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V miestnostiach Kultúrneho cen-
tra Maïarov v Osijeku 14. marca t.r.
mal Valné zhroma�denie Zväz Slová-
kov v Chorvátsku. Hostitelia boli èle-
novia MS Osijek.

V Osijeku sa zi�li predsedovia a dele-
gáti 16 slovenských Matíc, aby  poèuli a
ocenili minuloroènú prácu Zväzu a Ma-
tíc slovenských, aby poèuli, ako sa nakla-
dalo s finanènými prostriedkami, ktoré
sme dostali. Aby sa prijal plán prace na
2009. rok a finanèný plán. Aby sa dali aj
nové návrhy a doplnky plánu èinnosti, ak
je potrebné.

Správu o èinnosti podal predseda Zvä-
zu Andrej Kuric, prièom zdôraznil:

�Aj v tomto - 2009. roku èaká nás ve¾a
práce na národa roli dediènej. Plány a pro-
jekty bude treba realizova�. Ve¾akrát bu-
dú potrebné námaha a obe�, a  to práve v
tomto roku, keï je celý svet postihnutý
finanènou krízou. No s Bo�ou pomocou
istotne zvládneme v�etky preká�ky, kto-
ré sa nám postavia do cesty.

Do Zväzu Slovákov v Chorvátsku je
zastre�ených 16 slovenských Matíc, kto-
ré dôstojne reprezentovali a reprezentu-
jú slovenskú národnostnú men�inu v
Chorvátsku a v zahranièí. Ka�dá Matica
svojím spôsobom a svojimi mo�nos�ami...
Kultúrnych aktivít v na�ich Maticiach bo-
lo ve¾a (340)."

Predseda spomenul kultúrne akti-
vity Zväzu a Matíc, ktoré  majú  za úlo-
hu ochranu, pestovanie a �írenie nacio-
nálnej a kultúrnej identity slovenskej ná-
rodnostnej men�iny. Zdôraznil, �e túto
úlohu budeme aj naïalej spåòa�. Za prá-
cu na národa roli dediènej sa poïakoval

obetavým aktivistom Matíc a spolkov.
Vïaku vyjadril aj Rade pre národ-

nostné men�iny RH, Úradu pre Slovákov
�ijúcich v zahranièí z Bratislavy, Mini-
sterstvu vedy, vzdelávania a �portu RH,
Ministerstvu kultúry RH,  Ministerstvu
�kolstva SR,  zástupkyni v chorvátskom
parlamente pani Zdenke Èuchnilovej,
�upám a obciam a v�etkým, ktorí nám fi-
nanène a akýmko¾vek spôsobom pomoh-
li pri realizácii na�ich projektov.

Predseda e�te povedal:
�Ako predseda musím pripomenú�

niektoré veci, ktoré kladiem sebe a Vám
na srdce. Ide o to, �e sa musíme te�i� a by�
hrdí na prácu na�ich matièiarov. Veï my
tu v�etci sme ochotníci, dobrovo¾níci, kto-
rí máme ten istý cie¾, a to je ochrana, pe-
stovanie a �írenie nacionálnej a kultúrnej
identity slovenskej národnostnej men�iny.

Rok ktorý je pred nami bude �a�ký, no
netreba sa vzdáva�, ale smelo kráèa� do-
predu. �iadna kríza nás nemô�e ohrozi�.
Ohrozi� sa mô�eme iba my sami, ak nebu-
deme jednotní. Ak nebudeme vedie� vies�
dialóg medzi sebou. Ak nebudeme re�pek-
tova� jeden druhého. Aj toho, kto robí na
národa roli dediènej 80 rokov, 40, 20, 10,
5... Kto má 50 vystúpení a 500 èlenov a to-
ho, kto má 10 vystúpení roène a 80 èlenov.

Na srdce kladiem predsedom Matíc,
aby svojich èlenov výkonného výboru oboz-

Valné 
zhroma�denie
Zväzu
Slovákov 
v Chorvátsku           

Pracovné predsedníctvo Zväzu: Branka Baksová, Miroslava Gr�iniæová, Josip Kreièek a Andrej Kuric
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namovali s èinnos�ou Zväzu, s aktivitami
a uzávermi, ktoré na schôdzi vyná�a Vý-
konný výbor Zväzu Slovákov.

Èo je na�ím hlavným cie¾om v tomto
roku?

Práca na projekte budovy Múzea kul-
túry Slovákov v Chorvátsku.

Pomôc� Maticiam, ktoré zaèali s bu-
dovaním kultúrnych domov.

Organizova� výuèbu slovenského jazy-
ka v Jak�iæi. Organizova� výuèbu sloven-
ského jazyka a literatúry na stredných �ko-
lách v Na�iciach, Iloku a Osijeku. Praco-
va� na tom, aby sa v Osijeku na fakulte
znovu zaèala vyuèova� slovenèina.

Predstavi� prvú knihu rozprávok pre
deti Belasá obloha neba Bo�eny Daso-
vièovej z Iloka. Predstavi� sa vydava-
te¾stvom Zväzu Slovákov na Slovensku v
Martine v máji.

Èo je e�te ve¾mi dôle�ité je, robi� na
tom, aby sa èím skôr v Iloku v Z� zaèalo
vyuèova� nábo�enstvo v slovenskej reèi.

Aby sa nadviazali kontakty so Slovák-
mi zo Selenèe a iných slovenských dedín
a miest z Vojvodiny.

Slovenská osada Markovec oslavuje
130. rokov a slovenská osada Jelisavec 120
rokov od príchodu Slovákov na toto úze-
mie. Aj tieto dáta treba reprezentatívne os-
lávi�."

Finanènú správu podala tajomníèka
Branka Baksová. Predseda dozorného
výboru Pavao �trbik podal preh¾ad fi-
nanèných a pokladnièných úètov za rok
2008.

Program práce na rok 2009 podal pred-
seda Zväzu Andrej Kuric, pokým finanè-
ný plán tajomníèka Branka Baksová, kto-

rý sa vypracoval na základe projektov v�et-
kých MS v Chorvátsku. Na základe roz-
hodnutia Rady pre národnostné men�iny
RCH zo dòa 6. marca 2009 plánované je
1.749.000,00 kún donácie pre Zväz a k to-
mu e�te 100.000,00 kún na vytvorenie
predpokladov.

Predseda Zväzu preèítal potom i list
predsedu Rady pre národnostné men�iny
RCH pána Aleksandra Tolnauera, ktorý
nám v òom v�etkým dáva na srdce a zdô-
razòuje, aby sa �etrilo a �e je potrebne rá-
ta� aj s rebilanciou.

V diskusiách predstavitelia Matíc
vydvihli ve¾mi dobrú prácu Zväzu a Ma-
tíc a spokojnos� a hrdos�, �e sa tak dobre
pracuje.

Pozdravné slova odzneli a pekné �ela-
nia v práci na národa roli dediènej popriali
nám aj hostia: Zdenka Èuchnilová, zá-
stupkyòa Èechov a Slovákov v chorvát-
skom parlamente, �upan Osijecko-ba-
ranskej �upy Kre�imir Bubalo, primátor
mesta Na�ice Kre�imir �agar a Nikola
Mak, podpredseda Rady pre národnost-
ne men�iny v Chorvátsku.

Na konci zhroma�denia �elko Lo-
miansky, predseda Komisie pre uzávery,
preèítal uzávery zhroma�denia, ktoré zne-
jú:

Jednohlasne schválená správa o èin-
nosti, finanèná správa a správa dozorné-
ho výboru za 2008. rok, ktorý bol ve¾mi
bohatý na aktivity. Tie� sa schválil plán
práce a finanèný plán na 2009. rok.

Schystaní sme na to, aby sme spolu s
ostatnými obèanmi �tátu zná�ali �a�ko-
sti, ktoré nastali pre ekonomickú krízu,
ovládajúcu celý svet.

Priority na 2009. rok sú: zakladanie a
odkúpenie budovy pre Múzeum kultúry
Slovákov RCH; ukonèi� stavbu kultúrnych
domov v Jurievci, Meðuriæi, Mí¾ovciach,
dom - múzeum v Lipov¾anoch, zaèiatok
vyuèovania slovenèiny na stredných �ko-
lách a koneène vyrie�i� problematiku tý-
kajúcu sa vyuèovania nábo�enstva v Ilo-
ku.

Chysta� sa pre európsky model fi-
nancovania prostredníctvom organizácie
seminárov na tému Písanie projektov a
zapoji� do toho èím viac mladých odbor-
níkov - ekonómov.

Zasla� apel HRT, v ktorom sa vyjadrí
nespokojnos� s TV vysielaním Prizma a
�iada� navrátenie kroník.

Prostredníctvom regionálnych ústre-
dí MS Záhreb a Osijek kvalitnej�ie pre-
zentova� svoju èinnos� v Chorvátskej re-
publike.

Poïakovanie zástupkyni Zdenke
Èuchnilovej za dlhoroènú starostlivos� a
pomoc.

Uzávery boli jednohlasne schválené.
Na konci zhroma�denia  Josip Kreièik,

predseda MS Osijek, poïakoval sa Zväzu
Slovákov za preukázanú dôveru pri orga-
nizovaní zhroma�denia a pozval v�etkých
prítomných na veèeru a ¾udovú veselicu
za sprievodu novozalo�enej osijeckej hu-
dobnej kapely.

Andrej Kuric sa poïakoval v�etkým
matièiarom, delegátom Matíc za príchod
(zo 60 delegátov na zhroma�dení bolo prí-
tomných 59) a MS Osijek blaho�elal a
poïakoval sa za úspe�nú organizáciu
zhroma�denia.

(A. M. Kuric)

Predstavitelia Matíc v Osijeku
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Vznik prvej Slovenskej
republiky (Pokraèovanie)

slovenského krajinského snemu na 10.
hodinu 14. marca 1939. Po vypoèutí si ob-
siahlych komentárov od predsedu vlády
Karola Sidora

a poslanca Jozefa Tisa nakoniec Snem
Slovenskej krajiny vyhlásil samostatný
slovenský �tát krátko po 12. hodine. V da-
ných okolnostiach bol tento akt jediným
mo�ným východiskom zo vzniknutej si-
tuácie. Málokto vtedy èo i len tu�il, ako sa
budú veci vyvíja� ïalej. U� na druhý deò
okupovali nacistické vojská rozsiahle úze-
mia západného Slovenska a postavili slo-
venskú vládu pred ïal�iu výzvu. Útok
horthyovských maïarských vojsk 23.
marca 1939 prebudil dezorientovanú slo-
venskú spoloènos�, ktorá si uvedomila
existenciu vlastného �tátu a potrebu ho
bráni�. Slovenská politická reprezentácia
musela vzápätí po vzniku �tátu rie�i� mno-
hé ïal�ie veci, ktoré zvládla alebo nez-
vládla úmerne svojim silám a schopno-
stiam.

Prvá Slovenská republika umo�nila
Slovákom prvýkrát v histórii riadi� si
svoje veci - aj keï azda nie pod¾a opti-
málnych predstáv, ale aspoò vlastnými
silami. V mnohých oblastiach nový �tát
a jeho politické vedenie zvládli výzvu
doby a dosiahli pozoruhodné úspechy.
Aj v dôsledku politického roztrie�tenia
na umiernených a radikálov nedokáza-
la v�ak Bratislava prvé, pomerne priaz-
nivé roky existencie samostatného �tá-
tu vyu�i� na �ir�ie medzinárodné ukot-
venie �tátu. Nevýhodná geopolitická si-
tuácia za�ahovala slovenský �tát do vo-
jenských dobrodru�stiev nacistického
Nemecka a nakoniec viedla i k úèasti na
najväè�om zloèine druhej svetovej vojny,
na �idovskom holokauste. Na druhej
strane sa v rokoch prvej Slovenskej re-
publiky (1939 - 1945) uskutoènila vý-
razná modernizácia, ktorá vtlaèila kra-
jine definitívne priemyselno-po¾noho-
spodársky charakter. Slováci dokázali,
�e si vedia svoje veci spravova� sami, na
druhej strane sa presvedèili, �e sú za svo-
je konanie aj zodpovední. Táto skúse-
nos� sa u� nikdy nedala z vedomia ná-
roda vymaza�.�

(Anton Hronko, Národný kalendár
2009). 

(Pripravil A. M. Kuric)

strany zotrvali vo vyèkávacej pozícii. Aj v
ich rétorike sa v rôznych spojeniach zaèal
èastej�ie objavova� termín slovenský �tát,
av�ak s jasným zdôraznením, �e je to pro-
gram do budúcnosti. Ani zosadenie Ti-
sovej vlády Homolovým puèom nezme-
nilo tento postoj. Nová vláda Karola Si-
dora si vytýèila cie¾ urovna� vz�ahy s Pra-
hou tak, aby o budúcnosti Slovenska roz-
hodovali slovenské národné záujmy. Pre-
to odmietol nahováranie Hitlerových emi-
sárov v Bratislave 12. marca 1939, aby
okam�ite vyhlásil slovenský �tát. Preka-
zil tým Hitlerovi snahu okupova� západ-
nú èas� republiky na výroèie an�lusu Ra-
kúska.

V danej situácii musel Hitler zmeni�
svoje plány. Dòa 13. marca 1939 pozval
do Berlína zosadeného predsedu sloven-
skej vlády Jozefa Tisa, aby s ním prero-
koval otázky budúcnosti Slovenska. V Ber-
líne ho prijal s plnými poctami, aké sa dá-
vali hlavám suverénnych �tátov. V roz-
siahlom rozhovore veèer toho dòa mu ne-
zaobalene vysvetlil, �e Nemecko si �elá
vyhlásenie samostatného slovenského �tá-
tu, inak ho �ponechá svojmu osudu". V
daných pomeroch to znamenalo, �e Ne-
mecko dovolí horthyovskému Maïarsku
oku-pova� aj zvy�né územie Slovenska.

Aby táto hrozba nadobudla aj kon-
krétny obsah, akoby náhodou rí�sky min-
ister zahranièných vecí Joachim von Rib-
bentrop predlo�il Hitlerovi telegram z Bu-
dape�ti, v ktorom sa hovorilo o sú-
streïovaní maïarských vojsk na sloven-
ských hraniciach. Napriek situácii sa J. Ti-
so nepodriadil nieko¾kohodinovému nát-
laku Ribbentropa, aby vyhlásil slovenský
�tát z berlínskeho rozhlasu, ale trval na
tom, �e o takomto akte mô�e rozhodnú�
len slovenský snem. Nemci nakoniec ustú-
pili a pri odchode Tisa do Bratislavy mu
dali ultimátum, �e slovenský snem musí
rozhodnú� 14. marca 1939 do 12.00 ho-
diny.

E�te z Berlína zabezpeèil Tiso u pre-
zidenta republiky Emila Háchu zvolanie

Tohto roku 14.3.2009 je 70. Výroèie
vzniku prvého Slovenského �tátu. Snem
slovenskej krajiny vyhlásil vznik sa-
mostatného Slovenského �tátu. Snem
prijal v júli 1939 Ústav Slovenskej re-
publiky a v októbri 1939 zvolil za pre-
zidenta Slovenskej republiky Jozefa Ti-
su.

