, �e je po-
trebné napísa� správne na pozvánky, na
plagáty, do knihy, pripomenú� pri pred-
stavovaní, �e je pod ochranou, �e fina-
nènú podporu dáva Rada pre národ-
nostné men�iny Chorvátskej republiky.
A naozaj majú pravdu, preto�e na via-

V pondelok 19. januára 2009 v Záh-
rebe bola v miestnostiach Rady pre
národnostné men�iny Chorvátskej re-
publiky spoloèná konzultaèná schôd-
za predstavite¾ov slovenskej a èeskej
národnostnej men�iny. Delegácie pri-
vítali predseda Rady pre národnostné
men�iny pán Aleksander Tolnauer a je-
ho spolupracovníci, ako aj parlamentná
zástupkyòa èeskej a slovenskej národ-
nostnej men�iny Zdenka Èuchnilová.

Na schôdzi boli predstavitelia Zväzu
Slovákov v Chorvátsku: Andrej Kuric,
predseda, podpredseda Zväzu �elko Lo-
miansky, ktorý je zároveò èlenom Rady
pre národnostné men�iny, a tajomníèka
Zväzu Branka Baksová.  

V úvodnom slove pán predseda Tol-
nauer zdôraznil, v akej situácii sa na-
chádzame. Situácia, ktorá je v celom sve-
te, dotkla sa aj nás, a preto aj finanèná
pomoc pre na�e aktivity, na tento rok bu-
de zvý�ená o 5,01 percenta. Predseda zdô-
raznil aj to, �e Rada financuje tohto ro-
ku a� 796 pou�ívate¾ov. V�etci si musí-
me by� vedomí skutoènosti, v ktorej sa
nachádzame a potrebné je aj na�e �ela-
nia prispôsobi� sa skutoènosti.

Tohto roku musíme by� výrazne ra-
cionálni. Mô�e sa stá�, �e finanèné pro-
striedky nebudú prichádza� naèas. Pre-
to je ve¾mi dôle�ité by� dobrý hospodár
a vyu�íva� prostriedky práve na tie naj-
dôle�itej�ie projekty. Pri oslavách je po-
trebne by� racionálny.

Predsedníctvo Rady pre národnostné men�iny v RCH
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Konzultaèná schôdza s
vedením Rady pre 
národnostné men�iny CHR 

Predstavitelia Zväzu s Predsedníctvom

Fo
to

: A
. M

. K
ur

ic

cerých na�ich podujatiach sa Rada ne-
spomenula, alebo sa napísalo nespráv-
ne, napríklad: (Úrad..., Vláda... a pod.).
Taktie�, �e niektorí predstavitelia Ma-
tíc nepozdravia na na�ich podujatiach
predstavite¾ov Rady. To sa viac nesmie
stá�.

Pán Tolnauer zdôraznil, �e Rada fi-
nancuje aj 56 èasopisov, na ktoré sa dá-
vajú dos� ve¾ké finanèné prostriedky. Je
dôle�ité práve teraz dáva� pozor, aby sa
v tých èasopisoch nenachádzali politic-
ké pamflety, uprednostòovania a pro-
mócia osôb z jednotlivých politických
strán. 

Zdôraznilo sa tie�, �e sa bude po-
kraèova� vo financovaní kultúrneho
ochotníctva, podujatí, informovania a
vydavate¾stva.

Predseda Zväzu Andrej Kuric sa
poïakoval Rade pre národnostné me-
n�iny Chorvátskej republiky a predse-
dovi Tolnauerovi za usilovnú prácu a po-
moc a zdôraznil, �e tieto pokyny a rady
budú podané Výkonnému výboru Zvä-
zu a predstavite¾om Matíc slovenských.

Podpredseda Zväzu �elko Lomiansky
povedal,  �e je dôle�ité, aby sa predsta-
vitelia Rady zúèastòovali na na�ich kul-
túrnych podujatiach a �e sa istotne po-
staráme, aby to èo financuje Rada pre
národnostné men�iny Chorvátskej re-
publiky, bolo i transparentne ukázané.

Na konci schôdze zástupkyòa pre Slo-
vákov a Èechov v chorvátskom parla-
mente Zdenka Èuchnilová pripomenu-
la, �e aj tohto roku sa dostanú finanèné
prostriedky na budovanie kultúrnych
domov, ktoré bude treba dobre vyu�i�.

(A. M. Kuric)
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V Kostole sv. Al�bety
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Vianoce v Kostole
svätej Al�bety

Od samotného zalo�enia Jelisavca a
jelisavskej cirkvi pôsobili tu mnohí fa-
rári, ktorí v�dy s láskou zoskupovali je-
lisavských veriacich vôkol seba a títo po-
tom na znak vïaky na ten najlep�í spô-
sob vracali to kres�anskej cirkvi - vlast-
nými rukami vybudovali tento moder-
ný kostol.

I v dne�né èasy, v�dy keï je potreb-
né pomôc�, jelisavskí veriaci sa v�dycky
zúèastòujú v mnohých humanitárnych
akciách a svojimi dobrovo¾nými prí-
spevkami pomáhajú pri udr�ovaní a
vynovovaní kostola.

Vianoèné sviatky v Kostole sv.
Al�bety sú naozaj nieèo osobitné a
zvlá�tne. Preto v Jelisavci v tradícii spie-
vania a hrania na sv. om�iach v èase via-
noèných sviatkov v�etci poci�ujú ako
najkraj�ie a najcennej�ie vystúpenia je-
lisavských folkloristov poèas celého ro-
ku.

Napriek tomu, �e by niektorí toto úsi-
lie asi 60-ich hudobníkov a spevákov
chceli zmen�i� a poprie� ako druh vystú-
pení jelisavských folkloristov, to istotne
nebude vplýva� na to, aby jelisavskí fol-
kloristi v budúcich rokoch nevystupo-
vali v kostole, vyjadrujúc na tento spô-
sob svoju vieru a lásku k Bohu, ako sa to
i patrí na opravdivých kres�anov. A v bu-
dúcnosti sa budú usilova� e�te viac, aby
zmohli èím viac vôle a sily, s tú�bou, aby
im Vianoce a ostatné kres�anské sviatky
prebiehali za veselej hudby a spevu, na
rados� celej dediny a v�etkých kres�anov
- bez oh¾adu na to, èi sa to niekomu páèi-
lo, alebo nie. 

(�. Brník)

droveèerný deò, na polnoènej om�i, v deò
samých Vianoc, na sv. �tefana, ako i poèas
om�e pri príle�itosti sviatku Troch
krá¾ov, poèas celej om�e sa ozývajú ve-
selé zvuky a hlasy tamburá�skej skupiny
a cirkevného orchestra SKUS-u Ivana
Brníka-Slováka, Jelisavec.

Dlhodobá èinnos� tohto spolku a oso-
bitne cirkevného orchestra a spevácke-
ho zboru uèinila neodmyslite¾ným fak-
tom, aby v súèasnosti v jelisavskom ko-
stole v �iaden väè�í kres�anský sviatok,
svojou hudbou a spevom, úèas� nebrali
i èlenovia slovenského jelisavského spol-
ku.

Práve samotná pieseò je mnohým ve-
riacim podnetom, aby pri�li na takéto
slávnostné sv. om�e.

I tohto roku, ako i poèas celého ra-
du minulých rokov, v Kostole sv.
Al�bety v období Vianoc vládla zvlá�t-
na, slávnostná atmosféra. V tie dni, v
ktorých celý kres�anský svet oslavuje zro-
denie malého Je�i�ka, v jelisavskom ko-
stole je zvlá�� krásne; je v òom nieèo, èo
ka�dého kto nav�tevuje sv. om�e v tie dni,
vypåòa ��astím a láskou k svojej viere.

Samozrejme, netreba ani spomína�,
�e Kostol sv. Al�bety poèas tých sviatoè-
ných dní bol primalý, aby mohol prija�
v�etkých veriacich, v�etkých tých, ktorí
chceli svojím príchodom vyjadri� svoju
lásku a vieru v Boha.

Predsa dôvod, preèo je tak ru�no v
tie dni v jelisavskom kostole sèasti le�í i
v tom, �e u� celý rad rokov - tak na �te-



Vin�ujeme vám
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Vianoce. Èas radosti, pokoja, mie-
ru, kres�anskej lásky, priatelenia sa,
spolupráce. Takáto atmosféra vládla
aj v sále Slovenského domu v Iloku 19.
decembra 2008.

O 20. hodine sa toti� zaèal 3. tradiè-
ný program pri príle�itosti vianoèných
sviatkov pod názvom Vianoèný koncert.
Koncert organizovali a v òom vystupo-
vali KUS Júlia Bene�iæa a SKOS ¼udoví-
ta �túra Matice slovenskej Ilok.

Scénu upravil domový správca MS
Ilok Josip Mi�kulin - pripravil a vyvesil
dvojjazyèné nápisy ��astlivé Vianoce a
k tomu zabezpeèil a na javisku okrá�lil
ve¾kú jedlièku. Moderátormi koncertu
boli hlásatelia slovenského vysielania Rá-
dia Ilok Biljana Je�iková a Daniel Du-
bovský.

Jarmila Mudrochová pripravila a nac-
vièila program zo strany MS Ilok:

- Striedali sme body programu s
ostatnými úèastníkmi. Deti z Iloka a z
Rado�a sa predstavili vianoènými reci-
táciami My sme malí vin�ovníci, �tedrý

veèer nastal a ��astie, zdravie vin�ujeme
vám. Deti nacvièili nové tance - zvlá��
chlapèenský a dievèenský, mláde�nícka
skupina zatancovala Dupák z Horehro-
nia a po prvýkrát sa predstavili novým
tancom Fri�ká z Tekova, ktorý  sa nauèi-
li na seminári v Báèskom Petrovci, na
programe spievala aj mlad�ia taneèná
skupina, aj chlapi z mláde�níckej sku-
piny. Èlenovia zmie�anej speváckej sku-
piny zaspievali dve vianoèné piesne - An-
jelov spev a Narodil sa Kristus Pán, kto-
ré zaspievali na vianoènom programe v
Osijeku. Taneèníkov a hudobníkov spre-
vádzal orchester pod vedením �elka Du-
bovského.

Hos�om na Vianoènom koncerte bo-
la aj spevácka skupina Iloèania pod ve-
dením Ivicu Hodolièa. Zaspievali �tyri
piesne: Kroz ponoæ nijemu, Sama si ti,
Ja te ljubim, djevo mila a Na malenom
brijegu.

Biljana �ivkoviæová, umelecká ve-
dúca Kultúrno-umeleckého spolku Júlia
Bene�iæa, prichádza z Vukovaru a nac-
vièila ich èas� programu:

- S KUS-om Bene�iæ spolupracujem
u� rok. Najskôr sme mali málo vystúpe-
ní, ale teraz je to èoraz èastej�ie, dokon-
ca sme mali úèas� aj na sú�a�i a capella
spevov v Babinej Grede. Tohtoroèný via-
noèný koncert bol zostavený zo zmesi
tancov a piesní zo Slavónie  a Sriemu Ra-
dujte se, narodi v podaní detskej sku-
piny, zmesami tancov a piesní zo Srie-
mu a Slavónie v podaní star�ej skupiny.
Pripravili sme dve vianoèné piesne z
Báèky, Radujte se, anðeli nebeski a Spa-

TICHÁ NOC
DVOJJAZYÈNE

vaj, mali Bo�iæu. Hlboko na mòa zapô-
sobil koniec programu, keï sme spo-
loène zaspievali Tichú noc po chorvátsky
a po slovensky. Páèilo sa mi aj spoloèné
posedenie po programe, e�te síce ne-
poznám ¾udí, ale tak by to malo by� aj v
budúcnosti .

Ðurðica Puriæová, predsedníèka Kul-
túrno-umeleckého spolku Júlia Bene�iæa:

- Ná� Kultúrno-umelecký spolok
zaèal znovu s èinnos�ou, keï sme sa vrá-
tili do Iloka. Stretli sme sa s men�ími
�a�kos�ami, ale zdá sa mi, �e sa ¾ady poh-
li aj napriek tomu, �e e�te stále zápasí-
me o priestor. Prinútení sme ma� skú�ky
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 mu�ských
taneèníkov. Práve na tomto vianoènom
programe sme sa dohodli s oktetom
Iloèania, s ich vedúcim Ivanom Hodo-
lièom, aby nám pomohli v tanci so spe-
vom. Spolupráca by sa  mala zaèa� o
krátky èas. Tohto roku na tre�om tra-
diènom vianoènom koncerte som nao-
zaj odu�evnená odozvou Iloèanov ako
publika. Sála bola nabitá a aj úèinkujú-
cich bolo viac ako minulé roky. Keï si
spomeniem na prvý roèník programu,
na smutný obraz malého poètu obe-
censtva, srdce mi tohto roku zaplesalo
pri poh¾ade z javiska do sály. A aj sa-
motný program - nemá to chybu. O rok
zase...

(V. Miksád)

MS ILOK
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hého vystúpenia opä� vyskú�ali ilocké
divadelné dosky.

Michal Èiliak, herec a zároveò aj asi-
stent ré�ie, neskrýval hrdos�:

- Predstavenie sme nacvièili v letných
horúèavách, keï väè�ina iných súborov
má prestávku. Nacvièili sme komédiu,
lebo na�i diváci si to od nás �iadajú. Pô-

vodné predstavenie sme skrátili, vyme-
nili sme mu�ské a �enské úlohy, pod¾a
toho, koho sme v súbore mali, a tak vzni-
kli nové, humorné situácie. Poèas nac-
vièovania sa dobre bavili samotní herci
a verím, �e i ilocké obecenstvo bolo spo-
kojné.

A Iloèania boli spokojní, ale iba tí,
ktorí si buï na plagáte preèítali, alebo

Divadelná tradícia na Jána v Iloku
bola koncom decembra roku 2008 na-
ru�ená po viac ako desa�roèí. Diva-
delné predstavenie nepripravili Iloèa-
nia, lebo dvaja herci z pripravované-
ho predstavenia, Vladimír Velko a Má-
rio Miksád, museli pre pracovné po-
vinnosti odcestova� mimo Iloka na
dlh�í èas, a tak sa nacvièovanie vlast-
ného predstavenia skonèilo.

Ilockému obecenstvu sa predstavi-
la Divadelná odboèka KUS-u Zvolen z
Kulpína komédiou pod názvom Dier-
kovou k¾úèou, ktorú na motívy hry An-
glièana Joea Ortona K¾úèovou dierkou
upravil a re�íroval Ján Chalupka. Pred-
stavenie, netradiène, namiesto o 20. ho-
dine sa zaèalo o 18. To preto, lebo i Kul-
pínèania majú viacerých Jánov, ktorí
svoje meniny chceli oslávi� doma, v Kul-
píne.