�Manévrovací priestor sa tým pre slo-
venskú politiku výrazne zú�il. Nechcela
poru�i� �tatút zriadený �ilinskou doho-
dou a následným prijatím zákona o auto-
nómii Slovenska. O udr�anie tohto �tatú-
tu v�ak nemali záujem ïal�í dvaja �hráèi".
Jednak to bola Praha, ktorá po prekona-
ní �oku z Mníchova zaèala rozmý�¾a�, ako
obnovi� dominanciu nad Slovenskom,
jednak Berlín, ktorý sa usiloval o likvidá-
ciu ÈSR. V Prahe pritom kalkulovali s tým,
�e nad Slovenskom budú za pomoci Ber-
lína vládnu� v roli vazala tretej rí�e. Keï�e
vedeli, �e Berlín chce rozbi� republiku,
mali aj druhú alternatívu - ak u� má èe-
sko-slovenský �tát zaniknú�, nech je ja-
sné, �e sa to udialo po vonkaj�om zásahu,
nie ako následok vnútorného rozkladu. S
týmto cie¾om sa rozhodla ústredná vláda
v Prahe vyhlási� 9. marca 1939 na Slo-
vensku stanné právo (Homolov puè) a
rozpusti� autonómnu vládu.

Rozhodujúci slovenskí èinitelia sa do-
poèuli o zámere Berlína rozbi� ÈSR zaèiat-
kom februára 1939. Reagovali rôzne. Ra-
dikálnej�ia èas� rozpútala kampaò za plné
osamostatnenie, ostatní èinitelia ¾udovej
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Boh môj!" V nebi uzrieme Boha takého, aký
je, no viera nám u� teraz naplno otvára
srdcia pre nebeské skutoènosti a dáva nám
vidie� v�etko vo svetle neba.

(Pripravil A. M. Kuric, úvahy C. Lubi-
chová)

hovori� s ním... Aké by to bolo pekné, keby
sa zjavil i nám, ako kedysi Márii Magdalé-
ne, dvanástim a ïal�ím uèeníkom... Nao-
zaj boli blahoslavení tí, èo sa vtedy na-
chádzali pri òom. Povedal to sám Je�i�, ako
to uvádzajú evanjeliá pod¾a Matú�a a Lu-
ká�a: �Blahoslavené sú va�e oèi, �e (ma)
vidia." No Tomá�ovi povedal iné blahos-
lavenstvo: �Blahoslavení tí, èo nevideli, a
uverili!" 

Je�i� vtedy myslel i na nás, ktorí ho ne-
mô�eme vidie� svojimi oèami, iba oèami
viery. Na�e postavenie nie je teda a� také
odli�né od postavenia tých, èo �ili v jeho
èasoch. Ani vtedy nestaèilo iba vidie� ho.
Veï ko¾kí ho videli, a neverili mu! Telesné
oèi videli len èloveka. Spozna� v òom Bo�ie-
ho Syna, na to bol treba iný zrak. 

Ale ani mnohí z prvých kres�anov ne-
videli Je�i�a osobne, tak�e tie� �ili blahos-
lavenstvo, ku ktorému sme povolaní aj my
dnes. Napríklad v Prvom Petrovom liste
èítame: �Vy ho milujete, hoci ste ho nevi-
deli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a ja-
sáte nevýslovnou rados�ou, plnou slávy,
�e dosahujete cie¾ svojej viery - spásu du�í
(8, 9)." Prví kres�ania ve¾mi dobre po-
chopili, z èoho sa rodí viera, o ktorej ho-
voril Je�i� Tomá�ovi: z lásky. Veri� zna-
mená odhali�, �e Boh nás miluje, otvori�
svoje srdce milosti a necha� sa prenika�
jeho láskou, úplne sa odda� tejto láske a na
lásku odpoveda� láskou. Ak miluje�, Boh
vstupuje do teba a svedèí v tvojom vnútri.
On sám ukazuje celkom nový spôsob, ako
h¾adie� na skutoènos�, ktorá �a obklopu-
je. Viera nám dáva schopnos� vidie� uda-
losti jeho oèami, odha¾ova� jeho zámer s
nami a s ostatnými, so v�etkým, èo stvo-
ril. 

�iarivým príkladom tohto nového spô-
sobu nazerania na veci oèami viery je sv.
Terézia Je�i�ova z Lisieux. Jednej noci,
keï�e bola smrte¾ne chorá na tuberkuló-
zu, ka�¾ala a zaliala ju krv. Mohla vtedy po-
veda�: �Vyka�liavam ve¾a krvi." Len�e ona
vyriekla: �Prichádza �eních!" Verila bez to-
ho, aby videla. Verila, �e v tomto bôli ju
pri�iel nav�tívi� Je�i� a �e ju miluje. Po-
dobne ako sv. Terézii aj nám viera pomá-
ha vidie� v�etko novými oèami. Aj my si
mô�eme prelo�i� akúko¾vek udalos� v �ivo-
te do vety: �Boh ma miluje", alebo �To ty
ma prichádza� nav�tívi�", èi �Pán môj a

�Blahoslavení tí, èo nevideli, a uve-
rili!" (Jn 20, 29) Slová �vidie� Je�i�a" v
Jánovom evanjeliu majú základný výz-
nam. Ide o zjavný dôkaz toho, �e Boh sa
stal skutoène èlovekom. U� na prvej stra-
ne èítame apo�tolovo zanietené svedectvo:
�A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi
nami. A my sme uvideli jeho slávu"( Jn 1,
14). Najmä po Je�i�ovom zmàtvychvstaní
poèujeme opakovane zaznieva� volania
tých, ktorí ho videli. Zvestuje to Mária Mag-
daléna (�Videla som Pána!"), takisto apo�-
toli (�Videli sme Pána!"). Aj uèeník, kto-
rého Je�i� miloval, �videl i uveril". Jedine
Tomá� nevidel vzkrieseného Je�i�a, lebo
nebol na Ve¾kú noc s ostatnými apo�tol-
mi, keï sa im zjavil. Tí v�etci uverili, lebo
uvideli. On tie�, aspoò tak povedal, by bol
uveril, keby to bol býval videl ako ostatní. 

Je�i� ho vzal za slovo a na ôsmy deò po
zmàtvychvstaní sa mu ukázal, aby aj on ve-
ril. Keï Tomá� uvidel pred sebou �ivého
Je�i�a, vydal vyznanie viery, ktoré je najhl-
b�ie a najúplnej�ie, aké kto v Novom zá-
kone zachytil: �Pán môj a Boh môj!" Je�i�
mu odvetil: �Uveril si, preto�e si ma videl,"
pokraèujúc: �Blahoslavení tí, èo nevideli,
a uverili!" 

Aj my, podobne ako Tomá�, by sme
chceli vidie� Je�i�a, najmä keï sa cítime
osamotení, skú�aní, zavalení �a�kos�ami...
Tak trochu sa spoznávame v oných Gré-
koch, èo pri�li za Filipom a prosili ho: �Pa-
ne, chceli by sme vidie� Je�i�a" (Jn 12, 21).
A vravíme si: Aké by to bolo pekné, keby
sme boli �ili v jeho èasoch. Boli by sme ho
videli, mohli sa ho dotknú�, poèúva� ho,

Blahoslavení
tí, èo nevideli,
a uverili!

Veselá oblievaèka

Zelený �tvrtok, Ve¾ký piatok,
Biela sobota a u� je TU Ve¾konoèná ne-
de¾a,
Po pôste prvá tancovaèka,
Do polnoci aj oblievaèka.
A tak rovno do zábavy
Polievaèka pokraèuje.
Schovajte sa, dievèence,
Chlapci idú za vami.
V�etky �eny musia polia�,
Od sesterníc, priateliek
A� do krstnej mamy.
Zavèas ráno ich spod perín vy�ahujú,
Od ucha k uchu sa zasmejú,
Keï dievèa na dvore
Vedrom plným vody
Od hlavy po päty oblejú.
E�te vesel�ie je,
Keï polievaèi s obe�ou
Do potoka sa �ahajú.
Jednému sa noha �mykne,
v�etci na kopu do vody padajú.
Také mokré dievèa
Vàbovým korbáèom poprá�ia.
Evám zatrasú sa suknièky,
Na korbáèe zauz¾ujú ma�lièky.
Aby im dievèence v�dy voòali,
Voòavkou im hlávky pofàkajú,
Aj to sa odmení,
Pekné vajíèka, kraslice
Do daru dostávajú.
Unavení polievaèi
Ko¾ko len palenoèky vypili,
Celý deò len polievali,
�enský rod vy�ibali,
Veru sa aj unavili.
Pojedli sa klobásky,
�unky, vajíèka, koláèe,
Celý deò v�etkého bolo moc.
Dievèence sú vykúpané,
Zostanú len spomienky,
Teraz budú èaka�
Druhú Ve¾kú noc.

M. Rekiæ-Grolmusová
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Valne 
zhroma�denie
v Iloku

22. februára 2009 sa v Iloku usku-
toènilo Valné zhroma�denie Matice slo-
venskej Ilok a Slovenského kultúrno-
osvetového spolku ¼udovíta �túra.

Pred 50 prítomnými èlenmi Správu o
èinnosti Matice slovenskej Ilok podal pred-
seda Vlatko Miksád. Vo svojej správe zhod-
notil situáciu v Matici a spoluprácu s or-
ganizáciami a zdru�eniami nielen v Iloku,
ale aj v Chorvátsku a na Slovensku:

- Vlaòaj�í rok sa nerozli�oval, èo do
èinnosti, od minulých rokov. Bol bohatý.
Tradièné podujatia: divadlo na Mary, di-
vadlo na Vladimíra, Vá¾anie májového
dreva, Ilocké leto, Na brehu pri Dunaji a
divadlo na Jána sa konali riadne. Okrem
teda folklórnej a divadelnej odboèky boli
èinné aj �portová odboèka a Spolok �ien
Matice slovenskej Ilok. Domovskú stre-
chu v budove Slovenského domu majú aj
Mestská rada slovenskej národnostnej me-
n�iny, �upná rada slovenskej národnost-
nej men�iny Vukovarsko-sriemskej �upy
a na neposlednom mieste je prichýlené aj
�portové rybárske zdru�enie Karas. Èo sa
týka pracovnej náplne èinností, v�etci èle-
novia Správneho a Dozorného výboru MS
Ilok sa zúèastnili, organizovali, alebo po-

mohli vo svojom mandáte v celkove viac
ako v 130. akciách, alebo schôdzach Správ-
neho výboru Matice slovenskej Ilok, a tu
neuvádzam folklórne èi divadelné skú�ky
alebo �portové tréningy.

Spolupracovalo sa so ZAKUD-om, s
Èerveným krí�om mesta Ilok, s kultúrno-

umeleckými spolkami, folklórnymi a di-
vadelnými zdru�eniami a kultúrnymi or-
ganizáciami v Chorvátsku, Vojvodine, na
Slovensku, s Múzeom mesta Ilok, s lokál-
nou správou v Iloku, so �upnou správou
vo Vinkovciach a s mnohými inými. Me-
diálne sme boli v svete prezentovaní na
webovej stránke MS Ilok, vo vysielaní v
slovenskej reèi Rádia Ilok, v èasopisoch
Prameò z Chorvátska, Hlas ¾udu zo Srbska,
Slovenské zahranièie zo Slovenska a na

Vinkovskej a Záhrebskej televízii. Medzi-
národné kontakty sme mali so Slovákmi
zo Srbska, Rumunska, Maïarska a zo Slo-
venska.

MS Ilok sa za èinnos� dostalo aj med-
zinárodne uznanie. UN VETERÁN Slova-
kia rozhodla udeli� Matici slovenskej Ilok
medailu k 15. výroèiu odchodu sloven-
ských jednotiek na Balkán, za spoluprácu
a podporu slovenských jednotiek.

Plány boli splnené vïaka finanènej
podpore mesta Ilok, Vukovarsko-sriem-
skej �upy, Rady pre národnostné men�iny
prostredníctvom Zväzu Slovákov v Chor-
vátsku, Národnostnej rady Vukovarsko-
sriemskej �upy pre slovenskú men�inu,
príslu�ných ministerstiev v Chorvátskej
republike, príslu�ných ministerstiev a úra-
dov v Slovenskej republike, parlamentnej
zástupkyne pre Èechov a Slovákov v Chor-
vátsku Zdenky Èuchnilovej, ako i zo ZA-
KUD-u.

Pochvala patrí ka�dému èlenovi správ-
neho a dozorného výboru.

Nasledovali ïal�ie správy vedúcich
sekcií a funkcionárov.

23. februára sa konalo prvé ustano-
vujúce zasadnutie novozvoleného 30 èlen-
ného správneho a dozorného výboru.
Do�lo k zmene vedenia. Navrhnutý sta-
rý predseda Miksád sa dobrovo¾ne vzdal
funkcie predsedu a na jeho miesto bol
zvolený �elko Dubovský, ktorý zároveò
aj ïalej plní funkciu vedúceho hudobnej
sekcie.

(V. Miksád)

Ôsmy marec je vo svete uznávaným
sviatkom �ien. Oslavuje sa ním právo
�ien na rovnoprávnos� s mu�mi vo v�et-
kých oblastiach �ivota a osobitný dôraz
sa kladie na poslanie �eny ako matky.

Matica slovenská Ilok u� nieko¾ko ro-
kov za sebou usporadúva v rámci tohto
dòa príle�itostný program. Tohto roku si
zavolali priate¾ov divadelníkov z Bardejo-
va, aby spolu s domácimi pote�ili kul-
túrnym programom v�etky Iloèanky.

Na zaèiatku programu predseda �el-
ko Dubovský zablaho�elal prítomným
�enám k ich sviatku, privítal hostí zo Slo-
venska a poïakoval sa Jarmile Hrubíko-
vej, �e s de�mi odviedla pekný kus práce.

Keï sa program zaèal, bolo krásne vi-
die� drobné deti vyobliekané v sloven-
skom ¾udovom kroji.

. Úsmevy na tvárach obecenstva, a bo-
lo ich vy�e 200, z èoho len 90 predaných
vstupeniek, a èasté potlesky vytvárali hre-

Správny a dozorný výbor na rok 2009
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Iloèanky oslávili deò �ien



Tentoraz sme pomohli Základnej ume-
leckej �kole Michala Vileca, tým, �e sme
im finanène umo�nili vystúpenie v Iloku.
Ïakujem touto cestou v�etkým sloven-
ským Iloèanom za �írenie kultúry a vzá-
jomných dobrých vz�ahov medzi Slovák-
mi �ijúcimi na Slovensku a v zahranièí,
preto�e pre nás Slovákov je ve¾mi vzácne
a èasto a� neuverite¾né, �e prejdeme kus
cudzieho územia a zrazu poèujeme na�u
slovenskú reè, na�e slovenské zvyky, a
hlavne, �e sa pri tom ubytovaní po rodi-
nách tu cítime ako doma.

Kým sa po programe obecenstvo za-
bávalo pri hudbe skupín Alesis a Virmas
band, zatia¾ sa úèastníci programu
obèerstvili chutným papriká�om, ktorý
uvarili Daniel Sýè a Vladko Blatnický.  

(V. Miksád)

03/2009 PRAMEÒ 77

jivú atmosféru lásky a rodinnej vzájom-
nosti.

Vedúca folklórnej sekcie MS Ilok uèi-
te¾ka Jarmila Mudrochová: - Vystúpilo
úhrnne 30 detí. V rámci programu aj pro-
fesorka výtvarnej výchovy Kristína Hru-
bíková usporiadala výstavu detských kre-
sieb na tému Moja mama. Spevy s de�mi
nacvièil �elko Dubovský a ¾udový or-
chester MS Ilok ich poèas programu spre-
vádzal. Spolok �ien a niektoré mamy, èie
deti vystupovali, upiekli to¾ko koláèov,
�e sa ani v�etko nezjedlo.

Potom sa u� k slovu dostali èlenovia
divadelnej skupiny Bosorka pri Základ-
nej umeleckej �kole Michala Vileca v Bar-
dejove. Predstavili sa komédiou pod náz-
vom Bon apétit, alebo Zapeklitý veèer s
chutným predjedlom, na motívy Came-
lottiho hry. Scéna sa odohrávala nielen

na javisku, ale i pred ja-
viskom, kde boli
umiestnené dve poste-
le. Na tie sa natlaèili ma-
lé deti, ktoré chceli sle-
dova� hru z èo najbez-
prostrednej�ej blízkosti.
Veselo sa smiali spolu s
ostatným obecenstvom,
lebo herci padali z po-
stelí, padali aj facky, sa-
mozrejme, len divadel-
né, a mladí herci si
vystúpením podmanili
v�etkých prítomných.

Jozef Jarina: - V Iloku som u� po �tvr-
týkrát. Pôsobil som ako starosta obce Ras-
lavice, keï sme v rokoch 2000, 2002 a 2004
mali výmenné folklórne a divadelné pro-
gramy. Teraz som
správcom Komunitnej
nadácie Bardejov -
na�ím zameraním je
zháòa� financie u
rôznych podnikate¾ov,
z miestnej samosprávy,
od individuálnych dar-
cov a my potom for-
mou rôznych projek-
tov podporujeme kul-
túrny �ivot v Bardejo-
ve, ekológiu, �ivotné
prostredie, vôbec rôz-
ne aktivity, ktoré po-
máhajú zbli�ova� ¾udí.

Detský program

Fo
to

: V
. M

ud
ro

ch

Bardejovèania na ilockom javisku

Fo
to

: V
. M

ud
ro

ch



88 PRAMEÒ 03/2009

Po prvýkrát pomocný biskup ða-
kovský a sriemsky Ðuro Hraniæ nav�tí-
vil Josipovec a josipovskú MS. Do miest-
ností MS pri�iel v sprievode predsedu
MS Zdenka Komára a �eny mu zaspie-
vali nábo�nú pieseò v slovenskom jazy-
ku.

4. marca t. r. pomocný biskup nav�tí-
vil punitovskú farnos�. V sprievode fará-

ra punitovskej farnosti - Ðuricu Pardona
po prvýkrát nav�tívil i josipovskú �kolu. Aj
predtým ako mu riadite¾ �koly Ivan Smol-
jo porozprával o práci �koly a úspechoch
dosiahnutých v Chorvátsku a zahranièí, bi-
skup u� o tom bol dobre in-
formovaný.

Vyberanými slovami
pochválil prácu uèite¾ov a
�iakov a pris¾úbil im svoju
plnú podporu. Urèitý èas sa
zdr�al s nimi v priate¾skom
rozhovore a potom odi�iel
na náv�tevu MS Josipovec,
kde u� naòho èakali �eny v
¾udových krojoch, ktoré za-
spievali zopár slovenských
nábo�ných pesnièiek. Pred-

Biskup Ðuro
Hraniæ 
v Josipovci

V miestnostiach FK v Josipovci sa
uskutoènilo výroèné zhroma�denie MS.
Hostia, predstavitelia MS Markovec, MS
Jurievec, predseda Zväzu Slovákov An-
drej Kuric, predseda okresu Mirko Va-
vra, ako i predstavitelia v�etkých
zdru�ení pôsobiacich v Josipovci boli
oboznámení s bohatou aktivitou MS Jo-
sipovec minulého roku. Zaznamenaný je
ve¾ký poèet folklórnych vystúpení v�etkých
vekových skupín, úèinkovanie v prezen-
tovaní ¾udového zvyku poèas fa�iangov v
Josipovci a Ðakove, ako i úèinkovanie na
v�etkých podujatiach v organizácii Zväzu
Slovákov. Josipovec bol vlani i hostite¾om
festivalu piesní a hudby Keï sa ru�a roz-
víjala. Taktie�, bola organizovaná i ve¾ká

zábava pre obèanov a hostí pod
názvom Slováci do Dr¾aku. Na
tomto podujatí vystúpili
poèetné KUS-y, chystali sa slo-
venské jedlá a za veselej hudby
tancovalo sa i po polnoci.

Spolupráca so Sloven-
skom bola výnimoène boha-
tá. Uskutoènil sa výlet do tých
krajov, z ktorých sa v dávnych
èasoch pris�ahovali Slováci do
Josipovca, tie� náv�teva u
podpredsedu vlády Slovenskej

republiky, u ve¾vyslanca a boli sme ho-
stite¾mi folklórnych súborov zo Sloven-
ska a maliar z Josipovca sa zúèastnil na
podujatí Dni kultúry Slovákov �ijúcich v
zahranièí.

Taktie�, boli organizova-
né výstavy obrazov, etnogra-
fické výstavy a výstavy sta-
rých fotografií. Mali sme
úèas� i na výtvarníckych ko-
lóniách v Gorjanoch a výt-
varná sekcia MS sa predsta-
vila i na výstavách v Ðakove
a Gorjanoch. Ako pôsobíme,
rok za nami nám doteraz bol
najviac vyplnený aktivitami.
Súdiac pod¾a ambicióznych

Na Valnom zhroma�dení v Josipovci
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plánov a programov, ktoré sme si zau-
mienili uskutoèni� tohto roku, ani tento
rok by nemal by� menej ru�ný.

Okrem správy o minuloroènej èin-
nosti predseda Zdenko Komár navrhol
prítomným plán práce na tento rok, v kto-
rom dominuje organizácia prehliadky v
júni v Josipovci. Finanènú správu podal
Josip Kristek a Zdenko Komár sa poïa-
koval v�etkým sponzorom.

Predseda Zväzu Slovákov prof. Andrej
Kuric pochválil prácu MS Josipovec, no
upozornil na to, �e je potrebné �etri� a dba�
na to, aby sme peniaze trovili na tie naj-
dôle�itej�ie úèely.

Predstavitelia zdru�ení z Josipovca a
hostia pochválili prácu predsedu Zdenka
Komára a poïakovali sa za pozvanie.

Ako to u� zvyèajne býva, po skonèe-
nom zhroma�dení pokraèovalo sa v pria-
telení pri chutnom obèerstvení.

(A. Popoviæová)

Biskup Hraniè s pracovníkmi Z� v Josipovci
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MS Josipovec - výroèné 
zhroma�denie

seda MS Josipovec Zdenko Komár ho v krát-
kosti oboznámil s prácou MS. Boli tu i pred-
stavitelia hasièského zdru�enia, miestne-
ho výboru, okresu, ako i mnohých iných
zdru�ení, pôsobiacich v okrese. Biskupa

Predseda Komár podáva výroènú správu
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Druhé Valné zhroma�denie Matice
slovenskej Kukuèín-Kuntariæ Jak�iæ ko-
nalo sa v sobotu 21. februára pred oko-
lo 100 èlenmi i hos�ami a viedla ho mla-
dá èlenka Antónia Pulpanová, ktorej po-
máhali Marica �estáková, tajomníèka MS

Jak�iæ, Natalija Murárová, Vinko Murár
a Pavel Treger, predseda MS Jak�iæ.

Na zhroma�dení boli tie� prítomní
vzácni hostia: pán Franjo Luciæ, èlen chor-
vátskeho Sabora a primátor mesta Pleter-

nica; dr Marijan Cesarik,
predseda Po�egskej �upy a
Ivica Kovaèeviæ, predseda
okresu Jak�iæ.

V správe o èinnosti za
minulý rok sa zvlá�� zdô-
raznila spolupráca so spol-
kom HKUD Slavonija z Jak-
siæa. Potom spoloèná vý-
stava Èechov a Slovákov v
Po�ege, ktorú sme realizo-
vali s èeskými besedami
Kaptol i Bjelisovec. Tie� sa
pripomenul výlet na Sovsko
jazero, ktorý sme realizovali

v druhú nede¾u v júli .V auguste sme ma-
li výlet na Slovensko, kde sme zaspievali
slovenské pesnièky v obciach, z ktorých sa
vys�ahovali na�i predkovia do Chorvát-
ska, a chorvátske piesne v Bazilike Panny
Márie Sedembolestnej v �a�tíne.

Tu sme i
jestvujeme 

pri�iel pozdravi� i misijný farár Vlado Stuh-
li - Josipovèan, ktorý u� dlhý rad rokov �ije
a pracuje na Madagaskare.

Biskup podporil pestovanie slovenskej
kultúry a bol milo prekvapený, keï zazrel
�eny obleèené do ¾udových krojov.

Po náv�teve MS Josipovec a �koly po-
mocný biskup odi�iel nav�tívi� i tunaj�í
kostol. Tu ho doèkal cirkevný výbor, ale i
Josipovèania v�etkých generácií. Znovu mal
pre Josipovèanov iba slová chvály a pove-
dal im, �e sú dobrými a nábo�nými veria-
cimi. A znovu sa ozvala slovenská pieseò.
Biskup vyjadril prianie, aby sa om�a nie-

kedy slú�ila i v slovenskom
jazyku. Na znak vïaky bi-
skupovi odovzdali prilieha-
vé darèeky, ktoré by mu nie-
kedy mohli pripomína� Jo-
sipovèanov. �kola mu da-
rovala �iacku grafiku, kto-
rá znázoròuje vzkrieseného
Je�i�a, od obèanov dostal za
pohár borovièky, ale i f¾a�u
borovièky - aby si ju mohol
zobra� domov. Boli tu i tra-
dièné slovenské pochú�ky -

korbáèiky a polesòaky. Biskup nav�tívil i
obvodné �koly v Punitovciach a Jurievci,
okres a vo veèerných hodinách celebroval
om�u pre v�etkých veriacich farnosti v pu-
nitovskom kostole. V�etci, ktorí sa toho
dòa s ním stretli, boli ním odu�evnení - i
ako èlovekom, i jeho jednoduchým prí-
stupom.

Vïaka obetavým a poèetným veria-
cim, mladej a schopnej uèite¾ke nábo�enst-
va a farárovi, po èej kázni nik nemô�e zo-
sta� ¾ahostajný. Veríme, �e odi�iel plný
dojmov z tohto prostredia.

(A. Popoviæová)

Biskup Hraniè s pánom farárom Pardonom v kostole v Josipovci
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Na rok 2009 matièiari si zaplánovali
pokraèova� �kolou slovenèiny a nacvièo-
vaním slovenských piesní i tancov. Dru-
hú nede¾u v júli (12. 7.) budú organizova�
kultúrno-umelecké podujatie Slováci Slo-
vákom pri Sovskom jazere, kde sa oèaká-
va významný poèet potomkov Slovákov z
Po�egsko-slavónskej �upy. Taktie� sa oèa-
káva aj vystúpenie viacej kultúrno-ume-
leckých spolkov, Matíc slovenských z Chor-
vátska a hostí zo Slovenska. Vystúpenia
na festivale Keï sa ru�a rozvíjala i v hale
Vatroslav Lisinski v Záhrebe spolu s ma-
tièiarmi z Jelisavca taktie� boli zdôrazne-
né ako zvlá�� významné pre najmlad�iu
Maticu slovenskú v Chorvátsku.

Po slu�obnej èasti a schválení správ o
èinnosti i financiách a návrhu programu
prace i finanèného plánu na rok 2009 na�a
tamburá�sko-spevácka sekcia zaspievala
zopár slovenských piesní. Ako to vyzera-
lo, hovorí fakt, �e sa to muselo zopakova�
viackrát a zostalo sa do ranných nede¾ných
hodín.

Priestory do budúcnosti máme
Historická udalos� pre Maticu slo-

venskú Kukuèín-Kuntariæ Jak�iæ stala sa
16. februára 2009, keï sme dostali vlast-
né priestory v Jak�iæi. V podpísanej zmlu-
ve sa pí�e, �e tieto priestory budeme
vyu�íva� spolu so spolkom HKUD Slavo-
nija z Jak�iæa. Ve¾mi dôle�ité je to, �e sme
doteraz boli ich hostia, ktorých oni prija-
li na spoloèné pou�ívanie pekných prie-
storov.

V�etky priestory sú spoloèné a o
vyu�ívaní sa budeme dohovára�. Keï�e
sme aj inak niektorí èlenmi oboch spol-
kov, myslíme si, �e v budúcnosti by sme
nemali ma� �a�kosti. Teraz nám zosta-
va spoloène urobi� novú strechu a e�te
niektoré drobnosti dorobi�. Pre nás Slo-
vákov je najdôle�itej�ie, �e po prvýkrát
máme priestory, o ktorých mô�eme ho-
vori� ako o na�ich - slovenských, aj keï
spoloèných. ��astní sme, �e budeme ma�
aj kde cvièi� slovenské tance, ktoré sme
sa nauèili na Zimnej �kole tanca v Mar-
kovci. MS Markovec ïakujeme aj za kro-
je ktoré nám darovala, aby sme mali v
èom tancova�.

Doteraz nás dr�í heslo - Svorne vpred.
(P. Treger)

Èlenovia speváckej skupiny MS Jak�iæ
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vensku na pozvanie MS v Devínskej Novej
Vsi. Èoskoro sa rozhýbe i spolupráca s jed-
ným talianskym speváckym zborom - tá-
to spolupráca nastala vïaka tomu, �e sa
èoskoro bla�enému fra Bonifáciovi matka
(Stankoviæová) narodila v Krivaji èi�e v
na�om okrese. Pokia¾ ide o túto spolu-
prácu, pomáha nám pritom MH, poboè-
ka Kutina, presnej�ie jej predseda prof.

Zmie�aný spevácky zbor Lira mal v
Lipovlianoch mal svoje výroèné zhro-
ma�denie 26. februára. Po vypoèutých
správach sa uzavrelo, �e 2008. rok bol
úspe�ným rokom a zároveò na tomto
zhroma�dení navrhli i ambiciózne plány
na tento rok.