Kulpínèania v Iloku neboli èastým
divadelným hos�om. Prvá zmienka o
hos�ovaní je z roku 1954 a druhá o 30
rokov neskor�ie - v roku 1986. A� v ro-
ku 2008 - po dvadsiatich rokoch od dru-

Kulpínèania zo�ali bohatý potlesk
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poèúvali slovenské vysielanie Rádia Ilok,
�e predstavenie bude o dve hodiny skôr
ako tradiène. Bolo predaných len 40 vstu-
peniek, ale sála bola takmer plná - mla-
dí opä� prejavili záujem o divadlo. Her-
cov z Kulpína -  Daniela Ga�u v úlohe
psychiatra Dr. Prenticea, Alenu Chalup-
kovú ako Geraldine Barclayovú, Máriu
Koruniakovú ako pani Prenticeovú, Ka-
tarínu Kolárovú ako Dr. Ranceovú, Mi-
chala Èiliaka ako Nicholasa Becketta a
debutantku Miroslavu Bla�iæovú-Pe-
trá�ovú ako ser�antku Matchovú odme-
nili nieko¾konásobnými salvami potle-
sku. O dobrú zohranos� tímu sa v�ak zas-
lú�ili aj Mária Hegedú�ová a Viera Do-
rèová-Babiaková ako in�picientky, �ep-
kárky a rekvizitárky, Hana Zelenáková,
ktorá vyrobila kostýmy a scénické
doplnky, Vladimír Petrá� výberom
hudby, svetla a zvuku, spolu s Jánom Ba-
biakom a Róbertom Abrahámom, ktorí
mali na starosti svetlo a zvuk.

Po predstavení sa takmer v�etci di-
váci pobrali rýchlo domov, a tak skupi-
na Alesis nemala komu hra�.

V závere mô�eme len smutne kon�-
tatova�, �e nedostatok pracovných miest
v Iloku zapríèinil aj okyptenie tradície.
O to sa hor�ie ukazuje budúcnos� divadla,
lebo ekonomika je neúprosná a zatia¾ sa
ani neèrtá nádej na kraj�í zajtraj�ok. Po-
dobná situácia je aj vo folklóre. Dospelí
sú zaneprázdnení, a tak kultúrna èinnos�
ilockých Slovákov spadla na plecia �ia-
kov základnej a strednej �koly. Vydr�ia?

(V. Miksád)

MS Zokov Gaj
V druhý deò Vianoc, na sviatok Sv.

�tefana, èlenovia MS Zokov Gaj sa zúèa-
snili na sv. om�i vo farskom kostole sv.
Petra v Bok�iæi. Po om�i usporiadali
krátky koncert vianoèných piesní za
hudobného sprievodu harmoniky a
braèa. Po tejto èasti programu star�ia
spevácka skupina predstavila sa veria-
cim piesòou Krá¾ �tefanko - práve pri-
liehavou piesòou na ten deò. Po pro-
grame poèetní veriaci, ako i farár far-

nosti, pochválili program. Nad�ení tým èo
videli, pozvali èlenov MS Zokov Gaj, aby
im i pri iných príle�itostiach pri�li zväè�i�
oslavy.

�Kristus natrvalo zostáva
základom a obsahom Vianoc;
iba tak majú skutoèný zmysel."

Ján Chryzostom Korec

(L. Holo�ová)

Hospodárstvo
VERZUS 
DIVADLO
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Ilocká hudobná skupina Alesis je, a
nielen medzi Slovákmi v Chorvátsku,
ve¾mi známa a populárna. Èlenovia sku-
piny hrajú spolu od roku 1988 - dnes je
tomu 21 rokov. Od roku 2006 sú ich nah-
rávky súèas�ou slovenského vysielania
Rádia Ilok a v januári roku 2007 nah-
rali svoje prvé CD Slovenská nás láska
spája.

A práve toto cédeèko umo�nilo, aby sa
nahrávka skupiny roz�írila po svete. Neèu-
do, �e sa dostavili aj výsledky.

V decembri 2008 vedúci rozhlasu Sta-
rá Pazova vo Vojvodine Igor Uhelji zavo-

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 slo-
venskom vysielaní usporadúva mesaène
sú�a� o hit mesiaca. A práve piesne Slo-
venská nás láska spája a Na brehu pri Du-
naji skupiny Alesis z uvedeného cédeèka
získali lichotivý titul ví�aza v marci a jú-
ni 2008. Koncom ka�dého roka Rádio Sta-
rá Pazova organizuje program, v ktorom
vystupujú ví�azi mesaèných relácií, aby
sú�a�ili o titul Melódia roka. Na tento pro-
gram si v minulých rokoch do revuálnej

Skupina Alesis s vedením rozhlasu Stará Pazova
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ALESIS HRAL - STARÁ 
PAZOVA TLIESKALA

èasti volali Staropazovèania cezpo¾né sku-
piny. Vlani vyhlásili medzi poslucháèmi
anketu, ktorú skupinu by si poslucháèi
chceli vypoèu� v revuálnej èasti. Takmer
jednoznaène v odpovedi figurovala skupi-
na Alesis.

Aj keï síce boli ví�azmi a� dvoch me-
siacov, nemohli sa dosta� do sú�a�nej èa-
sti, lebo sú zo zahranièia a Rádio Stará Pa-
zova brala do sú�a�e len domácich ba-
nátskych spevákov.

Vedúci skupiny �elko Dubovsky ho-
vorí: - Malo sú�a�i� 10 spevákov, ktorí
zví�azili v desiatich mesiacoch. V revuál-
nej èasti sme mali hra� len 20 minút, ale
nás poprosili, keï�e sa nedostavil jeden
zo spevákov, aby sme hrali ïal�ích dvad-
sa�. Po ka�dej na�ej pesnièke zaznel obrov-
ský potlesk - tlieskalo nám 460 osôb, to¾ko
toti� bolo predaných vstupeniek v 500
miestnej sále Domu kultúry. Po programe
bas gitarista Vladimír Pa�itnay mal roz-
hovor pre staropazovský rozhlas a preda-
li sme aj v�etky cédeèká, ktoré sme mali so
sebou. Bolo ich len 40, ale keby ich bolo aj
300, v�etky by sa minuli, lebo bol o ne ve¾ký
záujem.

Spolupráca Iloèanov sa so Staropazo-
vèanmi týmto neskonèila. Alesis tie� do-
stal do daru cédeèká staropazovských sku-
pín, z ktorého budú nahrávky odvysiela-
né v slovenskom vysielaní ilockého rozh-
lasu. Nadviazali sa aj nové priate¾stvá. A
to je, okrem pracovného úspechu, hádam
najdôle�itej�ie: nadväzova� známosti so
Slovákmi kdeko¾vek vo svete.

(V. Miksád)

Tak sme sa doèkali. Po 116 rokoch ko-
runa skonèila. S novým rokom k nám pri�-
la avizovaná nová mena - euro. Prichádza
na Slovensko svetová finanèná kríza. Tre-
ba v�ak poveda�, �e nezávisle od eura. Do-
konca nás ubezpeèujú, ako je pre nás do-
bré, �e práve v tomto èase prijímame no-
vú, spoloènú a silnej�iu menu. Z h¾adiska
ekonomiky je to urèite dobrý krok. Treba
v�ak poukáza� aj na skutoènos�, �e súèa-

sná finanèná kríza je v prvom rade mo-
rálnou krízou. A tak ani prechod na euro
nezachráni na�u krajinu pred mo�nými
hrozivými dosahmi súèasnej ekonomic-
kej nestability. Ako zdôraznil pápe� Be-
nedikt XVI., svetová finanèná kríza je dôs-
ledkom prahnutia ¾udí po krátkodobých
ziskoch a pô�itkoch. Zlyhal èlovek, a nie
financie. Dôle�ité je, èi ich vnímajú ako
cie¾, alebo ako to, èím majú by�: pro-
striedkom na dosiahnutie ekonomického
zabezpeèenia a na zve¾adenie v�eobecné-
ho blaha. Koreòom zla je láska k penia-
zom, ktorá vedie nielen k strate viery (po-
rov. 1 Tim 6, 10), ale i svedomia. Preto v

Euro na 
Slovensku

minulosti cirkevní otcovia naliehali na
nevyhnutnos� premeny svedomia veria-
cich viac ne� na zmenu sociálnych èi poli-
tických �truktúr. To isté platí aj dnes. Om-
noho dôle�itej�ie ne� prechod na euro je,
aby sa tí, ktorí rozvíjajú ekonomickú èin-
nos� a vlastnia majetky, pokladali len za
správcov toho, èo im Boh zveril. On dal to-
ti� èasným veciam v�eobecné urèenie - pa-
tria v�etkým ¾uïom, a nielen niektorým.
Bezoh¾adné vyu�ívanie peòazí spôsobilo
súèasnú finanènú krízu, no poukázalo i na
potrebu transparentnosti a èestnosti v
osobnom i spoloèenskom konaní. A to aj
vo vz�ahu k novej mene.  (I. �ulík)
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Takmer ka�dá �kola chystá pro-
gram pri príle�itosti Vianoc. Ním sa
�kola predstavuje a prezentuje, èo sa �ia-
ci nauèili a prichystali na toto krásne svia-
toèné obdobie. Samozrejme, �e sa ka�dá
�kola sna�í, aby program bol èím kvalit-
nej�í a bohat�í.

�iaci, ktorí nav�tevujú predmet pe-
stovanie slovenského jazyka a kultúry zo
Z� Banova Jaruga a Z� Josipa Kozarca z
Lipovlian, tohto roku obohatili vianoèné
programy vo svojich �kolách. Predstavili
sa príle�itostnými vianoènými a novo-
roènými bilingválnymi recitáciami (v slo-
venskom a chorvátskom jazyku). Recitá-
cie im pomohla prichysta� (prelo�i� slo-
venské básne do chorvátskej reèi vo ve-
r�och) ich uèite¾ka, ktorá ich i prihlásila

na úèas� v programe. V Z� Banova Jaru-
ga slávnostný program bol uskutoènený
19. decembra po vianoènom ve¾trhu a pre-
zentácii aktivít zaznamenaných fotogra-
fiami. Recitovala iba Antónia Domitro-
viæová (6. trieda), lebo Tihana Smrèková
práve v predposledný deò ochorela. V Z�

Vianoèné 
podujatia

Vystúpenie �iaèky Márie Hubakovej
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Josipa Kozarca vianoèný program bol 23.
decembra a recitovali Anna (7. trieda) a
Marija (8. trieda) Hubakové.

Uèite¾ka ïakuje �iakom, ktorí vlo�ili
svoj èas a úsilie, aby sa vianoèné obdobie
stalo bohat�ím o slovenskú reè.

(Z. Uzelová)

Silvestra a Novy rok oslávili aj  ma-
tièiari v Rijeke. V nových prekrásnych
miestnostiach MS Rijeka sa na Silve-
stra stretlo 25 èlenov a ich priate¾ov,
kde sa v dobrej atmosfére a pri dobrej
hudbe rozlúèili so starým rokom.
Hneï po slávnostnom prípitku a prího-

vore predsedu MS Rijeka Slavka Pavlo-
viæa, ktorý v�etkým podaroval kalendár,
prítomným  sa prihovorila aj predstavi-
te¾ka slovenskej národnostnej men�iny
v PG� Miroslava Gr�iniæova, ktorá v�et-
kým  zablaho�elala aj k �tátnemu sviat-
ku SR a popriala Slovensku hodne úspe-

Rijeèania  oslavovali

Èlenovia MS Rijeka oslávili spoloène Silvestra
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chov v Euro sústave. Uctili sme si ho aj
piesòou O Tebe spievam.

O dobrú  hudbu sa postarali na�i èle-
novia: 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. novokomponova-
né pesnièky od na�ej Gitky. Tancovalo sa
na slovenské, chorvátske, ale aj na slovin-
ské pesnièky. Na�i èlenovia si dokonca za-
tancovali aj populárny tanec �imi. Zaují-
mavos�ou na�ej zábavy bolo to, �e sa tu
stretli èlenovia vo veku od 20 do 75 rokov
a v�etci sa zabávali. O chutnú veèeru sa po-
starali na�e èlenky, ktoré v�etko pripravi-
li a cítili sme sa ako v najlep�om hoteli.
Niektorí si na chví¾u vybehli aj na Korzo,
kde Rijeèanov (30 000) zabávali Ciboni a
Hladno pivo.

Predsa sa v�etci vrátili naspä�, lebo v
na�ej  matici bolo predsa najlep�ie.

Prajeme v�etkým ��astný a veselý no-
vý rok !

Nech èerti od Vás smolu odnesú, nech
choroby stratia Va�u adresu.

Ve¾ké príjmy, malé dane, ostatného
primerane poèas celého roku!

(M. Gr�iniæ)
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Vianoèné zvyky sa od nepamäti pre-
ná�ajú z kolena na koleno. Tak sa i v
Mí¾ovciach a� po dne�né dni udr�al zvyk
vin�ovania malých kriskindlov v deò �te-
drého 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 od-
poludòaj�ích hodinách zaèali s vin�ova-
ním �tedrého veèera a nadchádzajúcich
vianoèných sviatkov. V dávnej�ích èa-
soch domáci ich obdarovali sladkos�ami
alebo ovocím, no v súèasnosti sa im hlav-
ne darujú peniaze, ktoré si títo malièkí

veru i zaslú�ia, neúnavne
chodiac od domu do do-
mu a vin�ujúc domácim.
Pritom spievali i vianoè-
né piesne a v ka�dom do-
me predviedli i krátku di-
vadelnú scénku s temati-
kou Bo�ieho narodenia.
Ka�dý domáci je ��astný,
keï ho nav�tívia malí vi-
n�ovníci, tak�e sa niekedy
kriskindli zdr�ia pri vi-
n�ovaní a� neskoro do no-
ci, s tú�bou v�etkým
obèanom za�ela� mnoho

��astia pri príle�itosti sviatkov a zapria�
im zároveò i v�etko najlep�ie v novom
roku. Pritom, vïaka svojmu predstave-
niu a piesòam, v�dy sa im podarí do
ka�dého domu vnies� aspoò trochu svia-
toènej atmosféry.  

(O. Slu�ekova)

Kriskindli 
v Mí¾ovciach

Deti z Mí¾oviec - Kriskindli
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E�te minulého roku sa predseda Zvä-
zu Slovákov prof. Andrej Kuric sna�il o
realizáciu idey, týkajúcej sa zaèiatku rozh-
lasového vysielania po slovensky v obla-
sti Viroviticko-podravskej �upy, v ktorej

sa nachádzajú i osady s
poèetným slovenským
obyvate¾stvom, Zokov
Gaj a Mí¾ovce.

Pri tejto príle�itosti v
predsviatoèných dòoch
v priestoroch Slatinské-
ho informaèného stredi-
ska  na pracovnej schôd-
zi sa zi�li: predseda zvä-
zu Slovákov prof. Andrej
Kuric, riadite¾ Infor-
maèného centra Robert

Turkalj, predseda MS Ïuro Sobol a ta-
jomníèka MS Mí¾ovce Olgica Slu�eková.

Dohodnuté bolo, �e rádio bude vysie-
la� program ka�dú sobotu so zaèiatkom
o 18. hodine v trvaní 15 - 30 minút.