Tak v plánoch, ako i v správach o èin-
nosti sa èasto spomínala MS Lipov¾any,
za ktorú SZ Líra s ve¾kou chu�ou vystu-
puje. U� v druhej polovici mája SZ Lira,
ako i KUS Lipa budú vystupova� na Slo-

Dragutin Pasariæ. Mnoho slov
chvály, pokia¾ ide o prácu SZ
Lira, vyslovili poèetní hostia.
V ka�dom prípade potrebné
je poïakova� sa speváèkam
a spevákom za ich zriekanie
sa a riadne prichádzanie na
skú�ky, dirigentovi Franjovi
Rodiæovi a predsedníèke Ne-
venke Zoriæovej.

I KUS Lipa uskutoènila
výroèné zhroma�denie. Ich
správy o práci v minulom ro-

ku sú bohaté, vyplnené rôznymi aktivita-
mi, no e�te sú väè�ie plány a programy prá-
ce na tento rok. Na zhroma�dení èasto bo-
lo poèu�, �e sú na mnohé podujatia pozý-
vaní práve z toho dôvodu, �e majú viac slo-
venských choreografií.

Ïakujeme SZ Lira a KUS Lipa za do-
brú spoluprácu s MS Lipov¾any.

(I. Hudec)

Výroèné 
zhroma�denie
SZ Lira a 
KUS-u Lipa 

Výroèná schôdza KUD Lira a Lipa
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Táto fotografia rodiny Vendela a
Anny Urbanovských vznikla pred vy�e
60 rokmi a okrem rodièov je na nej i
pä� ich detí.

Zo v�etkých osôb na tejto fotografii
medzi �ivými sú e�te iba Ivan (prvý z ¾avej
strany) a �tefan (matka ho dr�í v náruèí).

Je to opravdivá slovenská rodina.
Vendel Urbanovský pochádza z Trste-

nej (Orava) a Anna (rodená Sudrová) z
Prievidze. V Lipov¾anoch dnes �ije s
man�elkou Mirou iba Ivan a èoskoro os-
lávi sedemdesiatku.

Mlad�í brat �tefan �ije
v Austrálii.

Ivan Urbanovský má
dve vydané dcéry - Taja-
nu a Alicu.

Alicu vidíme na foto-
grafii spred 25 rokov v slo-
venskom ¾udovom kroji.
Alica rada tancovala v
KUS Lipa a vydaná je za
Josipa Hudca. Majú �tyri
prekrásne deti, ktoré uko-
nèili �koly, a teraz sa u� sa-

mostatne starajú o seba. Ak Pán Boh dá,
Alica sa èoskoro stane babkou a Josip ded-
kom, lebo sa im stredná dcéra Jelena vyda-
la.

�tefan Urbanovský �ije v Austrálii s
man�elkou Mary a má dve dospelé deti -
Domjana a Sonju. Pokým je Sonja letu�-
kou (stewardkou), Damjan pracuje v le-
teckej spoloènosti.

�tefan ve¾mi rád prichádza z ïalekej
Austrálie, lebo ho s Lipov¾anmi via�u mno-
hé krásne spomienky. A nakoniec e�te mu-
sím pripomenú�, �e v súpise pris�ahova-

Vendel a Anna Urbanovský a ich pä� detí
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ných Slovákov niet priezviska Urbanov-
ský, ale preto jesto - Urban. A aby bolo e�-
te zaujímavej�ie, Urbanovci a Urbanov-
skovci sú v pokrvnom príbuzenstve.

Mojím uzáverom je, �e priezvisko Ur-
banovský je vytvorené administratívnou
cestou - z priezviska Urban, no v�emohú-
ca administratíva i dnes, ako i skôr, robí
divy.

V ka�dom prípade, v�etkým èlenom
tejto rodiny a ich potomkom prajeme do-
bré zdravie a dlhý �ivot.

(I. Hudec)

Po stopách starej rodinnej
fotografie

Alica Urbanovsý pred 25 rokov v slovenskom
¾udovom kroji
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ku oslavujú Deò �koly, Deò okre-
su, ako i cirkevné hody, keï�e je
kostol zasvätený práve sv. Joze-
fovi. Tohto roku na viacdòových
oslavách Jozefa zúèastnili sa
v�etky zdru�enia z Lipovlian - kto-
rých, veru, nie je málo.

I MS Lipov¾any mala svoje mie-
sto v programe osláv. Programy bo-
li pestré a rôznorodé: poènúc od
slávnostných om�í, kultúrno-ume-
leckých programov, �portových
sú�a�ení (tu vyzdvihujem najmä te-
nis), a� po prezentáciu kníh a vý-
stavu J. Brlanèiæa (úspe�né akva-
rely).

Okrem v�etkých domácich
zdru�ení tohto roku sa do osláv za-
pojila i poboèka MH Kutina v oso-
be D. Pasariæa, ktorý mal úèas� i pri
oslavách Dòa �koly a neskôr bol prí-
tomný i pri otváraní výstavy obra-
zov, in�talovanej Maticou chorvát-
skou, poboèka Lipov¾any. Ak to-
muto e�te pridám i to, �e turistické
spoloèenstvo vydalo i prvého turi-
stického sprievodcu okresu, mo�no
uzavrie�, �e programu nechýbala
ani kvalita, ani kvantita.

(I. Hudec)

Je u� v�eobecne známe, �e v Li-
pov¾anoch na Jozefa ka�doroène ro-

Na Sv. Jozefa

Budenie

Zima stráca svoju moc,
Dni sú dlh�ie,
Slnko vy��ie,
U� je teplej�ia tmavá noc.

Topí sa biely sneh.
Snehuliakovi je krivá hlava,
Odpadol mu nos,
Okolo klíèi mladá tráva.

Sne�ienky kryjú svoju krásu,   
Na úvrati sa príroda mení,
Iskerník a púpava �iaria veselo.
Jar vy�ahuje svoju krasu nesmelo.

Zobuï sa aj TY, uspaná du�a!
Nech Tvoja dobrota zo srdca sála,
Zobuï sa a rozdávaj,
èo Ti Bo�ia príroda dala.

(Margita Rekiæ-Grolmusová)

Nie 
zavïaèi� sa za
náv�tevu, ale
poïakova� sa

Jazykové okienko 

Vá�ení èitatelia, aj v tomto jazyko-
vom okienku pokraèujeme v poukazo-
vaní na jazykové nedostatky. V tomto
èísle Prameòa pouká�eme na èastú
chybu, ktorú niektorí dopisovatelia ro-
bia pod vplyvom jazyka väè�inového ná-
roda - chorvátèiny. Ide o heslo zavïaèi�
sa, ktorým dopisovatelia (a nielen oni)
nahrádzajú chorvátske zahvaliti. Prí-

klad: Nakoniec sa v�etkým matièiarom
zavïaèil na príchode. Len�e problém je,
�e autor vety nepou�il to správne slov-
ko - poïakova� sa.

Teraz nazrieme do Krátkeho slov-
níka slovenského jazyka 4 a overíme si,
èo sa pí�e za heslom zavïaèi� sa. Po prvé
odvïaèi� sa, odmeni� sa, napr.: èím sa
ti zavïaèím za pomoc? Po druhé získa�
si priazeò, napr.: zavïaèi� sa divákom
dobrou hrou. Vrá�me sa na prvý výz-
nam slovesa zavïaèi� sa - ktoré zna-
mená odvïaèi� sa, prejavi� vïaènos�,
odmeni� sa, odplati� sa, napr.: odvïaèi�
sa rodièom za námahu, odvïaèi� sa pot-
leskom, pohostením; odplati� sa, èi vrá-
ti� ako protihodnotu alebo náhradu. Ako
sme videli, v uvedenej problémovej ve-
te zo zaèiatku textu autor chcel pove-

da�, �e subjekt vety sa nechcel odplati�,
ale vyslovil niekomu (matièiarom) svo-
ju vïaku, poïakoval sa. 

Teraz u� preveríme odporúèané
heslo poïakova� sa. Pod¾a u� uvede-
ného Krátkeho slovníka slovenského
jazyka 4 za heslom poïakova� sa pí�e -
po prvé prejavi� vïaku, zaïakova�,
napr.: poïakova� (sa) priate¾ovi za po-
moc; písomné poïakovanie, po druhé
hovor. vzda� sa (úradu, funkcie), od-
stúpi�: minister sa poïakoval (za úrad). 

Nás tu zaujíma prvý význam hesla
poïakova� sa, a to je aj tá pravá náhra-
da za chorvátske slovko zahvaliti, lebo
ide o vyjadrovanie èi vyslovenie vïaky,
poïakovanie.

Nakoniec povedzme, �e problémo-
vá veta Nakoniec sa v�etkým matièiarom
zavïaèil na príchode má znie� Nako-
niec sa v�etkým matièiarom poïakoval
za príchod. Autor tie� pod vplyvom chor-
vátèiny namiesto poïakova� sa za... na-
písal poïakova� sa na... O tom v�ak u�
inokedy.

(J. �irka)
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28. februára t. r. v Kultúrnom cen-
tre Slovákov Jelisavec uskutoènilo sa
riadne výroèné zhroma�denie MS Jeli-
savec.

Okrem poèetného èlenstva jelisavskej
MS na zhroma�dení sa zúèastnil i primá-
tor mesta Na�ice Mgr. Kre�imir �agar,
predseda Rady Miestneho výboru Jeli-
savca Ing. Fraòo Kandera, predseda Rady
slovenskej národnostnej men�iny mesta
Na�ice �eljko Brník a takmer v�etci mest-
skí výborníci z Jelisavca, ako i predsedo-
via alebo predstavitelia v�etkých jelisav-
ských zdru�ení. Na zhroma�dení boli
predseda MS Jak�iæ Pavo Treger spolu s
dvomi èlenkami MS Jak�iæ.

Prítomných pozdravnými slovami pri-
vítal predseda MS Jelisavec Vilko Hulak.

Po podaní správ o práci pracovného
predsedníctva, ako i materiálneho a fina-
nèného podnikania, v�etci prítomní sa
mohli presvedèi� o kvalitnej práci, ktorá
sa v najväè�ej miere zakladá a opiera o
prácu KUS-u Ivana Brníka Slováka Jeli-
savec.

Uspokojenie z práce je tým väè�ie, �e
tradièné podujatie MS Jelisavec Dni Slo-
vákov - Veèer korbáèika rok za rokom dá-
va väè�ie výsledky - záujem o toto podu-
jatie je ka�dým rokom èoraz väè�í.

Pokia¾ ide o plány na tento rok, z návr-
hu vidno, �e na MS Jelisavec èaká mnoho
práce a usporiadanie ve¾kých podujatí.

Okrem u� tradièných Dní Slovákov v
Jelisavci èi Veèera korbáèika Jelisavec toh-

to roku má oslavy 120.
výroèie zalo�enia Jeli-
savca a pris�ahovania
sa Slovákov na tieto
priestory. Samozrejme,
MS Jelisavec spolu s
Miestnym výborom Je-
lisavca bude hlavným
organizátorom tohto
podujatia. Èoskoro sa
plánuje i spoloèné
stretnutie so v�etkými
zdru�eniami v osade a
potom sa bude môc� i

presne definova� a urèi� samotný prie-
beh a program podujatia tohto význam-
ného jubilea.

Taktie�, MS Jelisavec tohto roku spo-
lu s èlenmi SKUS-u odchádza v júli na
hos�ovanie k svojim priate¾om a rodá-
kom do kysuckého kraja na Slovensku. V
júni odchádzajú na nieko¾ko dní do
Po¾ska, kde uskutoènia zopár významne-
j�ích vystúpení.

V�etky podané správy, ako i plány na
be�ný rok zhroma�denie jednohlasne
schválilo.

Výroèné zhroma�denie
MS Jelisavec

Na samom konci zhroma�denia poz-
dravnými slovami v�etkých prítomných
oslovil primátor Na�íc Mgr. Kre�imir
�agar, ktorý vyzdvihol svoje uspokojenie
z práce a úsilia jelisavskej MS, ako i zo
spolupráce mesta Na�ice s Jelisavcom.
Pripomenul pritom v�etkým prítomným,
�e sa i tohto roku v Jelisavci zaènú usku-
toèòova� ve¾ké projekty, ktoré ako to bo-
lo i doteraz, mesto Na�ice maximálne pod-
porí. Verí, �e vïaka týmto projektom
obèania Jelisavca dosiahnu závidenia-
hodnú úroveò, pokia¾ ide o kvalitu �itia
v osade.

Slová primátora �agara prítomní od-
menili ve¾kým potleskom.

Predseda Rady miestneho výboru Je-
lisavca Fraòo Kandera pochválil prácu je-
lisavskej Matice, poïakoval sa primáto-
rovi za ve¾kú podporu a taktie� pripome-
nul významné projekty, na ktorých sa bu-
de èoskoro pracova�.

Predseda MS Jak�iæ Pavo Treger
vyzdvihol svoju rados� z príchodu do Je-
lisavca a vyjadril vieru v úspe�nú spolu-
prácu.

Po zhromaòdení nechýbalo ani
obèerstvenie. O hudbu postarala sa jeli-
savská kapela Avantúra. Ich skvelá hud-
ba odu�evnila v�etkých prítomných, kto-
rí sa dali do tanca a spevu.

(�. Brník)

predsedníctva podal správu o èinnosti je-
lisavského spolku, ako i finanènú správu
za minulý rok.

I táto správa potvrdila, �e jelisavský
folklórny spolok svojimi poèetnými vystú-
peniami (a bolo ich vy�e 30, èo v Chor-
vátsku - èo na Slovensku) dôstojne pre-
zentoval kultúru jelisavských Slovákov.
Pritom je spomenuté i ve¾ká uspokojenie
z práce s najmlad�ími folkloristami Jeli-
savca èi�e - s detskou a strednou skupi-
nou, ktorú výborne a s ve¾kým pracov-
ným elánom vedie Anðelko Benèiæ.

Taktie�, folklórna skupina dospelých,
ktorej vedúcim je �eljko Brník, svojimi
vystúpeniami, ako i doteraz, odu�evnila

21. februára t. r. èlenovia KUS-u Iva-
na Brníka Slováka Jelisavec mali svoje
riadne výroèné zhroma�denie.

Pravda�e, zhroma�denie sa konalo v
miestnostiach Kultúrneho centra Slová-
kov a okrem poèetných èlenov jelisav-
ského spolku na zhroma�dení sa zúèast-
nili takmer v�etci predsedovia a predsta-
vitelia jelisavských zdru�ení.

Ako i v�dy na zhroma�dení úèas� mal
i predseda Miestneho výboru Jelisavca
Ing. Fraòo Kandera a zástupca primáto-
ra mesta Na�ice Dr. Zdravko Ronèeviæ.

Predseda KUS-u Mario �pek po poz-
dravnom príhovore a otvorení výroèné-
ho zhroma�denia za pomoci pracovného

Výroèné zhroma�denie KUS-u
Ivana Brníka Slováka Jelisavec

Predsedníctvo MS Jelisavec
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obecenstvo kdeko¾vek vystupovala.
No práca spolku je neodmyslite¾ná bez

aktívnej úèasti slovenskej tamburá�skej
kapely pod vedením Slavka Hulaka, kto-
rá sa zúèastnila na v�etkých folklórnych
vystúpeniach.

Po navrhnutom pláne práce a finanè-
nom pláne na 2009. rok stalo sa zrejmé, �e
je pred jelisavskými folkloristami znovu
e�te jeden rok preplnený kvalitnými vystú-
peniami - detskej, strednej, dospelej sku-
piny folkloristov, ako i spevákov a tam-
burá�skej kapely.

V�etky správy, ako i návrh plánu, pro-
gramu aktivít a finanèný plán na tento rok
zhroma�denie jednohlasne schválilo.

Na samom konci zhroma�denia prí-
tomných oslovil zástupca primátora
Na�íc Dr. Zdravko Ronèeviæ, ktorý ne�e-
tril slovami chvály, pokia¾ ide o mravèiu
prácu KUS-u Ivana Brníka Slováka na
zachovaní a pestovaní slovenskej kul-
túry, taktie� vyzdvihol i výbornú spolu-
prácu mesta Na�ice a Jelisavca a za�elal
spolku, aby i naïalej pokraèoval v takej
kvalitnej práci.

Predseda Rady miestneho výboru Ing.
Fraòo Kandera okrem gratulácií KUS-u
pripomenul prítomným poèetné a kva-
litné projekty, ktoré by sa mali realizova�
poèas tohto roku - a èo sa, samozrejme,
odzrkadlí i na kvalite �ivota obèanov Je-
lisavca.

Po ukonèenom zhroma�dení pre v�et-
kých prítomných prichystané bolo i
skromné obèerstvenie a o peknú pieseò
a hudbu postarali sa èlenovia tamburá�-
skej kapely KUS-u Ivana Brníka Slováka
Jelisavec.  (�. Brník)

Jelisavskí tamburá�i
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Predsedníctvo KU I. B. Slovák
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V Meðuriæi 14. februára t. r. vo far-
skom Kostole sv. Mikulá�a o 17.00 h zo-
sobá�ili sa �eljka Uzelová a Ivan Biro.
�eljka je diplomovanou uèite¾kou a ak-

tívnou èlenkou MS Meðuriæ od samého
jej zalo�enia (jej rodièia boli i iniciátormi
zakladania MS). Po otcovi �eljka Uzelová
je Èe�kou a po matke Zdenke Jozefèíko-
vej - Slovenkou (jej ujo je predsedom MS
Meðuriæ). Po dlhoroènom aktívnom pô-
sobení v taneènej skupine u� 4 roky je ve-
dúcou detskej folklórnej skupiny (vystu-
povali i na Slovensku), moderovala pro-
gramy po slovensky na zväzových podu-
jatiach v Meðuriæi, a u� tretí rok je uèi-
te¾kou predmetu pestovanie slovenské-
ho jazyka a kultúry v Z� Banova Jaruga a
Z� Josipa Kozarca v Lipov¾anoch.

Zúèastnila sa nieko¾ko ráz na od-
bornom zdokona¾ovaní, pokia¾ ide o slo-
venský jazyk v poèetných mestách na Slo-
vensku. Je veselou a komunikatívnou
osobou, ktorá má rada cestovania a naj-
viac tie na Slovensko, kam odchádza
aspoò raz do roka. Jej snúbenec Ivan je

Svadba v Meðuriæi na tradièný spôsob
z Kutiny a absolventom je informatiky
vo Vara�dine. Zasnúbení boli 3 roky, no
vo zväzku sú u� viac ako 8 rokov.

Svadba sa chystala vy�e jedného ro-
ka, ale to najzáva�nej�ie zaèalo sa dia�
dva tý�dne pred samou svadbou. Ka�dý
deò vy�e 10 �ien a dievok prichádzalo do
rodinného domu Uzelovcov vypeka� do-
máce svadobné koláèe rôznych druhov.
Mnoho bolo tých pod¾a starej receptúry,
napr. z kvaseného cesta - buchtièky (v
Meðuriæi ich voláme metaèky), plnia sa
orechmi, lieskovcami, lekvárom, syrom.
Tieto koláèe pekávali i �eljkina babka a
otcova ujèiná - vo¾akedy ich delili, po-
kým prechádzal svadobný sprievod - po-
kým e�te ani cukríky neboli. Mnohé mla-
dé �eny teraz mali príle�itos� po prvý-
krát vidie�, ako sa to robí.

V chlebovej peci piekli sa ako pred
30 rokmi, kým e�te neboli iné koláèe, i�eljka a Ivan
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vence (kuglof s hrozienkami - a napie-
klo sa ich a� 8 na svadbu. Piekla ich gaz-
diná, mladuchina matka. Spolu s òou
okolo polnoci, dr�iac ich na hlave,
dru�bovia spolu s dru�icami tancovali
èeský valèík a slovenskú polku a potom
sa ten veniec delil ako i �katu¾ky s ko-
láèmi, ktoré so sebou nosili, keï od-
chádzali na svadobné veselie.

U mladuchy bolo mo�né jes� i do-
máci chlieb, taktie� upeèený v chlebovej
peci, rôzne pochú�ky a èerstvý sloven-
ský syr - korbáè - a to nieko¾ko druhov,
ktoré mladucha dostala ako svadobný
dar od rodiny zo Slovenska, ktorí, sa-
mozrejme, pri�li na svadbu.

Mladucha bola obleèená do ruène u�i-
tej �aty a kabáta - husto ozdobenými ma-
lými ru�ovými, ruène vypracovanými
kvietkami a na sebe mala i ru�ové bole-
ro, ktoré jedna babka ruène vyrábala asi
6 mesiacov. Skrátka - ide o kombináciu
moderného a starobylého a ktorá ju pred-
stavila na výbornú.

Pred vchodom do domu rodina Uze-
lová mala borovicu, ozdobenú na spô-

sob, ako sa to robí pri príle�itosti svadby
na Slovensku - pestrými stu�kami z kre-
pového papiera.

Na èele sprievodu bol chlap, ktorý
niesol zástavu a tento veru mal hodne
trápenia - lebo musel nies� a� tri: chor-
vátsku, slovenskú a èeskú.

Po krásnom cirkevnom svadobnom
ceremoniáli - na ktorom sa èítalo, po
prvýkrát v na�ej �upe v troch reèiach: slo-
venskej, èeskej a chorvátskej, slávnost-
ný svadobný sprievod odi�iel do spo-
loèenského domu v Lipov¾anoch. A keï
si mladoman�elia pripili na zdravie slo-
venským �ampanským, zaèala sa veseli-
ca. Tancovali sa chorvátske, èeské a slo-
venské tance, vláèik, kovbojský tanec...
no bol tu i sólo tanec pre kuchárky, pri
snímaní venca mladuche, tanec mladuchy
so v�etkými, za ktorý bola i peòa�ne od-
menená tými, ktorí s òou tancovali... a
potom mladucha hodila svadobnú kyti-
cu a tkanièku... samozrejme, pre takéto
aktivity bolo potrebné, aby i strava bola
dobrá, a veru i bola - najsamprv preto,
�e v�etko z èoho sa chystalo jedlo, bolo

vypestované na rodinnom po¾nohospo-
dárskom majetku rodiny Uzelovej. Bolo
tu v�etkého - od tradièných jedál, na kto-
ré sa niektorí u� iba pamätajú, �e ich nie-
kedy jedávali na svadbách (polievka s do-
mácimi rezancami, varené mäso, ry�a,
omáèka z paradajok, a okrem sma�ené-
ho mäsa podávali kompót z jabåk a sli-
viek). No, boli tu i modernej�ie jedlá:
svieèkovica, jahòacie mäso - a v�etko to
spolu s domácimi koláèmi a svadobnou
tortou - ktorá bola ruènou prácou kmo-
trinej matky a jednej susedy.

Máme nádej, �e vám fotografie doèa-
ria aspoò trochu z atmosféry tejto tra-
dièno-modernej svadby, na ktorej bol tak-
mer ka�dý obyvate¾ Meðuriæa.

A e�te iba jedna informácia - na sa-
mom konci svadby tento mladý man�el-
ský pár zostáva �i� v rodnej dedine, kde
vlastnou prácou na rodinnom po¾noho-
spodárskom majetku u� pomaly za-
riaïujú i vlastný dom naproti �eljkiným
rodièom a súèasne, dostali sme i nového
èlena MS Meðuriæ.

(Z. Uzelová)

Svadobné veselie
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Koláèe sa piekli v starých peciach
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Zástavník
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Usilovné kuchárky
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Mestská kni�nica v Lipov¾anoch má
miestnosti v okresnej budove. Pre nás
je zaujímavá najmä preto, �e má i slo-
venské kni�né oddelenie. Knihovníèka
pani Mária Tisajová i v tomto �kolskom
roku pozvala �iakov, ktorí nav�tevujú ho-
diny slovenského jazyka a kultúry zo Z�
Josipa Kozarca v Lipov¾anoch, aby pri�li
nav�tívi� túto kni�nicu. Uèite¾ka sloven-
ského jazyka a kultúry dohodla sa o tejto
mimo�kolskej aktivite s riadite¾kou �koly
Fraòkou Filipoviæovou, tak�e �iakom bo-
la umo�nená náv�teva kni�nice.

�iaci sa najprv umiestnili v kni�nici a
potom ukázali, èo sa nauèili na hodinách
slovenèiny. Spievali a tancovali, recitova-
li, hrali rôzne spoloèenské hry, pokým tá
star�ia skupina i èítala èasti textov sloven-
ských autorov. Potom ich pozdravil pred-

Na náv�teve 
v kni�nici v 
Lipov¾anoch

platné èlenské na celý rok, aby si zadarmo
mohli vypo�ièiava� slovenské knihy.

Ostatok èasu �iaci strávili v opakova-
ní nauèených obsahov a v èítaní sloven-
ských èasopisov. Èas� z toho sme i nahra-
li videokamerou. Uèite¾ka bola ve¾mi spo-
kojná s týmto predstavovaním, podniete-
ná do trochu inak�ieho druhu vyuèovania,
ktorý skvele dopadol. Preto má nádej, �e
takéto náv�tevy kni�nice sa stanú tradí-
ciou.  (Z. Uzelová)

seda MS Lipov¾any pán Branko Vincent a
èlen výboru MS pán �trban (zároveò i otec
dvoch �iaèok). Po nich sa prítomným pri-
hovorila i knihovníèka - Mária Tisajová.
V�etci, ktorí reènili, zdôraznili, �e majú
ve¾kú rados� z toho, �e sa deti v Lipov¾a-
noch uèia i predmet pestovanie sloven-
ského jazyka a kultúry a pochválili ich pro-
gram, ktorí im na zaèiatku náv�tevy �iaci
predviedli. V�etci �iaci dostali príle�itost-
né darèeky a kni�nica im darovala i bez-

V Záhrebe sa uskutoènila dôle�itá
schôdza v miestnostiach Ministerstva
kultúry RH. Na tejto schôdzi sa zúèast-
nili: minister kultúry Bo�o Bi�kupiæ, �tát-
na tajomníèka Nina Obuljenová, ve¾vysla-
nec SR v Záhrebe Roman Supek a zástupca
ve¾vyslanca Igor Derco, primátor Na�íc
Kre�imir �agar, predseda Zväzu Slovákov
v RH prof. Andrej Kuric a tajomníèka Zvä-
zu Slovákov Branka Baksová. Toto je u�

druhá schôdza, na ktorej sa ve¾mi kon-
krétne hovorilo o zakladaní Múzea kul-
túry Slovákov v Chorvátskej republike, pre
ktoré je u� prichystaný i adekvátny prie-
stor v Na�iciach. Ide toti� o budovu v Ra-
diæovej ulici, o ktorú Zväz vyjadril záujem
e�te v dávnom roku 1995. Realizáciou toh-
to projektu vyrie�ili by sa ve¾mi význam-
né úlohy, pokia¾ ide o pestovanie a za-
chovanie slovenského kultúrneho de-

Prcovná  schôdza v MK v Zahrebe 
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Pracovná schôdza v MK RH 

Na káve u pána ve¾vyslanca
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dièstva, ako i priestory pre MS Na�ice a
Zväz Slovákov. Vo ve¾mi optimistickom
a priate¾skom rozhovore získali sme plnú
podporu predstavite¾ov tak chorvátskej,
ako i  slovenskej vlády a zároveò sme do-
stali i smernice a pokyny pre nasledujúce
zrýchlené aktivity, na ktoré by sme sa ma-
li èím skôr podobra�, aby sa tak projekt
èo najskôr realizoval.

Po schôdzi nás J.E. Roman Supek a
jeho zástupca I. Derca povolali na káviè-
ku na Ve¾vyslanectvo SR, kde sme si pri
dobrej kávièke podebatovali a dali úlohy,
ako ïalej pracova�.   (B. V. Baksová)

�iaci s uèite¾kou v kni�nici
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�iaci 5.B a 7.B triedy Základnej �koly
krá¾a Tomislava z Na�íc, uèite¾ka slo-
venského jazyka a kultúry Anna Ma-
ro�eviæová, pedagogièka a psychologiè-
ka Ðurðica Zailacová a Anna Kuricová
pri príle�itosti pripomínania Valentína
a Medzinárodného dòa materinskej reèi
zavítali do priestorov Zväzu Slovákov
RCH v Na�iciach. S ve¾kým záujmom
sledovali výklad tajomníèky Zväzu o ak-
tivitách v�etkých Matíc slovenských, o
cie¾och a úlohách Zväzu Slovákov a oso-
bitnú pozornos� venovali mape, na kto-
rej sú vyznaèené kraje, v ktorých �ijú
Slováci v rámci celej Chorvátskej repu-

bliky. Keï�e sú �iaci, nav�tevujúci ho-
diny slovenèiny v Na�iciach v najväè�om
poète z Markovca, ktorí prvý stupeò zá-
kladnej �koly nav�tevujú v Markovci a
v druhom stupni Z� pokraèujú v Na�i-
ciach, s¾úbili, �e sa aktívne zúèastnia

�iaci z Markovca v priestoroch Zväzu
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58 �iakov 3. a 4. triedy z Josipov-
ca, Jurievca a Punitovca spolu so svo-
jimi uèite¾kami pobudlo v èase 9. -
14. marca 2009 v Centre pre eduká-
ciu v Orahovici, ktorý pôsobí v rám-
ci osijeckého Èerveného krí�a. Tu pô-
sobí �kola v prírode a prebieha výcvik
pre neplavcov. Tie� je zariadený kom-
plex hortikultúry, ktorému dominuje
ústredná budova so spálòami, spo-
loèenské miestnosti a novovystavaná
budova vo vnútri s bazénom.