Robert Turkalj, Ïuro Sobol a Andrej Kuric v redakcii Rádia Slatina

Fo
to

:  O
. S

lu
�e

ko
va

Cie¾om vysielania bude: sledova� prá-
cu slovenských zdru�ení, rôzne dôle�ite-
j�ie udalosti, pripomínanie dôle�itých
dátumov, informovanie o zoskupeniach,
podujatiach - a v�etko to okorenené slo-
venskými piesòami. Na konci pracov-
nej schôdze prof. Kuric sa poïakoval ri-
adite¾ovi Turkaljovi za spoluprácu a
uvo¾nenie priestoru pre slovenské vysie-
lanie.

- Teraz je v�etko na nás, ako program
usporiadame. Program by mal by� do-
brý, keï�e máme mnoho aktivít, poèet-
né vystúpenia, zaznamenávame výz-
namné udalosti a taktie� disponujeme
mno�stvom slovenských piesní, ktoré
budeme prezentova� nielen Slovákom,
le� v�etkým poslucháèom Viroviticko-
podravskej �upy - a i �ir�ie, - povedal
prof. Kuric a zdôraznil, �e mô�u poèíta�
s jeho pomocou, najmä poèas prvých me-
siacov vysielania, pokým sa program ne-
rozprúdi. Budúceho moderátora vy�lú
na edukáciu do Slovenskej republiky.

Pre sám zaèiatok èinnosti finanèné
prostriedky pri�li z Úradu pre Slovákov
�ijúcich v zahranièí, a tieto sa pou�ijú na
zadová�enie poèítaèového zariadenia:
poèítaèa, diktafónu, mikrofónu a cé-
deèiek, na ktorých budú tie najkraj�ie
slovenské piesne.

- Je to príle�itos�, ktorú Slováci mu-
sia vyu�i� a týmto spôsobom prezen-
tova� svoju prácu a aktivity Zdru�enia,
ako i folklórnych súborov a ako me-
n�ina na ten najlep�í spôsob predsta-
vi� sa v�etkým obèanom �upy. Vy si sa-
mi zvolíte vedúceho vysielania, my na
to nechceme vplýva�, no ochotní sme
poskytnú� pomoc, pokia¾ ide o tech-
nickú èas� realizácie programu, ako i
da� rady pre èím lep�ie moderovanie
vysielania, - povedal na pracovnej
schôdzi riadite¾ Informaèného centra
Robert Turkalj.

Ihneï po uskutoènenej dohode 3. ja-
nuára na Rádiu Slatina o 18. hodine zaèa-
lo sa prvé vysielanie v slovenskej reèi. Je
to historický dátum pre tunaj�ích Slo-
vákov, ktorí poèas tohto vysielania po-
nechávajú v�etky svoje záväzky a pozor-
ne poèúvajú slovenský program Rádia
Slatina.  

(O. Slu�eková)

Spoloèný program Slovákov
z Mí¾oviec a Zokovho Gaja
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nie pôstom na pú�ti. Pôstne obdobie otvá-
ra Popolcová streda, ktorej pomenovanie
súvisí s obradom znaèenia veriacich po-
polom na znak pokánia, spojeným s výz-

vou na obrátenie: �Kajajte sa a verte evan-
jeliu" Star�í èitatelia sa mo�no pamätajú na
latinskú verziu slov kòaza pri popolci: �Me-
mento, homo, quia �pulvis es et in pulve-
rem reverteris' - Pamätaj, èloveèe, �e �prach
si a na prach sa obráti�" èím sa zdôrazòo-
vala na�a pominute¾nos� na tomto svete.
Niektoré prísne rehole prevzali z tejto for-
mulácie aj svoj pozdrav �Memento mori -
Pamätaj na smr�". Pôstne obdobie teda
neznamená iba striedmos� v jedení, ale naj-
mä intenzívnej�ie odstraòovanie nerestí.
Je zaèiatkom obrátenia a úsilia o ve¾ko-
noènú obnovu. V pôstnom období Cirkev
povzbudzuje veriacich èastej�ie èíta� Bo�ie
slovo, osobitne o Pánovom utrpení (pa�ie),
uctieva� si Kristovo utrpenie pobo�nos�ou
krí�ovej cesty v chrámoch alebo na kalvá-
riách na�ich miest a obcí. Zobrazenia
krí�ovej cesty na stenách chrámov alebo v
kaplnkách sa oddávna budovali na pa-
miatku Je�i�ovej cesty z Getsemanskej záh-
rady na vrch Kalváriu. Jednotlivé zastave-
nia sú vhodným zdrojom individuálnych
alebo spoloèných meditácií.

Vstupnou bránou, magnou chartou
kres�anstva sú Blahoslavenstvá. Prvora-
dým cie¾om obdobia pôstu je premena
srdca a �ivota veriaceho èloveka, jednotli-
vé blahoslavenstvá sú zrkadlom kres�ano-
vho svedomia.  

Èlovek si pod ��astím predstavuje vlast-
níctvo materiálnych dobier, ktoré so sebou
priná�a pohodlie a blahobyt. Kres�an je
presvedèený, �e bla�enos� sa rodí zo vz�ahu

Pôstne obdobie, nie je len o tom, �e
si odoprieme mäso. Mali by sme sa za-
piera� v nieèom, na èom nám dos� zá-
le�í. Na�i 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 kon-
zervy a� do 19. storoèia. Nevravím, �e by
sme sa mali vzda� toho v�etkého, no my
nie sme schopní vydr�a� ani jeden den bez
televízie a rozhlasu. 

Niektorých vecí máme nazvy�, a pre-
to nimi mrháme. Pritom aj u nás sú ¾udia,
ktorí potrebujú aspoò kúsok chleba. A ten
my neraz odhadzujeme. Skúsme sa preto
lep�ie pozrie� okolo seba a obèas sa zriek-
nu� spomínaného chleba a obetova� ho
tým, ktorí ho nemajú. 

Súèas�ou pôstu je aj modlitba. Mno-
hí v�ak kladú Bohu podmienky. Skutoèný
rozhovor s Bohom by mal vychádza� zo
srdca a by� úprimný. Vyu�ime preto èas
Ve¾kého pôstu na to, aby sme na�li v sebe
ticho, lebo najväè�ie úspechy a skutky vzni-
kajú v tichosti s Bohom.

Pekne to vysvetlil  pater Marian, ktorý
zdôraznil, �e pôst má ve¾mi dávnu tradí-
ciu. Je úzko späté so �ivotom Cirkvi v du-
chovnej príprave na vyvrcholenie liturgic-
kého roka, ktorým je slávenie ve¾konoè-
ného tajomstva, sviatkov Ve¾kej noci ako
pamiatky smrti a zmàtvychvstania Je�i�a
Krista. A preèo Ve¾kej noci predchádza
pôst? Má to oporu v Písme - veï aj Pán Je�i�
sa pripravoval na svoje verejné úèinkova-

s Bohom. Ide o výnimoèný druh ��astia,
uspokojujúci v�etky tú�by èloveka.

Preèo Je�i� vyhlásil za blahoslavených
chudobných, utláèaných, su�ovaných?  Lo-
gika Boha sa lí�i od na�ej. Je skutoène �a�ké
predstavi� si ako blahoslavených tých, kto-
rí sú bez majetku, hlasu, moci, podpory.
Jestvuje ve¾a foriem chudoby. Okrem ma-
teriálnej existuje i chudoba nedostatku ci-
tov, rodiny èi priate¾ov. Medzi nami �ijú
aj ¾udia chudobní na ¾udskos�. To v�etko
mo�no zaradi� k chudobe, ktorú vytvoril
èlovek svojou aroganciou, pýchou, neve-
domos�ou. Ale nie taká chudoba robí èlo-
veka blahoslaveným.  

Chudoba sa stáva blahoslavenstvom
tam, kde zaèína úèinkova� Duch Svätý,
ktorý pomáha objavi� skrytého Boha. Tam,
kde si èlovek zaène uvedomova�, �e je
bytos�ou, ktorá nemá niè, o èo by sa moh-
la oprie�, alebo zbadá, �e veci, ktoré vlast-
ní, nedoká�u naplni� jeho �ivot. Èlovek,
ktorý objaví Boha, sa cíti v bezpeèí. �ije v
nádeji a z nádeje. Cíti, �e ho prenikla mú-
dros� Boha, ktorá mu umo�òuje rozumie�
hodnote, materiálneho bohatstva. Ono je
len prostriedkom, ktorý nám bol zverený
do opatery ako správcom a na�ou úlohou
je rozmno�i� ho, aby poslú�il aj na�im
blí�nym. Chudobný v duchu je ten, kto je
ochotný ve¾kodu�ným spôsobom rozdá-
va� svoje bohatstvo tým, ktorí ho potre-
bujú. Tak dokazuje, �e nie je naò pripúta-
ný a správne chápe základný cie¾ bohatst-
va. Ako ve¾mi sú potrební ¾udia chudob-
ní v duchu, otvorení prija� pravdu a mi-
los�, otvorení pre ve¾ké Bo�ie veci! Chu-
dobný v duchu je ten, koho miluje Boh prá-
ve preto, lebo mu absolútne dôveruje. On
je bohaty srdcom. V�ak vieme, �e ked pri-
de èas, v�etci aj ten najbohat�í èlovek mu-
sí v�etko opusti�. Jediné, èo si mô�me so
sebou vzia� na cestu, je bohatstvo srdca,
láska, ktorou sme milovali druhých. Bo-
hatstvo peòazí a majetku ve¾mi èasto ochu-
dobòuje ¾udské vz�ahy. Bohatstvom srdca
je úsmev, stisk ruky, srdeèné gesto, milé
slovo. Aj tá najjednoduch�ia vec sa pre-
mení na dar. Ten, kto toto bohatstvo ne-
pochopil, 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)

Pôst
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Výstavu, ktorá bola prednedávnom
nain�talovaná v miestnostiach Múzea ða-
kovského kraja v Ðakove, nain�talovali  i
v josipovskej základnej �kole, a to od 19.
decembra 2008 a v�etci záujemcovia si ju

budú môc� pozrie� a� do konca januára
t. r. Najviac sú, pravda�e, na òu zvedaví
samí Josipovèania.

Predstavitelia Múzea ðakovského kra-
ja Branka Uzelcová, etnologièka a autor-

ka výstavy, riadite¾ múzea Borislav Bije-
liæ, prednosta okresu Mirko Vavra, ri-
adite¾ �koly Ivan Smoljo, predstavitelia
Miestneho výboru Josipovec a iných
zdru�ení, pôsobiacich v Josipovci, pred-
stavitelia MS Osijek, MS Jurievec a MS
Markovec, ako i samotní obèania Josi-
povca brali úèas� na slávnostnom otvo-
rení výstavy a predstavovaní katalógu,
ktorý sprevádzal túto výstavu.

Okrem u� spomenutých: Ministerst-
va kultúry Chorvátska a Slovenska, me-
sta Ðakovo, Punitovského okresu, Miest-
neho výboru Josipovec, Úradu pre Slo-
vákov �ijúcich v zahranièí z Bratislavy
tento projekt finanène podporila i parla-
mentná zástupkyòa pre Èechov a Slová-
kov Zdenka Èuchnilová.

Predseda Zväzu Slovákov Andrej Ku-
ric - Josipovèan, ktorý prvý písal o Josi-
povci, privítal náv�tevníkov a organizá-
torov výstavy.

O katalógu a výstave hovorili: Bran-
ka Uzelcová, Anica Popoviæová a Andri-
ja �uljak. Dr. Andrija �uljak, rodený Jo-
sipovèan, kòaz a profesor na Bohoslo-
veckom gymnáziu v Ðakove na ve¾mi zau-
jímavý spôsob hovoril o nas�ahovaní Jo-
sipovca a �a�kom �ivote v èase pred kon-
com 19. a zaèiatkom 20. storoèia na tých-
to priestoroch. O tom ako Slováci pri-
chádzali do tohto kraja, jestvujú zacho-
vané dokumenty, ktoré on skúmal a na
mnohé veci sa e�te pamätá, keï�e v detst-
ve �il v Josipovci.

Bolo tu poèu� i slovenské vianoèné
piesne, ktoré zaspievali speváèky za tam-
burá�skeho sprievodu.

Pri in�talovaní výstavy, okrem auto-
rov, aktívne sa zúèastnili i �eny a èleno-
via výtvarnej skupiny Kontrast.

Zdenko Komár, predseda MS Josi-
povec, pozval obèanov a hostí, aby po
obhliadnutí výstavy pri�li na priatelenie
sa a obèerstvenie, ktoré prichystali �eny
- èlenky MS a hostky z Gorjan.

Prítomní na tejto výstave dostali i ka-
lendár MS Josipovec, katalóg o Josipov-
ci a Hlásnik Punitovského okresu, ktoré
rozdelil prednosta Mirko Vavra.

(A. Popoviæová)

Výstava a predstavovanie zborníka o Josipovci
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Výstava o slovenskej osade Josipovec nain�talovaná
i v Z� Josipa Kozarca v Josipovci

húdol na tambure a spieval a zabával
¾udí vôkol seba.

Ten, kto chcel, aby na svojej svad-
be poèúval i slovenské piesne, pozval
jeho tamburá�sku kapelu. Jo�ko vedel
v�etky slovenské piesne z Josipovca,
ktoré nauèil i svojich priate¾ov v ka-
pele.

Prvé nahrávky pre rozhlas a TV bez
neho prejs� nemohli. Aj prvé TV vysie-
lanie nasnímané o Josipovci pri prí-
le�itosti osláv 100 rokov od zalo�enia
tejto slovenskej osady v roku 1981 bo-
lo popretkávané zvukmi jeho tambury
a piesòou. Nemo�no zabudnú� ani na
jeho hudbu v KUS-e bratov Banas, keï
sa po prvýkrát predstavili na Medzi-
národnej folklórnej prehliadke na Det-
ve v Slovenskej republike v roku 1982.

So svojou tamburou sa zúèastnil
na poèetných podujatiach kedyko¾vek
mu to èas dovo¾oval a viac ráz ho me-
nil i jeho syn Slavko.

Preto sa mu e�te raz chceme poïa-
kova� - za v�etok ten èas, ktorý ochot-
ne strávil s nami, ako i preto, �e mno-
hým poprial kocha� sa v jeho prekrá-
snej hudbe.

(A. Popoviæová)

Zvuky jeho tambury otvorili v roku
1982 Medzinárodnú folklórnu prehliad-
ku na Detve.

Na Ústrednom cintoríne v Osijeku 8.
januára t. r. zoskupili sa priatelia a rodi-
na Josipa Batoreka a èlenovia MS z Josi-
povca a Osijeka, aby ho za zvukov tam-
bury odprevadili na veèný odpoèinok.