Príchodom do strediska �iaci sa
umiestnili do ve¾mi pekných �es�po-
ste¾ových izieb, z ktorých ka�dá má
vlastnú kúpe¾òu. V to isté predpolud-
nie uskutoènili i iniciálne testovanie �ia-
kov plavcov na bazéne, aby na takýto
spôsob mohli zaradi� �iakov do skupín
s oh¾adom na stupeò ovládania plavec-
kých schopností. �kolu plávania viedol
Hrvoje �unec - tak predpoludním, ako

i odpoludnia. �tudentky boli na ve¾kej
pomoci v bazéne pri animovaní �iakov
pri rôznych hrách. �iaci pod¾a rozvrhu

odchádzali na plávanie èi�e výuèbu, kto-
rú uskutoèòovali uèite¾ky v sálach poz-
menených na uèebne, alebo za pekné-
ho èasu to bolo v prírode. Tu si �iaci
mô�u ve¾mi dobre ozrejmi� vz�ahy v
prírode, a tým spozna� spôsob na aký
príroda funguje, nauèili sa mnoho o tom,
nako¾ko je dôle�itý kvalitný vz�ah èlo-

Uèite¾ka Andelka so �iakmi v zoologickej záhrade Bizikovcov
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�iaci Z� Josipa Kozarca 
z Josipovca v Orahovici 

Náv�teva
markovských
�iakov Zväzu
Slovákov 

spolu so svojou uèite¾kou, pedagogiè-
kou a psychologièkou pri oslave 130. vý-
roèia príchodu Slovákov do Markovca a
pomô�u pri in�talácii výstavy v mar-
kovskej �kole.

(B. V. Baksová)
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veka k prírode, dôle�itos� re�pektova-
nia prírody, lebo jedine tak mô�e by�
dobre i èloveku. Zo v�etkého tohto vyplý-
va i jedna ve¾ká úloha, ktorá sa spåòa v
�kole v prírode a je to uvedomenie si
vz�ahu èloveka k prírode - humánny
vz�ah k prírode èi�e rozvoj ekologické-
ho povedomia. 

Pracovný deò sa zaèínal rannou
hygienou a telesnými cvièeniami, ktoré
viedli animátorky �tudentky, budúce
uèite¾ky. �iaci osobitnú pozornos� ve-
núvali upravenosti a èistote svojich izieb,
ktoré ka�dodenne boli oceòované, tak�e
na konci tý�dòa bola pochválená naju-
pravenej�ia izba. Takýto �ivot a práca v
spoloènosti umo�òuje �iakom osvojo-
vanie si pracovných návykov, uèenie re�-
pektovania dohôd a pravidiel spoloè-
ného �ivota, ako i svedomité vykonáva-
nie prevzatých povinností. Vo veèerných
hodinách nasledoval veèerný program,
kvíz Milionár, noèné kúpanie, py�ama
párty a nakoniec boli udelené diplomy
tým �iakom, ktorí zdolali program výc-
viku pre neplavcov verifikovaný Ústa-
vom �kolstva RH.

�iaci poèas pobytu nav�tívili jazero
v Orahovici, kultúrno-historickú pa-
miatku Ru�ica, obi�li mesto, múzeum,
starý vodný mlyn, ako i starú lokomo-
tívu nazvanú Æiro.

Pri návrate z Orahovice �iaci sa spo-
lu so svojimi uèite¾kami zastavili v Mar-
kovci Na�ickom a nav�tívili ZOO Bizik,

kde mali príle�itos� pozrie� sa na mno-
hé známe, ale i neznáme - exotické zvie-
ratá. 

Bola to e�te jedna nová a krásna skú-
senos�, tak pre �iakov, ako i pre ich uèi-
te¾ky, lebo 24 hodinové spoluna�ívanie
umo�òuje vzájomné lep�ie spoznávanie
sa.  (A. Majði�ová)

MS Markovec je hlavným organizá-
torom osláv 130. výroèia pris�ahovania
Slovákov do Markovca. Pokia¾ ide o os-
lavy tohto významného výroèia, zapoji-
li sa v�etky markovské zdru�enia: SKUS
Fraòo Strapaè, dobrovo¾né hasièské

zdru�enie, FK Victoria, zdru�enie Na�a
djeca, obvodná markovská �kola a Far-
nos� sv. Marka, evanjelistu.

Oslavy budú prebieha� od 30. apríla
- 3. mája t. r. pod¾a tohto programu:

30. apríla (�tvrtok)
- 17.00 hod. stavanie

majpána (májového dre-
va) (stavanie mája) v
strede Markovca (DVD a
folklórny súbor),

1. mája (piatok)
- príchod hostí zo Slo-

venska - v predpoludòa-
j�ích hodinách.

- priate¾ský futbalo-
vý zápas veteránov Mar-
kovec a Krásno nad Kysu-
cou - v odpoludòaj�ích
hodinách,Dievèatká z Markovca
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130. výroèie príchodu Slovákov do Markovca 
- zahlásenie oslavy

2. mája (sobota)
- 10. h - sú�a�enie pionierov hasièov
na�ického kraja pred budovou do-
brovo¾ného hasièského zdru�enia,
- 17.00 h - otvorenie výstavy, Dreve-
nica,
- 18.00 h - kultúrno-umelecký pro-
gram, Drevenica,
- 20.00 h - ¾udová veselica, Dreveni-
ca,

3. mája (nede¾a)
- 10.00 h - Slávnostná svätá om�a v
Kostole Sv. Marka, evanjelistu.

Veríme, �e zdru�enými silami úspe�-
ne realizujeme v�etko naplánované a dô-
stojne oslávime 130. výroèie vzniku Mar-
kovca, ktorý svoj deò pripomína 25. aprí-
la - práve na sviatok sv. Marka, evanjeli-
stu.

(B. V. Baksová)

So �iakmi v Orahovici
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Dlh�ie dni, prvé sne�ienky, fialky,
zlaté púpavy, �tebot vtáèat a voòavý ve-
trík - v�etko uvedené je znakom zaèiat-
ku jari.

A jar sa od pradávna spája s ve¾ko-
noènými sviatkami.

Najznámej�í symbol jari - vyfarbené
vajíèko nebude chýba� ani v jednej do-
mácnosti buïto vyfarbené do �iarivých fa-
rieb, vyma¾ované, alebo okrá�¾ované ne-
jakou ¾udovou technikou zdobenia ve¾ko-
noèných vajíèok. Vïaka pestovaniu kul-
túry a tradície in�pirácia sa mô�e èerpa� i
naïalej z bohatej klenotnice na�ich pred-
kov.

Vajcia èi�e kraslice dnes sú dekora-
tívnymi predmetmi. Mnohí ¾udia sa stali
opravdivými zberate¾mi a kupujú ich pre
svoje zbierky, vypracúvajú ich, alebo ich
darujú iným.

V minulosti kraslice boli darom pre
polievaèov.

Na Slovensku (ale i v Chorvátsku èo-
raz viac) zjavuje sa mnoho techník zdobe-
nia ve¾konoèných vajíèok. Ka�dá techni-
ka je sama osebe zaujímavá a v nieèom
zvlá�tna. Najväè�iu variáciu vzoriek mo�no
vidie� v batikovej technike. Plastickos� or-
namentov typická je pre zdobenie voskom
a bohaté kvetné vzorky vidno na vy�kra-
bovaných vajciach. Prekrásne sú i vajcia
zdobené pomocou kyseliny. Osobitné èa-
ro majú i vajcia oblepené slamou, vlnou,
ni�ami.... Vajcia opletané drôtom sú �pe-
cifické pre Slovensko a sú originálne. Od
èasu, ako som sa túto techniku okrá�¾ova-

nia vajec nauèila na Slovensku, neustále ju
pou�ívam. Preto som chcela i iných oboz-
námi� s touto technikou, aby sa na tento
spôsob i naïalej zachovala a pestovala.

V minulosti táto technika bola roz�í-
rená v severnom a severozápadnom kraji
Slovenska a mala súvis s drotárskym re-
meslom. Mnoho rokov bola takmer za-
budnutá, no pred 15 - 20 rokmi sa znovu
obnovila.

Opletanie drôtom
Táto technika sa mô�e pou�i� na ofar-

bených alebo neofarbených vajciach - sle-
paèích, kaèacích, husacích, p�trosích... De-
korácia vzniká vypletaním drôtov na rôz-
ne spôsoby a kombinovaním rôznych
oèiek. Na vypracúvanie takýchto kraslíc
potrebné nám je vyfúkané vajce, vèelársky
alebo zinkový drôt, no�nice (kombinaèky),
klie�te a ihla.

Najdôle�itej�ie je dobre vybra� ten pra-
vý drôt, ktorý nesmie by� ani ve¾mi hru-
bý, ale ani ve¾mi tenký (asi 0,35 - 0,45 mm).
Na opletanie jedného vajca jednoduchou
vzorkou potrebné je asi 3,5 - 4 metre drô-
tu.

Vajcia mô�eme opleta� tromi základ-
nými vzorkami: �upinatou, �pirálovou a
retiazkovou.

Najprv zoberte drôt dlhý 1 - 1,20 m. Vô-
kol vrchu obyèajnej ceruzky alebo klie�tí
drôt omotáme nieko¾kokrát, aby nám kruh
bol kraj�í a krutej�í, aby sme tak ¾ah�ie vaj-
ce mohli opleta�. Pracujeme s jedným kon-
com drôtu na spôsob, �e drôt zapichneme

ozhora smerom dole cez kruh a potom drôt
potiahneme k sebe, smerom hore. Urobí-
me oèko priemeru 0,5 cm. Tak urobíme 11
krát a� dostaneme kvet s 11 lupienkami.
Lupienky trochu porovnáme a zaèneme
vypleta� druhý rad. Pracujeme tak, �e ko-
niec drôtu zapichneme do lupienka sme-
rom dolu a potom �aháme hore, smerom
k sebe, k stredu lupienka. To opakujeme
po celom kvete, tak�e nakoniec dostane-
me e�te jeden lupienok vy�e (12 oèiek). V
nasledujúcom rade opakujeme to isté au-
tomaticky, a� na samý koniec radu. Keï to
urobíme (keï to presunieme na vajce) tak-
mer po polovicu, drôt oprieme na vajce a
pracujeme na ten istý spôsob, ako sme ro-
bili i pokia¾ sme drôt mali iba v rukách.
Pletieme i naïalej na ten istý spôsob, s tým,
�e v ka�dom nasledujúcom rade vypletá-
me jedno oèko viac. Pred samým koncom
zmen�íme poèet oèiek, aby drôt bol jedna-
ko zatiahnutý vôkol vajca. Nakoniec drôt
musíme dobre upevni�, aby sa z vajca ne-
rozplietol. Na samom vrchu, z konca drô-
tu mô�eme urobi� kvaèku, ak vajce chce-
me zakvaèi� na halúzku, alebo ho vyu�i�
pre nejaký aran�mán.

Pripomienka - pri opletaní budeme
musie� nieko¾kokrát pridáva� drôt. Lebo
s ve¾mi dlhým drôtom sa ve¾mi �a�ko a
zle pracuje. Z konca drôtu urobíme tvar
písmena V spolu so zaèiatkom drôtu, kto-
rý máme spoji� a pokraèova� v opletaní.
Zvy�ok drôtu odstrihneme no�nicami.

No, okrem tejto techniky mòa osobne
láka i jedna druhá, súèasnej�ia technika,
ktorá je viac v súlade so súèasnos�ou a spô-
sobom moderného �itia. Ponuka rôznych
farieb, materiálov na trhu umo�nila mi i
väè�í výber. Vyskú�ala som mnoho spô-
sobov a techník, ktoré rada praktikujem.
Ve¾mi rada prená�am svoje vedomosti
v�etkým, ktorí majú záujem o výrobu kras-
líc. Èasto vajcia zdobím servítkovou tech-
nikou - túto techniku výroby kraslíc ma
nauèila moja milá priate¾ka Margita Stra-
censká zo �enského zdru�enia Izvor v Ten-
ji. Takéto vajcia dodatoène potom e�te zdo-
bím rôznymi stu�kami, zmie�aninou tem-
pery a drevofixu (lepidlo na drevo) �pá-
radlom - aby som tak dostala lep�iu re-
liéfnos�.

��astlivú Ve¾kú noc!
(A. Ïunïová)

Jar klope na dvere
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MS Osijek 11. marca t. r. uskutoè-
nila riadne roèné zhroma�denie. . Zhro-
ma�denie otvoril predseda Josip
Kreièik. Po pozdravnom príhovore,
odovzdal slovo pánovi Nikolovi Makovi-
èlenovi Rady pre národnostné men�iny a
predsedovi Krajinského zdru�enia podu-
najských �vábov, ktorí pozdravil v�etkých
prítomných a za�elal Zhroma�deniu úspe�-
nú prácu. Preniesol i pozdravy parlamen-
tárnej zástupkyne - Zdenke Èuchnilovej..
Pris¾úbil, �e v súlade so svojimi mo�-

nos�ami, spolu s pani Zdenkou Èuchni-
lovou, predsedom Zväzu Andrejom Kuri-
com a podpredsedom Zväzu �elkom Lo-
mianskym urobí v�etko, aby MS Osijek do-
stala svoje priestory..

Predseda MS Kreièek podal detailnú
správu o práci a aktivitách uskutoènených
v roku 2008., ktorých - s oh¾adom na
mo�nosti - bolo dos�.

Po òom finanènú správu podal po-
kladník Pavo �trbík. Plán práce pre 2009.
rok predstavil predseda. Napomenul, �e

sme v tomto roku u� uskutoènili �tyri ak-
tivity. -.V súèasnosti sa chystáme pre pre-
zentovanie slovenských ve¾konoèných
zvykov (04. 04. 2009.), v miestnostiach,
ktoré pou�ívame uskutoèní sa dielòa
okrá�¾ovanie ve¾konoèných vajec - kras-
líc a vedúcou dielne bude pani Andelka
Ïunïová.

Dozorný výbor podal taktie� svoju sprá-
vu. Na miesto podpredsedu jednohlasne
bol zvolený �eljko Zatko a za èlena dozor-
ného výboru zvolená bola Mária Belajová.
Zároveò bol preèítaný i finanèný plán pre
2009. rok.

Verifikaèná komisia kon�tatovala, �e
sú v�etky prinesené uzávery právoplatné
a v súlade so Zákonom.

Do diskusie sa prihlásili: prof. Andrej
Kuric - predseda Zväzu Slovákov v RCH,
Andrija Kristek - predseda mestskej rady
slovenskej národnostnej men�iny, Margi-
ta �agarová - èestná predsedníèka, Zden-
ko Komár - predseda MS Josipovec a Ma-
tija Kristek - predseda MS Jurievec.