Jo�ko 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

Josipa Batoreka 
vyprevadili 
tambury
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Osijeku sa dostalo ve¾kej cti, keï�e
je hostite¾om XXI. majstrovstiev sve-
ta v hádzanej mu�ov v Chorvátsku.V
meste poèas celého tý�dòa prebiehajú
rozlièné zábavné a kultúrne programy.
Mestská �tvr� Tvrða rezervovaná je pre
zábavu. V �iestich úradných lokáloch
(ka�dý �tát má svoj lokál) uskutoèòujú sa
zábavy a predstavovanie ka�dého �tátu.
Vystupujú známi osijeckí hudobníci, zá-
bavy je neúrekom - a v�etko to za vo¾né-
ho vstupu a lacnej�ieho piva ne� obvykle.

V strede mesta prebiehali rozlièné kul-
túrne podujatia. Program je venovaný na-

cionálnym hádzanárskym reprezentáciám.
Na poèes� slovenskej hádzanárskej re-
prezentácie 16. januára 2009 (v piatok)
predviedli sme príle�itostný program v
kníhkupectve NOVA na pozvanie Matice
chorvátskej Osijek. Predstavili sme sa pô-
vodnými slovenskými piesòami za sprie-
vodu hudobníkov z Tamburá�skej �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 ver�e piesní básní zo zbierky
básní Tú�by. Pred samým koncom pro-

Program pre slovenských
hádzanárov v Osijeku

Èlenovia MS Osijek v kníhkupectve Nova
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gramu spoloène sme spievali a húdli s
hos�ami z Jelisavca.

Po ukonèení programu v�etkých ná-
v�tevníkov a úèastníkov pohostili sme ko-
láèmi, ktoré upiekli na�e usilovné èlenky.

Ako povedala vedúca na�ej speváckej
skupiny prof. Anna Maro�evièová, úèin-
kovaním v tomto programe i my sme da-
li svoj malý prínos k majstrovstvám sve-
ta hádzanárov. Chceli sme piesòou a hud-
bou pripomenú� Slovákom ich rodný kraj,
srdeène ich uvíta� a za�ela� im, aby sa v
Osijeku cítili ako vo vlastnom dome.

(A. Ðunðová)

V posledných nieko¾kých dòoch
hádzanárska horúèka ovládla Chor-
vátsko 21. majstrovstvá sveta hádza-
nárov uskutoèòujú sa v nieko¾kých
chorvátskych mestách a z nich i v nám
najbli��om Osijeku, v ktorom je umiest-
nená i slovenská reprezentácia. Keï�e
v Osijecko-baranskej �upe �ije najväè�í
poèet príslu�níkov slovenskej národnost-

nej men�iny, Slováci z na�ej �upy a mesta
Na�ice, sna�ia sa da� slovenskej repre-
zentácii podporu - tak na samotných zá-
pasoch, ako i predvádzaním kultúrno-
umeleckých programov. V organizácii me-

Hádzanárska
horúèka 

Slovenskí hádzanári s matièiarmi v Pivovare Osijek
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sta Osijek 19. januára bol kultúrno-ume-
lecký program v hoteli Central Osijek. V
spoloènom programe, ktorý trval hodinu
a pol, fanú�ikom zo Slovenska, Osijeka a
Josipovèanom, ktorí tu boli v najväè�om

Sanela a Samir z Jelisavca
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poète, predstavili sa èlenovia SKUS-u
Fraòa Strapaèa Markovec a KUS bratov
Banas Josipovec a na takýto spôsob oslá-
vili vyrovnaný výsledok reprezentácie
Maïarska a Slovenska.

V utorok 20. januára t. r. bol tie� spo-
loèný kultúrno-umelecký program Mar-
kovèanov a Josipovèanov, ale i priatele-
nie sa s celkovou slovenskou reprezen-
táciou, no tentoraz sa to uskutoènilo v
priestore podniku Osijeckého  pivovaru.

Hádzanári s pracovníkmi Pivovaru Osijek
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Slovenskí hádzanári sa podpísali na plagát
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Spoloèné vystúpenie folkloristov z Josipovca a Markovca v hoteli  Central
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Hádzanári s èlenmi MS Markovec
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Matièiari sledujú program
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Speváèky z Josipovca
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Organizátorom a hostite¾om tohto pre-
krásneho stretnutia bol majite¾ pivova-
ru pán Ivo Komak, ktorý kompletnú hád-
zanársku delegáciu, v�etkých akredito-
vaných novinárov, úèastníkov progra-
mu a hostí prijal do ohromnej sály Pivo-
varu Osijek. Pán Ivo Komak okrem pred-
sedu MS Osijek Josipa Kreièika a pred-
sedu Zväzu Slovákov v RCH Andreja Ku-
rica, slovenských hádzanárov uvítal a
blaho�elal im k úspe�nému výsledku,

ktorý doteraz dosiahli na majstrovstvách
sveta hádzanárov.

Po kultúrno-umeleckom programe
nasledovalo slávnostné obèerstvenie a
spoloèné fotografovanie. 

Prezident Slovenského zväzu hádza-
nej sa poïakoval za krásne uvítanie a bo-
hatý kultúrno-umelecký program, ktorý
s osobitnou pozornos�ou sledovali a fol-
kloristov odmenili búrlivým potleskom.

(B. V. Baksová)
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Pre slovenských hádzanárov vystupujú taneèníci z Josipovca
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Pre slovenských hádzanárov vystupujú taneèníci z Markovca
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Spoloèná fotografia v hoteli Central
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Slováci
do toho!



01/2009 PRAMEÒ 1155

Èlenovia MS Osijek vystupujú v budove kníhkupectva Nova
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Výmena darèekov

Predstavitelia Ve¾vyslanectva SR s majite¾kou Pletenina Davor
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Predstavitelia Ve¾vyslanectva SR s majite¾om Pivovaru Komakom
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Zaèiatkom tohto roku, presnej�ie
od 03. - 05. januára, Matica slovenská
Markovec úspe�ne po prvýkrát vo svo-
jich miestnostiach organizovala zim-
nú �kolu ¾udového tanca, ktorej ve-
dúcou bola dlhoroèná vedúca a cho-
reografka Branka Baksová.

Frekventanti �koly - nieko¾ko mar-
kovských taneèníkov, po dva páry z MS
Zokov Gaj, MS Jak�iæ, MS Mí¾ovce, MS
Josipovec a jeden pár z MS So¾any - cel-
kove 27, nav�tevovali celodenné skú�ky,
ktoré trvali od 9. h a� po 20.30 h. Mali
iba dvojhodinovú pauzu na obed.

Táto taneèná �kola bola metodolo-
gicky vedená - interaktívne a postupne.
Taneèníci sa najprv oboznámili so v�et-
kými folklórnymi oblas�ami Slovenska
a potom sa uèili základným taneèným
krokom jednotlivých tancov. Keï�e Slo-
vensko má dvadsa� folklórnych oblastí,
vedúca sa rozhodla tento seminár zaèa�
so spoznávaním náv�tevníkov �koly so

v�etkými folklórnymi oblas�ami - idúc
smerom od západu na východ Sloven-
ska.

Náv�tevníci seminára dostali i v�etky
potrebné materiály, spolu s hudbou v�et-
kých oblastí na nieko¾kých cédeèkách.
Poèas týchto troch dní dôkladne sa pra-
covalo na nacvièovaní charakteristických
tancov a základných krokov podunaj-
skej, záhorskej, myjavskej, nitrianskej a

terchovskej oblasti. Za rozlièných variá-
cií  mazúrky, polky, trasenej polky, va-
lèíka, èardá�a, starobanského tanca, fri�-

kej, uk¾akovanej, hustej nacvièilo sa i
nieko¾ko detských variácií Èere�nièky a
Kaèery. Taneèníci úspe�ne zvládli tri cho-
reografie: párové tance z Podunajska a
Záhoria, Staro-banský  tanec z Myjavy,
a èardá� z Nitry a Tekova.

MS Markovec organizovala túto ta-
neènú �kolu s cie¾om pomôc� men�ím
a mlad�ím maticiam a projekt finanène
podporil Úrad pre Slovákov �ijúcich v
zahranièí, Bratislava, ktorému zo srdca
ïakujeme. A to - tak v mene v�etkých
náv�tevníkov tejto �koly, ako i v mene
pohostinných domácich markovských
rodín: Ivanek, Lazar, Heæimoviæ, Mak,
Baksa, Szabo, Kolembus, Kuba�a a Èa-
vajda. Ïakujeme i na�ej domácej Lýdii,
ktorá sa starala o obèerstvenie taneèní-
kov teplým èajom a kávou. Po trojdòo-
vom namáhavom a výborne organizo-
vanom kurze choreografie uskutoènilo
sa spoloèné slávnostné priatelenie sa, pri
ktorom sa náv�tevníci i obèerstvili a na
samom konci ka�dému frekventantovi
taneènej �koly bol udelený diplom za
úspe�ne nacvièené choreografie.

Gratulujeme v�etkým usilovným ná-
v�tevníkom tejto zimnej �koly: Kristíne
Fuòakovej, Maríne Mijakiæovej, Josipo-
vi a Ivanovi Kukuèkovcom z Josipovca;
Márii a Matijovi Holo�ovcom, Darkovi
a Anne Janto�ovcom zo Zokovho Gaja;
Annamárii Jagnjiæovej, Nikolíne Lehpa-
merovej, Tei Dorèakovej a najmlad�ej

Spoloèná fotografia úèastníkov Zimnej �koly tanca
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V�etci cvièili
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Zimná �kola 
¾udového 
tanca 
v Markovci
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Anne �afrankovej z Mí¾oviec; Terézii a
Juliáne �afárovým, Monike Miku�ovej a
Josipovi Glava�ovi z Jak�iæa, Barbare Èu-
hovej a Kristíne Kru�iæovej zo Solian.
Taktie� ïakujeme i markovským nav�-
tevovate¾om tejto �koly, ktorí pomáha-
li pri nacvièovaní tancov. Boli to: Silvio
Lovrenèiæ, Vedrana Maková, Vjera  Bak-
sová, Davor Èavajda, Josipa Kuba�ová,
Neven a Tena Heæimoviæovci, Tea Èa-
vajda a Annamária Kolembusová. Na-
koniec, ve¾ká vïaka patrí vedúcej Bran-
ke k výborne organizovanej taneènej �ko-
le.

Nepre�lo to bez pomoci nieko¾ko
�katuliek andolu, jednej intervencie na
pohotovosti a za hektolitrov potu, no na-
priek v�etkým �a�kostiam úèastníci �koly
sa ne�etrili, horlivo sa sna�ili nauèi� nie
iba základné kroky jednotlivých sloven-
ských folklórnych oblastí, ale i zabavi�
sa pri speve slovenských ¾udových pe-
snièiek, získali nových priate¾ov a pria-
te¾ky a veríme, �e toto priate¾stvo zotr-
vá po nasledujúce stretnutie, ktoré sme
si naplánovali na leto t. r. - pokým sa ne-
presvedèíme na Folklórnej prehliadke v
Josipovci, kto sa ko¾ko usiloval a s akým
úspechom sa jednotlivým frekventan-
tom �koly podarilo prenies� svoje získané
vedomosti z tejto taneènej �koly èlenom
svojich matíc.

A na samý koniec e�te jedna dôle�itá
informácia v�etkým náv�tevníkom ta-
neènej �koly: �Jagoda predsa èakala na
Kukca, otelila sa 06. 01. 2009 vo vèasných
ranných hodinách - malé teliatko dosta-
lo meno Myjava". Gratulujeme!

(B. V. Baksová)

Tvrdý tréning
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A èo, zase musíme opakova�
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Oddych nebol
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Vr� sa, dievèa, vr�...
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Dlho som rozmý�¾ala, aký mám
da� názov môjmu èlánku a tento, kto-
rý je, myslím, �e bude výsti�ný. Teda,
milí èitatelia, po poriadku.

Na na�om vianoènom koncerte v Osi-
jeku ma p. Branka Baksová pozvala zase
na ich vianoèný koncert do Markovca.
Pris¾úbila som, ale keï pri�la nede¾a kon-
certu, nemala som s kým ís�, lebo syno-
via mali iné záujmy. Tak som pozerala TV
vysielanie. V nede¾u o 14. zrazu zvoní te-
lefón a hneï som spoznala hlas ná�ho
predsedu Zväzu prof. Andreja Kurica.
Vraj, èo robím, èi by som ne�la do Mar-
kovca . �No pravda�e, idem," hneï od-
povedám. Za polhodinu sme sa u� pekne
viezli aj s Andrejovou man�elkou Milu�-
kou a p. Katicou Rajkovièovou - vedúcou
textilnej firmy Davor v Osijeku. Ako sme
sa u� pribli�ovali k známemu miestu v
Markovci, zrazu sa predo mnou objavila
ve¾ká drevená budova, ktorá sa lí�i od prí-
zemných domkov v okolí. �A toto je èo?"
pýtam sa a pozerám na ve¾ké drevené èu-
do, ktoré som videla po prvýkrát. �To je
ich drevenica," odpovedá predseda An-
drej a vzápätí u� aj èítam tabu¾ku Dreve-
nica. Zostala som bez slov. Taká vysoká
monumentálna budova, �e som sa mu-
sela díva� a� hore do neba, aby som jej
videla vrch. Teda tí Markovèania, to je
neuverite¾né, èo v�etko doká�u, stále idú
napred. Vo�li sme dnu, obrovské prie-

stranstvo, no a pódium, zase som muse-
la 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 vra-
ciam môj �ivotný film naspä� na prvé
vystupovanie, keï pri�li Slováci zo Slo-
venska a nemali sa poriadne ani kde roz-
tancova�, lebo by museli skoèi� na obe-
censtvo. No presne tak, naozaj, mô�ete
sa aj zasmia�, ale tak to bolo. Nebolo mi
vtedy jasné, tak mnoho Slovákov, tak krá-
sne si dr�ia slovenskú kultúru a nemajú
ju kde prezentova�, ako sa patrí.