Po ukonèení výroèného zhroma�denia
v�etci boli pozvaní na skromné obèerstve-
nie a priatelenie sa za hudobného sprie-
vodu na�ej novej kapely, ktorú tvoria: Sa-
mir Slivka, Janko a �elko Lomianskovci,
Andrej a Valentín �agarovci.

(A. Ïunïová)

26. medzinárodný Rijecký
karneval

zo Slovenska, ale aj Slováci z
Markovca. Aj keï tento rok
neboli v sprievode slovenské
skupiny, matièiari v Rijeke
poctivo sledovali veselý 6 ho-
dinový sprievod, ktorý pre-
chádzal popod balkón Ma-
tice. Na òom sme mali na�e
zástavy a my sme sa obliekli
do dobových kostýmov z 19.
storoèia, ktoré pou�ívame na
tanec �imi. Okrem zahra-
nièných skupín z Talianska,

Èiernej Hory, Macedónska, Srbska, Maïar-
ska a Belgicka boli tu skupiny z druhých
krajov Chorvátska, ale hlavne z Primor-
sko-goranskej �upy. Spolu 97 skupín, 8 000

Koniec fa�iangov, v�ade sú zábavy
a v Rijeke sa ka�dý rok koná ve¾ký kar-
neval s medzinárodnou úèas�ou.
Zúèastnili sa na òom u� viackrát skupiny

Predsedníctvo MS Osijek: predseda J. Kreièek, A. Ïunïová a M. Belajová
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masiek a 120 tisíc náv�tevníkov. Boli sme
ve¾mi ��astní, keï poh¾ady väè�inou z
nich boli upreté na ná� balkón a srdeène
nás zdravili. Najväè�iu rados� nám uro-
bil jeden mladík zo skupiny z Malého
Lo�inja, ktorý pri�iel medzi nás a krásne
po slovensky sa nám prihovoril. To bolo
prekvapenie! Narodil sa v Chorvátsku a
rodièia mu pochádzajú zo Srbska, ale sú
pôvodom Slováci. So slzami v oèiach nám
vyrozprával, ako má rád Slovensko a
s¾úbil, �e e�te niekedy príde do Matice.
Igor, te�íme sa na to.

Mesto Rijeka veèer pred karnevalom
organizuje humanitárny ples pre ve¾vy-
slancov a diplomatov zo zahranièia, kto-
rí pôsobia v Chorvátsku a taktie� tam po-
zýva osobnosti z kultúrneho a �portové-
ho �ivota. Bohu�ia¾, ani tam Slovensko
nebolo zastúpené. Dúfame, �e do roka sa
nám podarí zúèastni� na oboch poduja-
tiach.   (M. Gr�iniæ)

Matièiari z Rijeky na svojom balkóne 
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Roèné zhroma�denie 
MS Osijek
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výroèia narodenia ve¾kého slovenského
básnika Pavla Országha-Hviezdoslava
(2.02. 1849 - 8.11.1921). O slovenskom
velikánovi hovorila doc. PhDr. Eva Ti-
benská, CSc., lektorka slovenského jazy-
ka na Filozofickej fakulte Záhrebskej uni-
verzity a úryvky z mnohých básní reci-
toval Martin Machata so �tudentmi slo-
vakistiky na Filozofickej fakulte Záhreb-
skej univerzity. Vzácnym hos�om na li-

terárnom veèere bol aj nový ve¾vyslanec
Slovenskej republiky v Chorvátsku J. E.
R. Supek s man�elkou Esterou. 

P. O. Hviezdoslav po ukonèení
gymnázia v Mi�kolci (1862 - 1865) a
Evanjelického lýcea v Ke�marku (1865

V utorok 24. februára 2009 pripra-
vili Matica slovenská Záhreb a Spolok
chorvátsko-slovenského priate¾stva Záh-
reb v priestoroch Èeskej besedy v Záh-
rebe literárny veèer pri príle�itosti 160.

- 1870) �tudoval na Právnickej akadé-
mii v Pre�ove (1870 - 1875) a od roku
1899 bol advokátom v Dolnom Kubíne,
kde �il od roku 1902 ako slobodný spi-
sovate¾. Bol èestným predsedom o�ivot-
vorenej Matice slovenskej od roku 1919. 

Hviezdoslav svojím básnickým, dra-
matickým a prekladate¾ským dielom
patrí medzi klasikov slovenskej litera-
túry. Jeho najznámej�ie lyrické a epic-

ké diela sú: Hájnikova �ena (1886),
eposy E�o Vlkolinský (1890) a Gábor
Vlkolinský (1897 - 1899), Sonety a Le-
torosty, Prechádzky jarom a Prechádzky
letom (1898). Jeho Krvavé sonety (1919)
vy�li aj v anglickom a francúzskom jazy-
ku. Prelo�il známe diela svetovej litera-
túry Boris Godunov, Cigáni a Kaukaz-
ský zajatec  od A. S. Pu�kina, ïalej die-
la M. J. Lermontova, A. Mickiewicza, W.
Shakespeara, J. W. Goetheho a iných. 

Predseda Matice slovenskej v Záh-
rebe Z. Jevák preèítal pre chorvátskych
èlenov v starej chorvátèine ocenenie Bo-
huslava �uleka Zobraných básnických
spisov Knji�evno pismo, vydané 10. sep-
tembra 1892 èíslo 37 v èasopise Vienac. 

Obèerstvenie, kde nechýbalo slo-
venské pivo Zlatý ba�ant, pripravil Spo-
lok chorvátsko-slovenského priate¾stva
v Záhrebe a kvetinový aran�mán odovz-
dal Z. Jevák pani docentke Eve Tiben-
skej. Na záver sa taktie� hovorilo o ïa-
l�ích podujatiach Matice v marci a aprí-
li t. r. Èlenovia ktorí sa prihlásili na zá-
jazd v apríli na Slovensko, zaplatili jed-
nu èas� z celkovej sumy 110 eur (za pä�
dní do Ko�íc, Pre�ova, Bardejova, Le-
voèe a Banskej Bystrice).

(Z. Jevák)

Spomienka
na Pavla
Országha-
Hviezdoslava

Úèastníci s J.E. ve¾vyslancom SR Romanom Supekom
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Lektorka slov. jazyka v Záhrebe E. Tibenská má predná�ku o Hviezdoslavovi
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14. 4. 1849 zomrel na Dobrej Vode
najvýznamnej�í bernolákovský básnik Ján
Hollý. Narodil sa 24. marca 1785 v Bor-
skom Mikulá�i. Bol to katolícky kòaz, naj-
významnej�ia osobnos� slovenskej kla-
sickej poézie. Napísal eposy Svatopluk,
Cyrillo-Methodiada, Sláv. Prekladmi z
gréètiny a latinèiny dokázal vyspelos� ber-
nolákovèiny. 

160. výroèie úmrtia

26. 4. 1879 zomrel v Kútoch rímsko-
katolícky kòaz, organizátor literárneho a
národno-kultúrneho �ivota Andrej ¼udo-
vít Radlinský. Narodil sa 8. júla 1817 v
Dolnom Kubíne. Bol mnohostranným èi-
nite¾om - jazykovedcom, redaktorom, sla-
vianofilom, propagátorom èesko-sloven-
skej vzájomnosti. Výrazne ovplyvnil vý-

voj a kodifikáciu spisovnej slovenèiny.
Bol aktívnym èlenom Tatrína, MS, SSV,
mecénom gymnázia v Klá�tore pod
Znievom.

130. výroèie úmrtia

27. 4. 1949 vzniklo vo Zvolene èi-
noherné Stredoslovenské divadlo, kto-
ré po piatich rokoch premenovali na
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo
Zvolene. Jeho operný súbor so sídlom
v Banskej Bystrici vznikol 1. septem-
bra 1959. Od roku 1974 usporadúva
pravidelne letný divadelný festival s
medzinárodnou úèas�ou - Zámocké
hry zvolenské.

60. výroèie vzniku                                  
(Pripravil A. M. Kuric, Národný

kalendár 2009)

Pripomíname si
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Svätého Alojza sa vychovávate¾ raz
pri hre opýtal, èo by robil, ak by musel
v tej chvíli umrie�. Tento odpovedal.
�Niè, hral by som sa ïalej."

U� od zaèiatku tohto roku v na�ich Ma-
ticiach opustilo nás nieko¾ko vzácnych
¾udí, matièiarov. Nepovedal by som, �e
sme ich stratili, ale �e nás zanechali a odi�-
li do veènosti. Odi�li tí, ktorí s nami spo-
lupracovali, pomáhali nám, te�ili sa s na-
mi z na�ich úspechov, radili nám, èo má-
me robi�� Pri ich odprevádzaní na pos-
lednej ceste èlovekovi príde, aby sa trochu
zamyslel nad sebou, nad svojím konaním,
nad svojimi skutkami, slovami. Musím tu
by� úprimný, �e keï som bol mlad�í, ne-
jako mi takéto nieèo neprichádzalo na ro-
zum. No teraz, keï sú tu aj roky, keï ba-
dám, �e odchádzajú  priatelia a známi, tro-
chu som zaèal aj sám viac rozmý�¾a� o
umieraní i smrti. A pamätám sa na jednu
kázeò môjho známeho priate¾a kòaza, kto-
rý práve hovoril o umieraní a znelo to asi
takto:

Polo�il otázku, opýtal sa: Viete ako
dnes ¾udia umierajú? Hneï dal i odpoveï.
Jedni ticho, v pokoji; druhí s nárekom v
nervóznom, kàèovitom zmietaní, tretí
smr�ou prirodzenou, iní donútení cudzou
rukou, chorobou, iní starobou. Jedni zas
pri operácii, iní pod autom na ulici, dru-
hí v poli, v lese, na mori,  v horách. Jedni
mladí, druhí starí�

¼udia väè�inou zomierajú predèasne
prv, ako sa nazdali... Smr� skoro v�dy prek-
vapuje.

Ak sa dívame na òu ako na prechod z
tohto �ivota do veènosti, potom na èase a
spôsobe to¾ko nezále�í; ...dôle�itej�ie bu-

de, èi nás nájde v hrie-
chu alebo v priate¾-
stve s Bohom èi�e v
milosti Bo�ej.

Ak je smr� pos-
lednou prípravou na
odchod, bude urèite
o nieèo záva�nej�ím
momentom, ako sú
napríklad posledné
úpravy diplomovej
práce. Pred verejným
vystúpením sa nám
vynára úzkostlivá

otázka: Ako to dopadne? Ale ako je to pri
príprave na smr�? 

Ak je smr� poslednou èiarou, ktorú
nám je dovolené v náhlosti e�te pripísa�
ku svojej vlastnej biografii,  bude treba ve¾a
nacvièenej zruènosti, aby sme ju, keï nás
pozvú náhle... napísali správne.

Veï je to èiara, chví¾oèka,  ktorou
mô�eme v�etko to dobré, èo sme v �ivote
vykonali, dôrazne podèiarknu�, ale i
preèiarknu�.

Ktorého moderného èloveka, èloveka
21. storoèia, príprava na smr� e�te zaují-

ma. Veï v�etci myslíme, �e budeme tu na
zemi �i� veène, a to èo sa iným stáva, nám
sa to nestane. Smr� je ïaleko od nás. 

No treba vedie�, �e nás v�etkých èa-
ká smr� a �e máme by� na òu prichysta-
ní. Musíme tie� vedie�, �e sa dobrá, svä-
tá smr�, smr� v milosti Bo�ej improvi-
zova� nedá. Treba sa na òu stále a dobre
chysta�.

Ako?
Stálou rados�ou, slu�bou Bohu a

blí�nym a niekedy vá�nym zamyslením.
�i� tak èisto a dôsledne, a pritom tak

veselo a radostne, ako sa to Pánu Bohu
páèi. To by mal by� ná� �ivotný �týl, a
to bude potom aj na�a dobrá príprava
na smr�. Stále plnenie Bo�ej vôle, hoci
viem, �e sme slabí a �e padneme, nevz-
dáva� sa. Bez k¾uèkovania, bez fòuka-
nia, bez lenivosti a okúòania kráèa� sme-
lo dopredu. To je cesta, z ktorej nemá-
me pre strach a neistotu vyboèova� pred
smr�ou.

Ak èítate biografie ve¾kých vedcov, po-
litikov, krá¾ov, nájdete tam aj to, ako zom-
reli. A naozaj rozliène zomierajú ¾udia.
Ako umriem ja? Vyberme si. Kým sme tu,
kým �ijeme, e�te stále mame mo�nos�
vybra� si.

(A. M. Kuric)

kov nesebecky a hú�evnato skúmal de-
jiny týkajúce sa pris�ahovania sa a spô-
sobu �ivota Slovákov v Chorvátsku. Re-
digoval vysielanie v slovenskej reèi v Rá-
diu Na�ice, dlhý rad rokov písal odbor-
né èlánky pre èasopis Prameò� Dnes
o Slovákoch jestvuje mnoho záznamov
- a v�etko to vïaka profesorovi Walle-
rovi. Profesor dal i návrh, aby Zväz Slo-
vákov organizoval okrúhly stôl známych
historikov, na ktorom by sa spracovala
téma o Slovákoch v Chorvátsku. Tie� na-
písal èlánky na túto tému pre toto ve-
decké podujatie.

Milý profesor Waler,
ïakujeme Vám, �e ste za sebou za-

nechali nezmazate¾né stopy vo forme
poèetných vedeckých historických èlán-
kov, z ktorých budú èerpa� i mnohé bu-
dúce generácie!

(B. V. Baksová)

JOSIP WALLER
(Virovitica 11. 12. 1933 - 31. 03. 2007
Záhreb)

Uplynuli u� dva roky, ako nás zne-
nazdajky opustil ná� drahý priate¾ Jo-
sip Waller.

Profesor Waller si nás zaviazal
bohatstvom svojich slov, vyslovených
i napísaných, svojimi aktivitami, �i-
rokým srdcom a teplým
priate¾stvom. V rámci Zväzu Slová-

In memoriam  

Rozmý�¾am 
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Kúpele sú miesta, kam èlovek pri-
chádza za oddychom, relaxáciou a za
zdravím. Sú to miesta spájajúce krásy
a dary prírody s architektonickými die-
lami, ktorých výnimoènos� a historic-
kú hodnotu èasto ani nevnímame.

Na Slovensku sú: Termálne kúpele
vyu�ívajú pri svojej kúpe¾nej lieèbe ter-
málnu vodu. 

Vo v�eobecnosti sa termálna voda
vyu�íva hlavne na lieèbu pohybového
ústrojenstva, rôznych ko�ných ochorení,
degeneratívnych nervových ochoreniach,
obehových poruchách a iných. Relaxova-
nie v termálnej vode je tie� vynikajúcim
spôsobom na uvo¾nenie a odstránenie stre-
su a napätí moderného �ivota. Sú to: Ra-
jecké Teplice, Turèianske Teplice, Pie��any,
Lúèky, Sklené Teplice.