Ale my�lienky sa mi vrátili naspä�,
lebo sa u� zaèal program a zaèali domá-
ci. Teraz na ve¾kom javisku stali v�etky
skupiny, malí-najmlad�í 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 rozluèova-
la so v�etkými aktívnos�ami, stretnutia-
mi, nástupmi, v�etko to so mnou dlho
trvalo, trikrát v nemocnici, trikrát v in-
tenzívnej po nieko¾ko dní, nie a nie poh-
nú� sa napred. Ale i�lo to predsa len po-
maly, aj keï slimaèím tempom. A teraz
som tu medzi drahými ¾uïmi, medzi svo-
jimi. A program ma zase vrátil do prí-
tomnosti. Ako hostia vystupovali Slová-
ci z Mí¾oviec. No to nie je mo�né. Ale to
sú oni, drahí Mí¾ovèania na pódiu,
�enièky v krásnych bielych sukniach a
blúzach s èervenými fertu�kami. Za nimi
mu�i tie� v bielych ko�eliach s èiernymi
vestami a pred nimi hàstka detí. Krásne
spievali staré slovenské piesne, ktoré som
ja ako rodená Slo-
venka nikdy nepo-
èula. E�te aj predse-
da Zväzu Andrej
�vyskoèil" z publika
a pomáhal mu�om,
aby to pekne vyzne-
lo. A veru ka�dý spie-
val aj za troch - to sú
také hromové hlasy,
aby ste vedeli, ktorí
ste ich e�te nepoèu-
li. A zase sa mi vrátil
film naspä�, keï ná�
matièiar p. Emil Do-
rèak pred �tyrmi

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 kon�tatovali sme, �e by bolo �koda, keby
to krásne kultúrne dedièstvo predkov za-
niklo. A s¾úbili sme im, teda najviac p.
Emil, lebo on je z Mí¾oviec a potom aj
predseda Andrej, �e im pomô�u zalo�i�
maticu. A stalo sa. A teraz ja ich tu vidím,
u� sú tu, na javisku, a zase som ako ne-
veriaci 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 posede-
nie s obèerstvením v priate¾skej atmo-
sfére. Bola tam aj v�etkým nám drahá
na�a zástupkyòa p. Zdenka Èuchnilová,
ktorá vie oceni� námahu Slovákov. Na
koncert pri�iel aj bývalý p. ve¾vyslanec p.
Báòas, s ktorým sme sa rozlúèili a poïa-
kovali za pomoc. Bola som ��astná, �e
som sa mohla so v�etkými postreta�. V�ak
v Markovci som zanechala jeden èasový
úsek �ivota, pre�ila 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 záve-
rom som pred nimi kon�tatovala: �Takú
drevenicu mô�e postavi� iba vzájomná
súdr�nos�, obetavos� a láska v�etkých,
ktorým zále�í na tom, aby svoju sloven-
skú kultúru, ktorú u� tak dlho pestujú,
mohli prezentova� v takej monumentál-
nej budove - v opravdivej DREVENICI.

(M. �agarová)

Margita �agarová 
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DREVENICA 
A MÔJ FILM
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Zo susedstva sa práve v èase pred
sviatkom Troch krá¾ov z Lipovlian
nav�dy ods�ahovala Marija Bartonièe-
ková, rod. Dubcová. Tento fakt by sám
osebe nepredstavoval �iadnu zvlá�tnos�,
keby na�a suseda - ako ju z lásky voláme
Mari�ka - nemala u�  80 rokov. Svoju sta-
robu chce pre�i� v blízkosti svojich synov,
vo vlastnom byte v Záhrebe.

Mari�ka sa narodila 22. 01. 1929 v Li-
pov¾anoch. Jej rodièia - otec Valent a mat-
ka Margita, rodená  Mokrý, pris�ahovali sa
zo Slovenska z osady Lazany, obec Nedo�er,
teraz Nedo�ery-Brezany, okres Prievidza.

V Lipov¾anoch sa Mari�kini rodièia
zosobá�ili a v man�elstve sa im narodili tri
dcéry: Mari�ka, Mira a Tonka. Rodina Dub-
cová bola vzornou a vá�enou v celých Li-
pov¾anoch.

Mari�ka sa vydala 04. 01. 1948 za Josi-
pa Bartonièeka Èecha, vzorného po¾no-
hospodára, ktorý si medzi prvými v Li-
pov¾anoch zaèal kupova� stroje na obrá-
banie pôdy, ako napr.: kosaèky, mlá�aèky,
kombajny a iné. Man�el jej umrel v 1999.
roku. Mari�ka v man�elstve porodila dvoch
synov.

Antun Bartonièek - Mari�kin star�í syn
je diplomovaným stavebným in�inierom
a mlad�í syn Zdenko elektroin�inierom. 

Mari�kini synovia sú rodinnými ¾uï-
mi, ktorí �ijú v Záhrebe. Synovia jej daro-
vali �tyroch vnukov, ktorí spolu s rodièmi
radi a èasto nav�tevovali svoju babku v jed-
noposchodovom dome v Kutinskej ulici v
Lipov¾anoch .

V dohode so synmi Mari�ka predala
dom a èas� pozemku podniku LIP-KOM a
za tie peniaze kúpený je pekný byt pre Ma-
ri�ku v Záhrebe, ktorý bude ukonèený o
dva mesiace. Pokým sa byt celkom neza-
riadi, Mari�ka bude na náv�teve u svojej
sestry v Slavónskom Brode. I druhá sestra
jej �ije, a to v Zadri.

Mari�ka netrpezlivo èaká na chví¾u,
keï sa pris�ahuje do svojho bytu v Záhre-
be, kde bude sama gazdinou, no s vedo-
mím, �e jej v blízkosti budú obaja synovia
s rodinami. Rozvá�na �ena Mari�ka pri-
pravene odi�la z Lipovlian, no so sebou si
odniesla mnoho spomienok.

Ve¾mi dobre sa pamätá na svoje �kol-
ské dni, osobitne na èas, keï dve triedy �li

spolu do èesko-slovenskej �koly. V dobrom
spomína na uèite¾ov Horského, Matiju Jur-
koviæa a zvlá�� uèite¾ku ¼udmilu Koleja-
kovú.

�ivot strávila v usilovnej práci, no
nes�a�uje sa na to, �e tak nadmieru pra-
covala, lebo dos� toho i mala, èo iní ne-
mali. Mari�ka sa pamätá na osobitne úspe�-
nú �atvu, �z ktorej dostali 107 kvintálov
p�enice". Verím, �e jej práve práca po-
mohla, aby i dnes, ako osemdesiatroèná
babka bola v dobrej kondícii a zachovala
si i dobrú pamä�.

Mari�ke je ve¾mi dôle�ité, �e je jej no-
vý byt v Záhrebe v blízkosti kostola, ob-
chodu a obchodu s ovocím.

Okrem materinského slovenského jazy-
ka Mari�ka hovorí i po chorvátsky a po
èesky.

Mari�ka má dobrých synov, nevesty a
vnukov, tak�e sa nemusí obáva�, �e v no-
vom byte bude osamelá, vie, �e ju urèite
budú èasto nav�tevova�.

Ve¾mi som rád, �e sa mi podarilo roz-
práva� sa s Mari�kou deò skôr, ako sa
ods�ahovala a musím doda�, �e som v tom
rozhovore cítil Mari�kinu úprimnos�, kým
som sa s òou rozprával v teraz u� jej - bý-
valom teplom dome.

Mari�ke prajeme dobré zdravie a dlhý
�ivot a jej dobrým synom chcem odkáza�,
�e mô�u by� hrdí na svoju matku, v tej istej
miere ako je na svojich synov a ich rodiny
hrdá i Mari�ka.  (I. Hudec)

��astlivo, 
MARI�KA!

Vedomos�ami a schopnos�ou 
pre pokrok Jelisavca

Vedomos�ami, ochotou a ve¾kým
osobným anga�mánom zjednotil v�etky
zdru�enia v osade a potom u� spoloèným
pôsobením bolo omnoho ¾ah�ie rozhýba�
poèetné akcie a projekty dôle�ité pre osa-
du a obèanov Jelisavca.

V rozhovore s pánom Kanderom
mo�no poèu� iba optimizmus, rozvá�ne
slová a pokrokuchtivos� Jelisavca,

Ako zdôrazòuje pán Kandera, v mi-
nulom - 2008. roku Rada Miestneho vý-
boru Jelisavca sa zúèastnila v takmer v�et-
kých významnej�ích projektoch v osade.

Urèite mnohí z vás neviete, �e dedi-
na Jelisavec v nieko¾kých minulých ro-
koch silne pokroèila - i pokia¾ ide o vý-
stavbu poèetnej infra�truktúry, ako i
výstavby významných objektov, tak�e
sa samým tým na území mesta Na�ice
stala dedina, v ktorej by mnohí radi �ili.

Ve¾kú zásluhu o to má predseda Rady
Miestneho výboru Jelisavca Fraòo Kan-
dera, diplomovaný stavebný in�inier. Je-
ho príchodom na vedúcu pozíciu Miest-
neho výboru Jelisavca sa veci zaraz zaèali
hýba� v pozitívnom smere.

Vyzdvihuje svoje uspokojenie z uskutoè-
neného - a v prvom rade je to výstavba �kol-
skej �portovej sály, èiu výstavbu financo-
valo Ministerstvo vedy, vzdelávania a �por-
tu RCH asi 6 miliónmi kún, pokým mesto
Na�ice na tento projekt vyèlenilo 350 000,-
kún.

Taktie� bola vlani vypracovaná proje-
kèná dokumentácia pre verejné osvetlenie
Ulice Jána �i�ku a Rybnièku ulicu, ktorú
vyfinancoval Chorvátsky elektropriemy-
sel. 

V minulom roku vydané je i stavebné
povolenie pre projekt výstavby kanalizaè-
nej siete v Jelisavci - tento projekt vyfi-
nancoval podnik Hrvatske vode zo Záhre-
bu s asi 900 000,- kúnami, pokým mesto
Na�ice prispelo so 900 000,- kúnami.
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V�etky tieto ve¾ké projekty majú oh-
romný význam pre Jelisavec a urèite do
ich realizácie bolo potrebné vlo�i� mno-
ho vedomostí, úsilia a práce - tak predse-
du Rady Miestneho výboru pána Kande-
ru, èlenov Miestneho výboru, ako i mno-
hých iných jednotlivcov, ktorí aktívne úèin-
kovali pri realizácii týchto projektov a kto-
rým za to Miestny výbor Jelisavca zo srdca
ïakuje.

Taktie� Rada Miestneho výboru Jeli-
savca v minulom 2008. roku disponovala
rozpoètom, ktorý dostala od mesta Na�i-
ce v sume 87.000,000 kún, z èoho
36.000,000 kún Rada Miestneho výboru
Jelisavca dala jelisavským zdru�eniam.
15.000,000 kún zaplatili za povolenie na
elektrifikáciu a práce pri prikrývaní strechy
Domu smútku a 36.000,000 kún investo-
vali do údr�by, kosenia a èistenia cintorí-
na a zaplatili za strovenú elektrickú ener-
giu a vodu.

Plán Rady Miestneho výboru na 2009.
rok taktie� je výnimoène kvalitný a ambi-
ciózny. Doruèili ho u� i Úradu primátora
mesta Na�ice Mgr. Kre�imira �agara. Na
tento rok si naplánovali asfaltovanie oko-
lia Hasièského domu, ako i priestor pred
Kultúrnym centrom Slovákov a asfalto-
vanie chodníka v �írke 2,5 metra, ktorý ve-
die k jelisavskému kostolu.

Práce sú v hodnote 150.000,000 kún a
tieto finanèné prostriedky sú zabezpeèe-
né z mestského rozpoètu mesta Na�ice.

V pláne je i výstavba a ukonèenie elek-
trifikácie verejného osvetlenia v Ulici Iva-
na Brníka Slováka, na èo sú zabezpeèené
finanèné prostriedky v sume 350.000,000
kún z rozpoètu mesta Na�ice, pokým by
ostatné financoval podnik pre energetic-
kú úèinnos� cez vy�e fáz.

Pokia¾ ide o verejné osvetlenie v Uli-
ci Jána �i�ku a Rybnièkej ulici, to by sa
malo realizova� v nieko¾kých fázach, èo
bude financova� mesto so 150.000,000 ku-
nami, pokým ïal�ie potrebné finanèné
prostriedky na dokonèenie realizácie toh-
to projektu poskytne Chorvátsky elektro-
priemysel.

Je dôle�ité zdôrazni�, �e práce v tých-
to dvoch uliciach budú drah�ie, lebo sa
paralelne s nimi budú kona� i práce na zo-
silnení elektrického prúdu, ktorý je v tom-
to èase prislabý a neuspokojuje  potreby
obyvate¾ov Jelisavca.

Za najdôle�itej�í a najväè�í projekt v
tomto roku pán Kandera pova�uje zaèia-
tok prác na výstavbe kanalizaènej siete Je-
lisavca. Táto investícia Jelisavec bude stá�
asi 12 miliónov kún. Tento ve¾ký projekt
finanène podporia mesto Na�ice a podnik
Hrvatske vode. Pre samých Jelisavèanov
to znamená, �e ka�dá domácnos� na ten-
to projekt bude musie� vyèleni� asi 6 000,-
kún.

Tohto roku by sa mal zaèa� projekt i
na rekon�trukcii cesty v Ulici Ivana Brní-
ka Slováka, tzv. �Beterment 2", ktorý sa
zároveò vyu�ije i na výstavbu a zriadenie
parkoviska, odvodových kanálov, výstav-
bu kvalitnej�ej horizontálnej a vertikálnej
signalizácie, výstavbu a zariadenie auto-
busových staníc a pod.

Taktie� Rada Miestneho spoloèenst-
va, ako i v minulom roku bude financo-
va� jelisavské zdru�enia prostriedkami
pod¾a svojej mo�nosti a stara� sa o za-
riaïovanie cintorína, o vodovodnú sie�,
elektrický prúd a má v pláne vybudova� i
prístupové cesty, ktoré budú vies� do Uli-
ce Jána �i�ku.

V�etky plány sú schválené zo strany
Mestskej správy mesta Na�ice. Ináè Rada
miestneho výboru Jelisavca má výnimoè-
ne kvalitnú spoluprácu s primátorom me-
sta Na�ice, Mestskou správou Na�íc, ako
i Mestskou radou Na�íc- v�etci oni v�e-
mo�ne podporujú Jelisavèanov.

Napriek tomu, �e sa v Rade miestne-
ho výboru Jelisavca zúèastòuje a� 7 poli-
tických strán, z ktorých sú najpoèetnej�í
èlenovia HDZ, práve pre kvalitnú prácu a
úsilie predsedu Fraòa Kandera rozhod-
nutia sa takmer v�dy vyná�ajú jednohla-
sne, lebo v�etci majú spoloèný záujem - a
to je rozvoj Jelisavca a zabezpeèenie mla-
d�ím generáciám lep�í a kvalitnej�í �ivot
vo svojej osade.

Keï�e sú pred nami v máji nové lo-
kálne vo¾by, bolo by logické, keby po ta-
kejto kvalitnej práci Rady Miestneho spo-
loèenstva obèania  znovu svoj hlas dali tým
najschopnej�ím a najlep�ím, ktorí istotne
kvalitu �ivota v tejto osade zdvihnú na zá-
videniahodnú úroveò.

Ináè Rada Miestneho spoloèenstva na
èele s pánom Kanderom má výnimoènú
spoluprácu so v�etkými zdru�eniami v
osade.

A keï�e tento rok bude prebieha� v
znamení osláv pre Jelisavec - lebo práve
tohto roku sa naplní 120 rokov od zalo�enia
osady, predseda Kandera zdôrazòuje: 

Zorganizujeme oslavy, a to spolu a v
dohode so v�etkými ostatnými zdru�enia-
mi Jelisavca, no oslavy budú skromné, le-
bo nám sú dôle�itej�ie programy a plány,
ktoré najprv musíme uskutoèni�.

Oslavy sa zaènú slávnostným zasad-
nutím, na ktoré povoláme predstavite¾ov
v�etkých zdru�ení, pôsobiacich v Jelisav-
ci, predstavite¾ov kultúrneho, politické-
ho a nábo�enského �ivota z územia mesta
Na�ice a Osijecko-baranskej �upy.

Na väè�ie oslavy, ktoré si vy�adujú
väè�ie finanèné trovy, budeme musie� poè-
ka� e�te zopár rokov. Veï e�te budú prí-
le�itosti na oslavy - 130., 140., 150. výroèie
a ostatné výroèia...

Dovtedy sa budeme usilova� realizo-
va� a ukonèi� v�etky naplánované pro-
jekty a plány a uskutoèni� ná� hlavný cie¾
- z Jelisavca urobi� dedinu, ktorá bude jed-
na z najkvalitnej�ích a naj�iadanej�ích de-
dín na �itie.

Dozaista ve¾kou je vecou ma� v  de-
dine takéhoto predsedu Rady Miestneho
výboru, ktorý najsamprv svojimi vedo-
mos�ami, schopnos�ou a mravèou prá-
cou bojuje o lep�í a kvalitnej�í �ivot v Je-
lisavci.

(�. Brník)

Ing. Fraòo Kanðera
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Svedkami sme, �e spolu s prvým
snehom a ¾adovicou prichádza k èa-
stým poraneniam rúk, nôh, ako i ce-
lého tela - preto nie div, �e zdravot-
nícke ustanovizne prakticky od zaèiat-
ku zimy a� po zaèiatok jari majú plné
ruky práce s o�etrovaním rôznych
zlomenín a vykåbenín. Deti trávia mno-
ho èasu na snehu, na sánkovaèke a
ly�ovaèke, a tu èasto utrpia rôzne pora-

nenia, pokým zasa star�ie osoby pre svo-
ju nemotornos� a osteoporózu (rednu-
tie kostí) sú ve¾mi kritickou skupinou,
ktorá sa ¾ahko zraní pri páde. Najèaste-
j�ie zranenia u detí sú zlomeniny dlhých

kostí, akou je pred-
lak�ová kos�, be-
drová kos� alebo ra-
menná kos�, po-
kým u starých ¾udí
sú najèastej�ie zlo-
meniny pleca a ra-
mena, ramennej ko-
sti, bedrovej kosti,
chrbtice a holennej
kosti.

Predsa v�ak na-
jèastej�ie zranenie
pri páde je vykåbe-
nie, alebo pri ne�i-
kovnom státí mô�e

dôjs� k vytknutiu svalov a tetív, ktoré
sú okolo kåbov. Vtedy nastáva ve¾ká bo-
les�, opuchnutie a mô�e dôjs� i k de-
formácii kåbu. Pohyby v kåbe sa stávajú
ve¾mi bo¾avé a ohranièené. Samozrej-
me, v takýchto prípadoch potrebné je
odís� lekárovi, aby sa videlo o èo ide -
èi ide o vytknutie a èi náhodou nedo�lo
k nejakej zlomenine. Lekár to zistí rönt-
genom. Ak ide o vytknutie, prvá pomoc

Zimné 
úrazy

spoèíva v kladení ¾adu na miesto úra-
zu, èím sa zmen�uje boles� a opuch. Kåb
je potom potrebné upevni� transport-
nou imobilizáciou alebo imobilizova�
rôznymi príruènými prostriedkami. Po-
tom je potrebné èím skôr zraneného za-
viez� do najbli��ej zdravotníckej usta-
novizne.

Neodborným osobám sa nesmie do-
voli�, aby naprávali poranený kåb.

Keï lekár zistí, �e do�lo k vykåbeniu,
pod¾a potreby ho vypravuje, alebo sa kåb
iba upevní gypsom, ktorý sa nesie naj-
menej 7 dní, alebo ak je to potrebné i nie-
ko¾ko tý�dòov, èo závisí od samej ve¾ko-
sti poranenia a stavu ligamentov.

Po odstránení gypsu, nasleduje fyzio-
logická terapia, aby zosilneli svaly a aby
sa tým zmen�ila mo�nos� opätovného
vykåbenia.

Keï je hneï po úraze zrejmé, �e ide
o zlomeninu, poranený sa nesmie pohý-
na� z miesta, pokým sa celkom neupev-
ní poranená èas� tela.

Platí to najmä, keï ide o zlomeninu
chrbtice, bedrovej kosti, panvy - v takých
prípadoch je nutné vola� odborných,
zdravotníckych pracovníkov.

Neskú�ajte vypravi� zlomenú kos�
alebo kåb, okrem v prípade, �e je ohro-
zená cirkulácia. Èasto sa zraneným oso-

Vá�ení èitatelia, aj v tomto jazykovom
okienku pokraèujeme v upozoròovaní na
jazykové prehre�ky 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 uve-
denom spojení, nazrieme do Krátkeho slov-
níka slovenského jazyka 4. Za heslom oboz-
námi� sa pí�e:da� bli��ie pouèenie o

nieèom, informova�, napríklad: oboznámi�
prítomných s programom; oboznámený so
situáciou... Uvedieme aj zvratný tvar � oboz-
námi� sa �  sa  o nieèom,  sa,  sa: obozná-
mi� sa s prácou, oboznámi� sa s terénom...
Teda spojenie slovesa oboznámi� a pred-
lo�ky o v lokáli, ako sme sa presvedèili, je
chybné a správne má znie� oboznámi� s
(so)... èi sloveso oboznámi� sa spája s pred-
lo�kou s (v in�trumentáli). Chybná veta zo
zaèiatku textu � teraz opravená � má pod¾a
tohto znie�:  Oboznámi� so spôsobom �ivo-
ta predkov Slovákov.

Zaujme nás tie�, ako k tejto chybe do�-
lo. Zoberme sloveso informova�, ktoré má
ten istý význam ako oboznámi�. V uvede-
nom slovníku sa za heslom informova� pí�e:
pod(áv)a� informácie, oboznamova�, oboz-
námi�: informova� verejnos�, informova�
o situácii

// informova� sa získ(av)a� informá-
cie, oboznamova� sa, oboznámi� sa: infor-
mova� sa o mo�nostiach rekreácie... Videli
sme, �e sloveso informova� sa via�e s pred-
lo�kou o. Rovnako ako chybné spojenie zo
zaèiatku textu oboznámi� o. Teda tu je k¾úè
chybného pou�ívania spojenia zo zaèiatku
textu. Správnu slovesnú väzbu pri nepo-
zornom vyjadrovaní nahradi� inou,
chybnou pri významovo príbuznom slove-
se: oboznámi� s pod vplyvom informo-
va� o sa nahradilo chybnou väzbou oboz-
námi� o. Jazykovedci tento jav, chybu na-
zývajú skrí�enie väzieb èi kontaminácia.

Nakoniec zhrnieme. Sloveso obozná-
mi� sa spája s predlo�kou s v in�trumen-
táli. Oboznámili nás s aktivitami v �kole.
Významovo príbuzné sloveso informova�
sa via�e s predlo�kou o (v lokáli). Informo-
vali nás o aktivitách v �kole. (J. �irka)

Nie oboznámi�
o nieèom, ale
oboznámi� s
nieèím

Jazykové okienko 
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bám na samom mieste nehody dáva pi�
alebo jes�, aby sa tak osvie�ili, èo je cel-
kom chybný postup, lebo nikdy nemô�ete
vedie�, èi zranený nebude musie� ís� ih-
neï na operáciu.

Ak do�lo k otvorenej zlomenine,
prièom kos� vy�la z rany, rany sa nedo-
týkajte, iba ju pokryte sterilnou gázou.

Skôr sa zlomeniny kostí najèastej�ie
fixovali na spôsob, �e sa robila imobili-
zácia, èi�e upevnila gypsom, pokým sa
dnes najväè�í poèet zlomenín spracuje
operaène. Po strhnutí fixácie, keï je u�
zlomenina sanovaná alebo po chirurgic-
kom zákroku, potrebné je ís� na fyziolo-
gickú terapiu.

Èastými zraneniami v zimných me-
siacoch pri páde na klzkom teréne sú i

úrazy hlavy. Napriek tomu, �e sú kosti
lebky tvrdé, hlavne dobre chránia mo-
zog, on sa i napriek tomu mô�e porani�.
Úder do hlavy mô�e zapríèini� bolenie
hlavy, krátkotrvajúce bezvedomie alebo
nevo¾nos�, zvracanie, zahmlený poh¾ad
a mô�e dôjs� i k ve¾mi �a�kým kompli-
káciám, preto ka�dý kto utrpí úraz hlavy,
záväzne musí odís� na kontrolu k leká-
rovi.

S cie¾om, aby nedo�lo k v�etkým
uvedeným traumám, treba prihliada� na
to, aby sme sa adekvátne obliekali a obú-
vali, keï�e úrazy v zimných mesiacoch
treba vá�ne bra�, aby sa tak vyhlo nepo-
trebným komplikáciám a naru�eniu zdra-
via.

(�. Brník)

Ak sa poobzerá� vôkol seba, zbadá�,
�e u� ubehlo dvadsa�, tridsa�, pä�de-
siat, sedemdesiat rokov tvojho �ivota.
Kam sa to nav�dy stratili to¾ké roky? Èi
sa stali pokladnicami, ktoré na teba, do-
bre chránené èakajú, alebo sú to iba prázd-

ne �katule, ktoré �a rozèarujú? Si �il dote-
raz? Èi stopy po tebe zostanú vidite¾né pre
tých, ktorí chcú ís� stopami spravodlivé-
ho a èestného �ivota? Si spokojný so svo-
jím �ivotom? Èo by si chcel v òom vyme-

ni� a ako by si chcel v bu-
dúcnosti �i�, aby si si bol
istý, �e v smrtný  èas bu-
de� s ním spokojný?

Èlovek sa mení. Ako
sa mô�e obráti� k dobru,
napravi� osud svojho
�ivota, práve tak je mo�né,
aby sa obrátil k zlému.
Èlovek sa dá napravi�, ale
i pokazi�. Napriek tomu,
�e vie�, �e �a nadávka po-
ni�uje, �e �patné slová
hád�u do blata tvoje di-
plomy a tvoje vz�ahy s
vysokou spoloènos�ou, ty
predsa nadáva�. Vie�, �e
�a cigarety otravujú, a
predsa sa ich nemô�e�
zrieknu�. Vedomý si si to-
ho, �e alkohol zabíja, no
svoje nie nemô�e� vyslo-
vi�. Vie� i ko¾ko �a oho-

vor a klebeta �pinia a èinia neschopným
pre zdravé ¾udské vz�ahy, no i naïalej to
úporne èiní�.  Vie� i to, �e �a modlitba dví-
ha ponad v�etko �pinavé a èiní �a prichy-
stanej�ím a silnej�ím, rozumnej�ím, triez-
vej�ím a úspe�nej�ím - no predsa nena-

chádza� èasu pre òu. Vedomý si toho, �e
je práve Bo�ia reè tá, vïaka ktorej �ijeme,
no ty predsa ledva zachytáva� iba daktoré
slovo, iba málièko z toho bohatstva sa ti
darí vlo�i� do prieèinka svojho srdca. Ve-
domý si i toho, �e sa k dobru mo�no do-
sta� jedine plávajúc proti prúdu - no ty
predsa dopú��a�, aby �a èas a udalosti nies-
li dolu vodou. A práve tá slabos� je to, z
èoho si nespokojný, èo vypåòa tvoje pod-
vedomie explozívnou silou, ktorá ti skôr
alebo neskôr mô�e znièi� nervy. To je ono,
èo �a èiní nespokojným a ne��astným. No
ako vymeni� �ivot, kde nájs� sily, aby si sa
obrátil k bohatstvu? Je�i� hovorí: �Príïte
ku mne v�etci, vy ustatí a ob�a�ení". On
nám zvestuje, �e nám podá oddych, �e bu-
de nies� na�e bremeno a �e nás uèiní schop-
nými pre kraj�í, bohat�í �ivot. Tak�e, ak sa
ti zdá, �e nemá� sily h¾ada� Boha, �e ne-
má� 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  vydlá�de-
ná cesta do pekla", i vtedy e�te jestvuje ná-
dej na spásu, a tá le�í v tom, aby si popro-
sil niekoho, aby sa za teba modlil. Pre
hriechy sme mali by� znièení, no Je�i� si
k¾akol pred svojho Otca, krvavým potom
sa potil, pre nás odi�iel na krí�, trpel urá�ky,
klebety, rúhania sa a v�etku o�klivos� èlo-
veèieho jazyka a umu iba pre na�u spásu.
A Boh sa zmiloval nad v�etkým èlo-
veèenstvom, nad v�etkými ¾udskými de-
jinami kvôli Je�i�ovho príhovoru.  On je
jediným sprostredkovate¾om pred otcom,
On je jediný za pomoci koho mô�e� dosta�
silu, vzoprie� sa zlu a márneniu èasu vo
svojom �ivote.

No mô�e� poprosi� i svojho priate¾a,
matku alebo niektorého farára, mní�ku
alebo hociktorého veriaceho, aby sa mod-
lili za teba. Dôle�itá je tvoja vô¾a za spase-
ním a fakt, �e chce� v budúcnosti svoj �ivot
vyplni� obsahmi, ktoré zotrvávajú. Tí, kto-
rí sú silnej�í a schopnej�í modli� sa, tí, kto-
rí sa viac priblí�ili Je�i�ovi, mô�u by� tí,
ktorí sa mô�u zasadzova� o teba, pomôc�
ti a spasi� �a z tvojich slabostí. U� dnes sa
mô�e� sta� inak�í, iba ak to ozajstne chce�.
Zanariekaj k Je�i�ovi, popros niekoho, aby
�a spasil svojím príhovorom!

(Tak málo je potrebno, p. T. Ivanèiæ,
pripravil A.M.Kuric)

Sila 
príhovoru
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Ís� svojou cestou 

Pre èestný a humánny �ivot potreb-
ná je odvaha. Ak sa bude� sna�i� vyho-
vova� ¾uïom  a  oèakáva�, �e �a budú
za to chváli�, stratí� seba samého, svo-
ju slobodu, mier, ale i svoj blahobyt, ro-
zum a budúcnos�. ¼udia sú náchylní na
hriech a Zlý cez hriech spravuje ¾udí proti
v�etkým tým, ktorí sa chcú rozhodnú� pre
èestný �ivot v Bohu. Sily tmy sa na tejto ze-
mi sna�ia, aby zhasli èím viac svetla. Ne-
gatívne slová, zlé èiny, �patná myse¾, ohav-
ná obrazotvornos�, nesprávne kroky a
chyby sú priestormi, ktoré vyu�ívajú sily
Zla vôkol nás v snahe znièi� v�etko dobré,
mier a slobodu. Keï sa im nepodarí zha-
snú� svetlo v tebe, keï sa im nepodarí na-
hovori� �a na zlo a chybné cesty, na na-
dávky a alkoholizmus, kráde� a spreneve-
renie, pokúsia sa zasta� ti do cesty ohová-
raním, klebetami a vyhrá�kami. V �ivote
je najnebezpeènej�ia ¾udská oh¾aduplnos�.
Najnebezpeènej�ie je chcie� èini� tak, ako
to iní od teba po�adujú. Lebo ¾udia, náchyl-
ní na hriech sú závistliví, �iarliví a v�dy si
namý�¾ajú, �e sú múdrej�í od teba a �e je
ich cesta správnej�ia. Musí� by� preto ve¾mi
diskrétny a zosta� pevným na ceste, kto-
rou kráèa�, v�dy v srdci nies� Boha - mod-
litbou, pôstom, pokorou, svätými sakra-
mentmi , aby sa ti podarilo prís� k svetlu.

¼udská oh¾aduplnos� znièila nespoèí-
tate¾ne mnoho ¾udí. Ko¾ko len ¾udí vpad-
lo do depresie, zastavilo sa vo svojej ceste,
odi�lo z nej iba pre cudzie ohováraèky ale-
bo vyhrá�ky. Tí ¾udia zabudli, �e si ty ori-
ginálom, �e �a nepostavili oni do sveta a �e
tvoja budúcnos� nezávisí od ich vôle. Uro-
bi� èosi ve¾ké vo svojom �ivote, sta� sa
slávnym, vy�arova� svetlom, sta� sa vzo-
rom iným ¾uïom, mô�e� iba tak, ak sa pev-

ohovárania a pristavovania �a v tvojej ce-
ste. Preto, ak bude� poèu� vyhrá�ania, oho-
várania, a tomu podobné, choï len sme-
lo napred a modli sa e�te viac. E�te viac
dodr�iavaj pôst a neboj sa zriekania sa, po-
kory, obete. Iba na taký spôsob sa ti po-
darí vyjs� na svetlo a smia� sa z neschop-
nosti tých, ktorí �a chcú zastavi� na tvo-
jej spravodlivej ceste. 

(Tak málo je potrebno, p. T. Ivanèiæ,
pripravil A.M.Kuric)

ne bude� dr�a� svojich predsavzatí a nevz-
dá� sa svojej cesty, ak ide� iba za svojím

vnútorným hlasom, za svojím svedomím
a má� stále Bo�iu Reè pred sebou. Èím zaè-
ne� i rozmý�¾a� nad tým, �e je dôle�ité ko-
na� tak, ako myslia iní, ty klesá� a urèite
padne�.

Géniovia sú tí ¾udia,  ktorí mali odva-
hu ís� vlastnou cestou neposlúchajúc, èo
svet hovorí. Géniovia sú ¾udia, ktorí mali
odvahy vykopa� svoje talenty, nimi budo-
va� a pracova�, neopytujúc sa pritom, èo
iní o tom myslia. Lebo prídu k tebe i tvoji
najbli��í, 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 zosobá�i�, inak pracova�, �e to
èo pracuje�, nepriná�a 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 spoèí-
va iba v tom, ako ním bude� naklada� a pre
seba vtedy dosiahne� najviac. Ty si draho-
cennos�ou, lebo nik v dejinách ¾udstva ne-
bol ako ty. A práve preto iba ty mô�e� sve-
tu, svojmu �tátu a sebe da� to, èo do teba
vlo�il sám Boh.

Ak poèuje� vyhrá�ky ¾udí, ich ohová-
rania a klebety, dodaj si sily a veï, �e si na
tej pravej ceste. Neobracaj sa ani vpravo,
ani v¾avo, neh¾aï na ¾udí, choï smelo svo-
jou cestou iba napred, k Bohu - pod¾a vlast-
ného svedomia. Ak sa spo¾ahne� na ¾udí,
privedie� do záhuby i pozemský i veèný
�ivot. Ak sa na¾aká� ich vyhrá�ok, 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 Bo�iu
pomoc. Iba Boh mô�e a chce �a ochráni�
od ¾udských vyhrá�ok, ich zlomyse¾nosti,

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 py�nou vlajkou plaèu ví�azného
die�atko pri�lo.

Jezu, èo ti dám?

V údive stojím, zakríknutý stojím.
My�lienka dymí z upàchnutých liet.
Niè nepatrí mi, niè nenazval som svo-
jím.
Dni idú. Èlovek, èo ti dám?

Kyticu kvetov natrhám.
Zaspievam: toto ti posiela zem.
Zaspievam, zaspievam, die�atko spí.

- Spí tvoja boles� vzne�ená a sladká.
Mária, matka,
oroduj za nás u drsného súdu.
Za mu�ov, ktorí sú i ktorí mu�mi budú.
Naveky snom i ranami
bdie neha �eny nad nami. -

Tak zaspievam.
Tak zaspievam, veï, bo�e, èo má básnik,
nevädze po¾né, vtáctvo pod oblohou?
Pesnièku vernú, srdce dokorán.
A to je v�etko.

Autor tu vyjadruje vïaku �enám,
vyzdvihuje ich nad mu�ov. Hovorí o
nich, ako o verných bytostiach, kto-
ré urèujú ¾udský �ivot na zemi.
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Vo veku osemdesiat rokov zomrel
v nede¾u 11. januára v Bratislave bá-
snik Milan Rúfus. �ivot a dielo Milana
Rúfusa vzbudzovali v�eobecnú úctu a
obdiv u v�etkých. Vo svojej tvorbe Rú-
fus spájal krásu poézie s håbkou my�-
lienok, ktorými sa dotýkal v�etkých
oblastí �ivota, nevynímajúc ani vz�ah
k Bohu a zmysel ¾udského �ivota. Je-
ho Modlitbièky sa nachádzajú takmer
v ka�dej slovenskej rodine. Máme ich
aj v na�ich nových uèebniciach slo-
venského jazyka a kultúry, ktoré sme
vydali minulého roku. Jeho básòam ro-
zumeju aj najjednoduch�í ¾udia a aj
najväè�í intelektuáli. V Rúfusových bá-
sniach nachádzame nevyèerpate¾nú
håbku pravdy a múdrosti a hlboku vie-
ru v Boha a veèný �ivot. Milan Rúfus
je, mô�e sa poveda� bez okolkov, sve-
domie a prorok celého slovenského ná-
roda. Posledná rozlúèka s Milanom Rú-
fusom bola v sobotu 17. januára o 11.00
hodine vo Ve¾kom evanjelickom chrá-
me na Panenskej ulici v Bratislave. 

Milan Rúfus básnik, prekladate¾*
10.12.1928 Záva�ná Poruba� 11.01.2009
Bratislava.

Narodil sa v rodine murára. Do
¾udovej �koly chodil v rodisku, zmatu-
roval roku 1948 na Gymnáziu v Liptov-
skom Mikulá�i. V rokoch 1948 - 1952
�tudoval slovenèinu a dejepis na FF UK
v Bratislave.

Po skonèení vysoko�kolského �tú-
dia zostal na Filozofickej fakulte UK ako
pedagóg. Predná�al dejiny slovenskej a
èeskej literatúry. V �kolskom roku 1971

- 1972 pôsobil na univerzite v Neapole.
�il na dôchodku v Bratislave. 

1996 cena Jozefa Cígera Hronského
za literatúru 2005 Cena ministra kul-
túry za zbierku básní Báseò a èas 2008
Cena Crane Summit za poéziu 2009 Pri-
binov krí� I. triedy za mimoriadne zás-
luhy o kultúrny rozvoj Slovenskej re-
publiky.

Prvé básne publikoval v èasopisoch
Prameò, Nový rod, Mladá tvorba a Bor-
ba. Debutoval básnickou zbierkou A�
dozrieme (1956), ktorá znamenala vý-
razný posun dobového chápania poé-
zie. Svoje juvenílie, ktoré predchádzali
kni�nému debutu, publikoval a� o mno-
ho rokov neskôr v zbierkach Chlapec
(1966) a Chlapec ma¾uje dúhu (1974).
Silné sociálne cítenie i tematické záze-
mie pre svoju tvorbu preukázal v zbier-
kach: Zvony (1968) a ¼udia v horách
(1969). Básne druhej uvádzanej zbierky
in�pirovala fotografická tvorba M. Mar-
tinèeka. Túto tematiku i poetiku e�te
výraznej�ie rozvinul v zbierkach Stôl
chudobných (1972), Kolíska (1972 - s
fotografiami M. Martinèeka), Kolíska
spieva de�om (1974) a Hora (1978 opä�
s fotografiami M. Martinèeka). Jeho bá-
sòami sú sprevádzané i komorné výt-
varné monografie M. A. Bazovského
H¾adanie obrazu (1973) a ¼. Fullu Hud-
ba tvarov(1977). In�pirovaný sloven-
skou ¾udovou slovesnos�ou z Prosto-
národných slovenských povestí Pavla
Dob�inského a ich humanistickým po-
solstvom básnicky stvárnil mnohé slo-
venské rozprávky. Vy�li v zbierkach
Kniha rozprávok (1975) a Sobotné
veèery (1979). Pridà�ajúc sa základnej
epickej stavby rozvinul v nich metafo-
riku rozprávok a zvýraznil viacrozmer-
nos� ich ideového odkazu, ktorý ne-
kompromisne nadà�a slabým, po-
ni�ovaným a utláèaným. K tejto téme
sa e�te vrátil v knihách adresovaných
len detskému èitate¾ovi Rozprávoèka
veselá ostaò e�te s nami (1985) a Lu-
pienky z jabloní (1993). Básnickou úva-
hou nad zmyslom �ivota a ¾udského
údelu, ako aj nad zmyslom tvorby a tvo-
rivosti je skladba Óda na rados� (1981).
Do detstva sa tematicky vrátil v zbier-
ke Studnièka (1986). V lyrickom dialó-

gu s die�a�om v nej konfrontuje svoju
�ivotnú skúsenos� so stále prítomným
zázrakom detského vnímania sveta a z
neho vyplývajúcich otázok pre dospe-
lých. H¾adaním nezvratných istôt v �ivo-
te èloveka a básnikovou pripravenos�ou
nies� spoluzodpovednos� za ¾udské úsi-
lie sa vyznaèuje básnická zbierka Prísny
chlieb (1987). Zavà�ením básnického
stvárnenia slovenských ¾udových roz-
právok a triptychovým uzavretím tejto
tematiky je kniha Tiché papradie (1990).
V knihe Dve osudové (1991) spojil svo-
je eseje �tyri epi�toly k ¾uïom z roku
1968 s básnickou skladbou Murárska
balada, ktorá je zov�eobecnením kon-
krétnych osudov básnikovho rodu. Kni-
ha je ilustrovaná výtvarnými dielami
básnikovho liptovského spolurodáka
Kolomana Sokola. Knihou lyrických mi-
niatúr s poetologickým pozadím
kres�anských modlitieb je zbierka Mod-
litbièky (1992), ktorá vy�la vo viacerých
reedíciách, ako aj s roz�íreným obsa-
hom pod názvom Nové modlitbièky
(1994). Podobnú tematiku, no s moti-
vickým zázemím dialógu die�a�a a ot-
ca, má aj kniha Pamätníèek Modlitby za
die�a (1995). Filozoficko-meditatívny
charakter má básnická zbierka Nesko-
rý autoportrét (1992), v ktorej básnik
sumuje pre�itú skutoènos�, rovnako ako
zbierka Èítanie z údelu (1996). Nevin-
nos� ako prís¾ub vytú�enej harmónie
stí�eným hlasom oslavuje v osobnej bá-
snickej spovedi �almy o nevinnej (1998). 

Od r. 2002 vychádza Súborné dielo
Milana Rúfusa vo vydavate¾stve Mila-
niuM. Dosia¾ vy�lo 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 epi�toly
k ¾uïom 1974 O literatúre 1996 Epi�-
toly staré a nové Prekladate¾ská tvorba:
Z nórèiny prelo�il dramatickú báseò H.
Ibsena Peer Gynt (1966), zo �panielèiny
výber z poézie klasika kubánskej litera-
túry J. Martího (Znamenie �ivota, 1988).
Takisto prebásnil Knihy �almov (1991)
a Jeremiá�ov nárek (1998). V roku 2005
vydal - pod¾a jeho vlastných slov pos-
lednú - básnickú zbierku Báseò a èas. 

( Pripravil A.M.Kuric)

Milan Rúfus 
odi�iel potichu



U� tradiène sa na Rado�i v druhý deò
Vianoc organizuje �tefanská zábava. Tak
to bolo i tentoraz. Dòa 26. 12. 2008 vo
veèerných hodinách v miestnostiach Slo-
venského domu na Rado�i vedúca fol-
klórnej sekcie MS Rado� Ema Cinkocká
spolu s de�mi a dospelými èlenmi MS
Rado� prichystala krásny vianoèný pro-
gram.

Od nepamäti na�i predkovia starostli-
vo pestovali tento zvyk, tak�e si pova�uje-
me za povinnos� zachráni� ho pred za-
budnutím.

Vzh¾adom na to, �e ka�doroène orga-
nizujeme podujatie vá¾anie mája, na kto-
ré pozývame i vzácnych hostí, ako i èlenov
iných matíc, rozhodli sme sa, aby zábava

Taneèníci KUS-u bratov Banas ne-
majú èas na oddych. Navy�e, speváèky
okrem spevu na mnohých podujatiach
majú i iné záväzky - ako je napr.: na-
piec� koláèe, prichysta� obèerstvenie,
obslú�i� hostí.

Ani len cez Vianoce nemali oddych.
Spievali cirkevné vianoèné piesne v josi-
povskom kostole v nede¾u medzi Viano-
cami a Novým rokom. V tú istú nede¾u
mladí taneèníci boli pozvaní do Cernika
na vystúpenie s domácimi a hos�ami.

Nekryli svoje nad�enie zo slovenských
tancov, ktoré mali príle�itos� vidie� i v mi-

nulých rokoch, ako ani pô�itok
z priatelenia sa s Josipovèan-
mi, tak�e je zrejmé, �e spolu-
práca Cernika a Josipovca i v
budúcnosti bude pokraèova�.
�ia¾, u� ve¾mi za�a�ení vystú-
peniami a mnohými inými ak-
tivitami, tentoraz cestovali iba
mladí taneèníci. Obecenstvo
mesta Cernik s ve¾kou netr-
pezlivos�ou vyèkávalo na ten -
ako oni hovoria - ten rýchly ta-

nec, v ktorom taneèníci dvíhajú svoje ta-
neèníèky, keï�e oni niè podobného vo svo-
jom repertoári nemajú.

O tý�deò skôr mladí tancovali i v Osi-
jeku. KUS �eljeznièar pozval ich vystupo-
va� v ich programe pri príle�itosti Vianoc.
Mladí taneèníci tancovali nasledovné cho-
reografie: Horehron, polku a Husti. Pred-
vedenia domáceho súboru �eljeznièar, ako
i KUS-u z osady Semeljci taktie� boli na
vysokej úrovni.

Dlhodobá spolupráca KUS-u �eljez-
nièar a KUS-u bratov Banas pokraèuje.

(A. Popoviæová)

Speváèky MS Josipovec
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�tefanská zábava 
na Rado�i
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Na �tefana bola skrom-
nej�ieho rázu. Napriek to-
mu, �e sme iba malou
maticou, predsa sa nám
len podarilo samostatne
prichysta� vianoèný mi-
nikoncert a na to sme
ve¾mi hrdí.

Èlenovia na�ej speváckej skupiny (sta-
r�ia a mlad�ia skupina detí, ako i dospe-
lí) zaspievali nieko¾ko vianoèných pe-
snièiek, pokým sa deti v�etkým prítom-
ným prihovorili krátkymi vin�mi a na ten
spôsob zvestovali ve¾kú Bo�iu milos� - na-
rodenie Krista Pána.

V�etci èlenovia MS Rado� s ohrom-
nou chu�ou sa dali do organizovania toh-

Na Rado�i
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to programu a vïaka ich ve¾kému entu-
ziazmu program krásne odznel. Máme ná-
dej, �e sa páèil v�etkým prítomným - bol
to ozajstný dar zo srdca na�ej malej mati-
ce.

Dúfame, �e táto oslava i v budúcnosti
zotrvá, aby ani na�e deti nezabudli na ten
pravý význam Vianoc. Vianoce sú na�ím
najväè�ím sviatkom a mô�ete si to preèí-
ta� i v týchto vin�och, ktoré odzneli na Ra-
do�i 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,
Je�i�ko malièký v jaslièkách,
zavinutý v bielych plienoèkách
u� je na�ím uèite¾om,
v�emohúcim Spasite¾om
- sláva, aleluja.

Po ukonèení ná�ho vianoèného pro-
gramu nasledovalo vzájomné priatele-
nie sa. O obèerstvenie prítomných sa po-
starali tunaj�ie �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 e�-
te mnohých ïal�ích.

Cítime, �e sme túto �tefanskú zábavu
povinní udr�a� a pestova�, lebo na tradí-
ciu a kultúru na�ich predkov, na na�e ko-
rene zabúda� nesmieme.

(E. Cinkocká)

Tancom odu�evnili 
Cernik a Josipovec
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Zväz Slovákov v auguste minulého
roku udelil uznanie hasièskému
zdru�eniu z Josipovca za výnimoèné
úspechy, ktoré dosiahli na sú�a�eniach.
Uznanie im odovzdal zástupca predsedu
Zväzu Slovákov v RCH �elko Lomiansky
na podujatí Slováci do Drlaku, v rámci

ktorého sa od 2008. roku bude zároveò
organizova� i hasièské sú�a�enie.

20. decembra uskutoènilo sa stretnu-
tie hasièského zdru�enia, na ktoré boli
pozvaní i hostia a sponzori.

Predseda Josip
Konju�ak oboznámil
prítomných so v�et-
kými aktivitami a re-
zultátmi, ktoré dote-
raz dosiahli. Skutoè-
ne mali dôvod na os-
lavovanie, lebo u�
dlhý rad rokov dosa-
hujú výnimoèné výs-
ledky na hasièských
sú�a�eniach a táto
posledná v�etkých
prekvapila.

Iba máloktoré
prostredie sa mô�e

pochváli� tými najlep�ími rezultátmi - a
to nie iba v Chorvátsku, ale i na
sú�a�eniach medzinárodného rázu.

Najúspe�nej�ím tímom je mláde�nícky
tím (12 - 16) rokov, ktorý vedie Daniel
Kmet. Oni dosiahli najlep�í èas v jednot-
livých disciplínach na �upnom, �tátnom

Hasièi 
z Josipovca 

Výkonný vybor hasièov v Josipovci
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a medzinárodnom sú�a�ení v Maïarsku.
Josipovec má a� desa� sú�a�iacich tí-

mov. Úspe�ný je i �enský tím. Z ka�dej
sú�a�e prinesú aspoò jednu medailu. V
minulom roku sa im podarilo predstavo-
va� �upu na �tátnom, a potom i na med-
zinárodnom sú�a�ení.

Plánujú i v budúcnosti udr�a� takú
kvalitu. Finanènú podporu urèenú na
v�etky tie výnimoèné cesty dostali od �upy,
Punitovského okresu, Miestneho výboru
Josipovec, pokým im podnik majite¾a Ivi-
cu Kocura DUO daroval odev. Kúpené je
i nové vozidlo, ktorým teraz cestujú na
sú�a�enia.

Pavo Kvasnovski tajomník zdru�enia,
oboznámil prítomných so stavom finanè-
ných prostriedkov, ktorými zdru�enie dis-
ponuje a velite¾ Josip Mihalina hovoril o
vzdelávaní nových èlenov.

Mirko Vavra, prednosta okresu s¾úbil,
�e okres bude finanène podporova� v�etky
sú�a�enia. Stjepan �ivkoviæ, zástupca
predsedu hasièského zdru�enia, pochvá-
lil prácu josipovského hasièského
zdru�enia a za výnimoène dobré rezultáty,
ktorými sa len málokto mô�e pochváli�.

(A. Popoviæová)

Úrad verejnej ochrankyne detských
práv Mily Jelaviæovej pozval pätnás� de-
tí - trinás� �iakov z Josipovca a dvoch z

Gorjan, a pri tej príle�itosti nás obozná-
mili s právami detí a prácou Úradu. Po-
radkyòa verejnej ochrankyne detských
práv Mája Flego, ktorá sa u� skôr dozve-
dela o úspechoch na�ej �koly v oblasti výt-
varného umenia, vyzvala na�e deti, aby
vyma¾ovali vianoèné motívy pre gratu-
laèné listy pri príle�itosti Vianoc a Nové-
ho roku. Na�im de�om sa to podarilo skve-
le urobi� - a to vo ve¾mi krátkej lehote. Na
gratulaèných listoch svoje miesto na�li i
betlemá�i (betlehemci). Ako odmena za
tieto krásne práce nasledovalo pozvanie
pre v�etkých �iakov a cestovné trovy im
hradil Úrad. Dve práce sú vybrané pre gra-
tulaèné listy. Ich autorkami sú: Mája Ovèa-
riková (VIII. trieda) a Monika Cabadajo-
vá (V. trieda). Ostatné práce si pracovní-
ci Úradu ponechali, aby im okrá�¾ovali
ich miestnosti.

�iaci a uèite¾ka výtvarnej výchovy Ani-
ca Popoviæová ich oboznámili s aktivita-
mi v �kole a v meste, v ktorých úèinkujú
deti. Zdôraznili, �e v  tejto osade �ijú poèet-

Darko Eling s diplomom
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ní príslu�níci slovenskej národnostnej me-
n�iny, ktorí si pestujú svoju tradíciu a kul-
túru a deti v �kole majú i predmet pesto-
vanie slovenského jazyka a kultúry. Deti
sa te�ili z tejto náv�tevy, poïakovali sa za
krásne prijatie a pozvali �tátnu ochrank-
yòu detských práv, aby nav�tívila na�u
�kolu. Deti s uèite¾kou výtvarnej výchovy
sprevádzala aj Sanja Smoljo - úètovníèka
v josipovskej �kole. Táto náv�teva je zaz-
namenaná i na internetovej stránke:
www.dijete.hr .

Na grafickom bienále v Po¾sku me-
dailu a knihu za grafiku pod názvom Mo-
ja dedina získala Josipa Kaniseková, �iaè-
ka VIII. triedy a uznania za úèinkovanie:
Kristína Crnojová, �iaèka VII. triedy, Má-
ja Ovèariková, �iaèka VIII. triedy a Moni-
ka Konju�aková, �iaèka VII triedy. A 

Prvé ceny ziskali aj Antonija �tenco-
vá a Monika Konju�aková na medziná-
rodnej sú�a�e v Dolnom Kubine, na Slo-
vensku. Téma bola vianoèná poh¾adnica. 

(A. Popoviæová)

Dobré 
výsledky



01/2009 PRAMEÒ 2277

Sviatky v decembri sú bohatým
zdrojom na prezentovanie rôznych
zvykov a obyèají rozlièných národov.

Práve túto tematiku sme vyu�ili na
to, aby sme �iakom, ale aj uèite¾om pou-
kázali na pestros� a bohatstvo sloven-
skej, chorvátskej a anglickej tradície v ad-
ventnom, vianoènom a novoroènom ob-
dobí. �iaci 6.A a 8.A triedy sami mali prí-

le�itos� poslúcha� na jednej hodine tri
uèite¾ky: angliètinárku (�tefica Ronèe-
vièová), uèite¾ka chorvátskeho jazyka
(Branka Turzová) a slovenèinárku.

Zaèali sme so svätým Mikulá�om a
zhodli sa, �e v ka�dej krajine sú podob-
né zvyky vkladania darèekov do èi�my.

Na svätú Luciu sme predviedli jed-
nu slovenskú obyèaj, ktorú iní nepozna-
jú, a to tú, �e sa na�a Tena Heèimovièo-

hu donies� nejaký symbol Vianoc a vy-
svetli� celej triede ich význam. Podari-
lo sa im to, splnili svoju úlohu,
aran�ovali stôl v triede vianoèným stro-
mèekom s medovníkmi, jablkami,
orechmi, chlebom, cesnakom. Na stôl
priniesli aj obilie, modlitebnú kni�ku,
svätenú vodu, svieèku, zámku. V�etko
to znamenalo zdravie a pospolitos�, bo-
hatú úrodu, ochranu pred chorobou,
rodinný �ivot.

Najzaujímavej�ie bolo ochutnávanie
oblátok s medom, pochutili si i deti i uèi-
telia.

Pedagogièka �koly Djurdjica Zaila-
cová povedala: �Integrovaná hodina troch
predmetov od zaèiatku a� do konca pre-
biehala v príjemnej atmosfére, v�etci sme
sa cítili pohodlne, mala som bohatý
zá�itok, bolo pekne vidie�, ako deti so
záujmom sledujú prezentované zvyky a
obyèaje Slovákov. Uèite¾ky túto ideu o
vianoèných sviatkoch výborne realizo-
vali a spolu so �iakmi nám priblí�ili at-
mosféru najkraj�ieho èasu rodinného po-
koja, èasu Vianoc".

Ja dodávam k tomu aj s pomocou sily
zhora, ktorá nás osvietila a pomocou kto-
rej sme mohli aj takýmto spôsobom os-
lavova� Boha.

Nakoniec napoèítame �iakov, ktorí
sa zúèastnili na prezentácii slovenských
vianoèných obyèají:

Tomislav �kof, Filip Bo�njakoviæ,
Ivan Korpak, Deni Ivanèiè,  Tena Heèi-
moviæ, Tina Peri�a, Marija Hoho�, Ana-
marija Vidranjski, Darjan Barièeviæ, Da-
vor Cepun, Antonija Dudjak, Magdale-
na Firic, Matea Kalaziæ, Alen Per�iæ, Ivan
Pri�è, Vjekoslav Radan, Santino �timac,
Antonio Kapetanoviæ.  

(A. Maro�evièová)

vá zahalila bielym
plátnom (v 6.A tr. to
bola na�a Magdaléna
Firicová), do ruky
vzala husie pierko,
ktorým potom omiet-
la stenu triedy, pre-
to�e týmto úkonom
sa odo�enú v�etky
choroby a zlé sily z
domu.

Pokraèovali sme
porovnávaním poj-
mov adventný veniec,
ranná om�a, vianoè-

né sviatky, �tedrý deò, stromèek, hviez-
da, narodenie Je�i�a, Spasite¾, pastieri,
Betlehem, Vianoce v troch jazykoch, kto-
ré boli napísané na tabuli a h¾adali sme,
ktoré sú zhodné, podobné a úplne od-
li�né.

V týchto jazykoch sme èítali úryvky
zo Sv. písma pod¾a Matú�a 2. kapitolu
Je�i�ovo narodenie. V�etci museli zapa-

mäta�: �Narodil sa
Spasite¾ ", �Rodio se
Spasitelj", �A Savior
has been born", a ni-
komu z prítomných
nebolo to �a�ké.

�tedrý veèer bol
najpestrej�í, preto�e
sme verne odohrali,
èo sa u Slovákov na
�tedroveèerný stôl
dávalo. Ka�dý �iak z
Markovca mal za úlo-

V triede 
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Po slovensky, po chorvátsky, po anglicky
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20. 12. 2008 vianoèní dedkovia
nav�tívili Zokov Gaj teraz u� �tvrtý-
krát zaradom.  Toti� správa Zden-
ského okresu pod vedením M. Ba-
rukèiæa organizuje delenie darèekov
de�om vo veku od 0 - 14 rokov vo
v�etkých dedinách okresu. Na v�eo-

becnú rados� v�etkých detí a rodièov
dedko s darèekmi pri�iel v predpolu-
dòaj�ích hodinách vláèikom. Deti sa s
dedkom potom povozili po Zokovom
Gaji, a potom u� nasledovala rozlúèka -
do budúcich Vianoc.

(L. Holo�ová)

MS ZOKOV GAJ

Po slovensky, po 
chorvátsky, po anglicky



Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Osijek ka�dú nede¾u o 19.10
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Na�ice ka�dú stredu o 18.15
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Ðakovo ka�dý �tvrtok o 20.00
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Ilok ka�dú sobotu o 13.00
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Slatina ka�dú sobotu o 18.00 www.savez-slovaka.hr

Riadite¾ka Mirjana pozdravuje prítomných
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nám ve¾kou c�ou, �e nás nav�tívil i prof.
Andrej Kuric, predseda Zväzu Slovákov
v RCH, ako i iní vysokí funkcionári zo
Zdeniec. Okrem detí, ktoré nav�tevujú
hodiny slovenèiny, piesòou a tancom sa
predstavila i detská taneèno-spevácka
skupina MS Zokov Gaj. Niektorí z ta-
neèníkov len tohto roku opustili �kolské
lavice. Pote�ite¾ne bolo pozera� sa ako
piesòou a tancom vná�ajú rados� do sàdc
svojich bývalých uèite¾ov a men�ie deti
zasa rozveselili svojich teraj�ích uèite¾ov.
Preto boli pochválení odu�evneným, búr-
livým potleskom.

(L. Holo�ová)

19. 12. 2008 Z� Ivana Gorana Ko-
vaèiæa zo Zdeniec organizovala via-
noèný program pre �iakov a uèite¾ov
tejto �koly, ako i pre �ir�ie obecenst-
vo. Od zaèiatku tohto �kolského roku
v tejto �kole sa zaèalo s vyuèovaním
predmetu pestovanie slovenského
jazyka a kultúry. Tento predmet nav�-
tevuje 22 �iakov. No iba nieko¾kí mali
odvahy predstavi� sa obecenstvu via-
noènou piesòou Tichá noc (po slo-
vensky). Vo vypo�ièaných krojoch deti
MS Zokov Gaj na takýto spôsob sa pred-
stavili obecenstvu zo Zdeniec, svojím
priate¾om, rodièom a uèite¾om. Bolo

Vianoèný program v �kole

Slovenské deti tancujú
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Slovenské deti recitujú

Fo
to

: A
. M

. K
ur

ic

Slovenské deti spievajú
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Deti recitujú
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