Minerálne kúpele vyu�ívajú na kú-
pe¾nú lieèbu minerálnu vodu. Minerálna
vyviera zo zeme a je obohatená o rôzne mi-
nerálne látky. Spôsob pou�itia minerálnych
vôd je dvojaký. Pou�ívajú sa na rôzne vaòo-
vé kúpele, alebo na pitné kúry, èo ale zá-
visí od ich zlo�enia. Ich teplota je spravid-
la ni��ia ako teplota termálnych vôd a
pohybuje sa v rozmedzí 20 - 30°C. Sú to :
Bardejovské Kúpele, Dudnice a Smrdáky.

Klimatické kúpele vyu�ívajú k lieèbe
hlavne prostredie v ktorom sú situované.
Jedná sa hlavne o nadmorskú vý�ku, ale-
bo zlo�enie ovzdu�ia, ktoré je dané prí-
rodnými podmienkami. Tieto prírodné
podmienky napomáhajú hlavne pri lieèbe
dýchacích ciest a chorôb s tým súvisiacich.

Na Slovensku sú to : No-
vý Smokovec, Vy�né
Ru�bachy

Územie Slovenska je
mimoriadne bohaté na
pramene minerálnych a
lieèivých vôd. Takmer v
ka�dej obci èi meste sú
pramenné miesta vôd a
takmer v ka�dej druhej
�sa chodí na kyselku,
medoký� èi kva�nú vo-
du". O podivuhodných
vodách Uhorska èi

Spi�a, sa písalo u� v 16. storoèí.. Prvá sto-
lièná mapa z teraj�ieho slovenského úze-
mia vznikla v roku 1715 V legende tejto
mapy sa objavili aj znaèky oznaèujúce mi-
nerálne pramene - kyselky, ako aj iné
znaèky, ktoré vyjadrovali situovanie kú-
pe¾ov (Thermae),. Na ïal�ej mape Spi�a z
18. storoèia boli v nej zachytené rozsiahle
údaje o výskyte nerastov a baníctve, ale aj
o minerálnych prameòoch. Prvý úradný
súpis minerálnych a termálnych vôd v mo-
narchii nariadila Mária Terézia v roku 1763,
keï zriadila komisiu, ktorá s pomocou sto-
lièných lekárov v teréne spísala, zanalyzo-
vala a urèila mo�nosti ich vyu�itia. 

Dokumentom o historickom vzh¾ade
kúpe¾ných miest sú dobové poh¾adnice,
ktoré zachytili vzh¾ad stavieb. Tie najvýz-
namnej�ie nav�tevovali nielen domáci, ale
aj zahranièní hostia, preto�e boli známe
nielen v celom Uhorsku, ale aj v Európe,
ako napríklad Bardejovské kúpele,
Pie��any, Sklené Tepli-
ce Turèianske, Krem-
nické, Bojnicke.

Správy zo stredo-
veku hovoria, �e vyu-
�ívane termálnych pra-
meòov, sa väè�inou
uskutoèòovalo v let-
ných mesiacoch, pri-
èom náv�tevníci boli
zväè�a z blízkeho oko-
lia, zriedkavej�ie boli
ubytovaní u domácich
obyvate¾ov. Budovanie

lieèebných kúpe¾ov aj na Slovensku
mô�eme zaznamena� v 18. storoèí,. V 18
stroroèí sa pomaly zaèína vedecký výskum
vlastností vôd. V tomto období vznikli aj
prvé pravidlá, ako sa správa� a aké hygie-
nické zásady treba dodr�iava� pri �kúrach".

Rozvoj kúpe¾ov súvisí s celkovým roz-
vojom kúpe¾níctva ako súèasti rozvoja le-
kárskej vedy spojenej s poznávaním sú-
vislostí medzi vlastnos�ami termálnych i
minerálnych vôd a ich úèinkom na lieèe-
nie niektorých chorôb.

Medzi najstar�ie kúpele na Slovensku
patria: Bardejovské, Bojnice, Pie��any,
Sklené Teplice, Trenèianske a Turèianske.

Vo väè�ine kúpe¾ných lokalít sa oko-
lité prírodné prostredie menilo na parky -
priestory na ubytovanie hostí, ktorí sa tu
prichádzali lieèi�. 

Systematickým budovaním kúpe¾ných
areálov v prvej polovici 19. storoèia sa
okrem poznania lieèebných úèinkov vôd
a prírodného prostredia zaèínajú  vyu�íva�
ako miesta, kde sa spája lieèenie, oddych
a zábava. Budovy, ktoré sa stavali boli to
buï stavby na spôsob hotelov, alebo me-
n�ie vily èi penzióny. Hotely mali a majú
vo svojej prevádzke aj spoloèenské a stra-
vovacie funkcie s napojením na terapeu-
tické prevádzky. Rozvoj kúpe¾ov vrcholil
koncom 19. a zaèiatkom 20. Storoèia. 

Zachovaná kultúrnohistorická �truk-
túra kúpe¾ov je súèas�ou kultúrneho de-
dièstva Slovenskej republiky. Mnohé kú-
pele na Slovensku majú európsky význam. 

Aj na Slovensku kúpele a v�etko èo sni-
mi súvisi sa dostali do súkromných rúk.
Mnoho zále�í na dne�ných majite¾och a
u�ívate¾och ako s týmto bohatstvom bu-
de zaobchádza�.   (Pripravil A.M. Kuric)

Kúpele na Slovensku
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Sponzori zo Slovenska
nav�tívili Mí¾ovce

Od dávneho 1836. roku, v ktorom sa
mí¾ovskí Slováci zaèali s�ahova� na tieto
priestory, v nede¾u 8. marca t.r. ich po prvý-
krát nav�tívila delegácia z materského �tá-
tu - Slovenska. Sprevádzal ich predseda
Zväzu Slovákov prof. Andrej Kuric spolu
so svojou man�elkou Milu�kou. Mí¾ovèa-
nia pozvali i predsedu Novobukovského
okresu Zlatka Milo�eviæa. Pre hostí bol
prichystaný krátky uvítací program v pred-
vedení taneèno-speváckej skupiny. Po tom-
to programe hostia sa dali do obchôdzky
Chorvátsko-slovenského domu.

Profesor Kuric povedal, �e je prekva-
pený rozsiahlos�ou a krásou objektu vo vý-
stavbe a povedal: - Je to ozajstne krásny
kultúrny dom a urèite budete naò hrdí, keï
sa stavba ukonèí. Pán Maèek spolu s pria-

storoch ponechá nezmazate¾nú stopu, naj-
mä vïaka výstavbe tohto kultúrneho do-
mu.

Jaroslav Maèek vo svojom príhovore
zopakoval, �e má nádej, �e stavebný ma-
teriál príde do Vianoc a dolo�il: - Som ve¾mi
��astný, �e som sa ocitol práve v delegácii,
ktorá prvá zo Slovenska nav�tívila Mí¾ov-
ce od samého zalo�enia tejto obce a
pris�ahovania Slovákov na tieto priestory.

Ináè, pán Maèek je direktorom Centra
stredných �kôl, ktoré má tisíc dvesto �ia-
kov - je tu zahrnuté vy�e �kôl: �portové
gymnázium, potravinárska a turistická �ko-
la (Hotelová akadémia). Okrem krásnych
správ, o ktorých sa Mí¾ovèania dozvedeli,
pokia¾ ide o stavebný materiál, ktorý by
mal èoskoro by� doruèený, pán Maèek im
priniesol e�te dve lákavé ponuky. Toti�,
ponúkol bezplatné �kolenie pre �iakov, na-
daných �portovcov v �portovom gymná-
ziu.

K tomu Mí¾ovèanom s¾úbil viacdòo-
vý pobyt v Nitre a obchôdzku Starej Bystri-
ce, skadia¾ sa dávno pris�ahovali Mí¾ovèa-
nia.

U� v júni tohto roku Mí¾ovèanom or-
ganizujú náv�tevu Slovenska a trovy uby-
tovania im budú hradi� hostitelia.

Po obede a vychutnávaní domácich zá-
vinov, ktorými Mí¾ovèania obèerstvili svo-
jich hostí, pokraèovalo sa spevom a spolu
s domácimi zaspievali i hostia. Predseda
MS Mí¾ovce Ïuro Sobol odovzdal hos�om
priliehavé darèeky a v�etky �eny pri prí-
le�itosti oslavy Dòa �ien dostali èervené
karafiáty.

(O. Slu�eková)

te¾mi sponzormi organizoval zhroma�ïo-
vanie stavebného materiálu a u� do Via-
noc by materiál mal prís� do Mí¾oviec.

Predseda okresu pán Milo�eviæ sa
poïakoval hos�om za náv�tevu, zdôra-
zòujúc pritom svoje pote�enie z toho, �e sa
2004. roku zalo�ila Matica slovenská, lebo
u� hrozilo nebezpeèenstvo, �e sa Slováci na
týchto priestoroch celkom asimilujú.

- U� pri samom plánovaní výstavby do-
mu Mí¾ovèania poèítali s pomocou ma-
terského �tátu - Slovenska. No, pritom ne-
poèítali a� s takými ve¾kými prostriedka-
mi, mysleli si, �e to bude iba symbolická
pomoc, ktorá bude odzrkad¾ova� na�u zvia-
zanos� a vzájomné priate¾stvo, - medzi
iným povedal predseda a pritom pripo-
menul, �e si je istý, �e MS na týchto prie-

S hos�ami pred stavbou kultúrneho domu

Fo
to

:  O
. S

lu
�e

ko
vá

Pán Maèek, mecén aj pre Mí¾ovèanov
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V dobrej nálade s Mí¾ovèanmi

Fo
to

:  O
. S

lu
�e

ko
vá



2244 PRAMEÒ 03/2009

Folklórna a spevácka skupina Sloven-
ka svojím kultúrnym programom v sobo-
tu pred Medzinárodným dòom �ien roz-
veselila dôchodcov v Istrii v meste Ra�a,

vzdialenom od Rijeky asi 60 kilometrov.
U� viackrát sme spolu so spolkom Rusínov
a Ukrajincov Kalina pripravili spoloèné
vystúpenie. Doteraz to bolo len v Rijeke ale-
bo v okolí. Pod¾a dohody e�te koncom mi-
nulého roku prijali sme pozvanie na vystú-
penie v Domove dôchodcov v Ra�i. Spolu

so speváckou skupinou Kalina na�a Slo-
venka predviedla hodinový program, v kto-
rom sa predstavili obidve spevácke sku-
piny so svojimi piesòami a na�a taneèná
skupina aj s dvoma tancami, �imi a sple�ou
slovenských tancov. Dôchodcovia boli na-
d�ení programom, ale aj organizátori, kto-
rí nám navrhli u� aj druhé vystúpenie. Sme
radi, �e sa nám podarilo prenies� trocha
radosti a veselosti do smutných starých oèí.

V domove je 70 dô-
chodcov a my sme aj
napriek s�a�eným
podmienkam doká-
zali v malom prie-
store urobi� zábavu
a predvies� program
ako treba. Tým, kto-
rí nemohli chodi�,
sme sa odi�li pred-
stavi� do izieb,
obleèení v dobových
kostýmoch. S tan-
com �imi po prvý-
krát s nami mali pre-
miéru na�e dve nové

èlenky Laura a Nada. Gratulujeme!
Na spiatoènej ceste sme sa zastavili v

Plomine na dobrú veèeru, ktorú si ka�dý
zaplatil sám a oslávili sme spoloène Deò
�ien. Veï to je medzinárodný sviatok! Tí
vytrvalej�í pokraèovali v zábave trochu
dlh�ie v na�ej Matici.  (M. Gr�iniæ)

MS Rijeka 
v Istrii 

Speváèky MS Rijeka 
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Vysoké �tátne vyznamenanie Ukra-
jinskej republiky udelili Vladimírovi Pro-
vèijovi za jeho zásluhy v oblasti prezentá-
cie ukrajinskej kultúry v Chorvátsku a za
spoluprácu s kultúrnymi spolkami zo Slo-
venska, Srbska, za organizovanie rôznych
podujatí; Dni rusínskej opery, Dni kul-
túry, rôzne výstavy atï. od roku 2001. Za
prítomnosti primátora mesta a zástupcu
�upana na mestskom úrade vyznamena-
nie p. Provèijovi odovzdal ve¾vyslanec
Ukrajiny v Záhrebe Markijan Ljubkivskij.
V Prímorsko-goranskej �upe je pribli�ne
to¾ko Slovákov, ko¾ko Rusínov a Ukra-
jincov spolu (130). Na slávnostnom akte
boli prítomní aj predseda MS Rijeka Slav-
ko Pavloviæ a predstavite¾ka slovenskej
národnostnej men�iny v PG� Miroslava
Gr�iniæová. Ako je to pekne, keï si �tát
cení aj malých ¾udí, ktorí majú domovi-
nu v srdci. Gratulujeme, Vladimír!

(M. Gr�iniæ)

Na�a nová Matica je atraktívna, lebo
sa nachádza v centre mesta. Spolok Rusí-
nov a Ukrajincov nás po�iadal o pomoc
pri prenájme priestorov. V nede¾u u nás
za úèasti spisovate¾ky predstavili ukra-
jinskú poéziu Ahnetky Kostelnik-Bala-
tincovej z Osijeka. Svoje ver�e recitovala
sama autorka spolu s predsedom p. Èap-
kom. Recitál sprevádzala spevácka sku-
pina Kalina a Slovenka. Sme radi, �e sme
mohli vyjs� v ústrety na�im priate¾om a
ich hos�om, ktorí boli nad�ení priesto-
rom.  (M. Gr�iniæ)

Veèer 
ukrajinskej
poézie 
v MSRijeka 

Vyznamenanie
Vladimírovi
Provèijovi



Dvaja mu�i utekajú úzkymi uliè-
kami mesta. V �ere ranného ticha má-
lokoho stretnú. Be�ia ako o �ivot, a�
im vyrá�a dych. �Èo presne vraveli
�eny? Hrob je prázdny?" pýta sa ten
mlad�í. �U� neviem. Musíme to vidie�.
Poïme rýchlo," znela odpoveï a zno-
va ten beh... Je preè! Ve¾ký kameò od-
valený nabok a nikde nikoho. Poria-
dok, ticho, tajomne. Èo sa stalo? Kde
je Majstrovo telo? 

Ukradli ho? Lovia v pamäti a� k oka-
mihom spred troch rokov, keï ho stret-
li a zmenil ich �ivoty. Je mo�né nieèo ta-
ké? Hovoril o nieèom takom? Rados�
akoby sa v nich len pomaly tlaèila na
povrch, ako magma pred výbuchom
sopky. 

Kres�anstvo sa v princípe zaèalo u�
vtelením, ale �vybuchlo" a� v to tiché rá-
no �na tretí deò". To ráno nás stavia pred
najzákladnej�ie rozhodnutie ná�ho bytia:
prija� úsvit, svetlo a nádej, alebo osta� v
noci, temnote a hrobe. V�etko, èo v �ivo-
te pova�ujeme za podstatné, sa dá vte-
sna� do udalosti rána �znovuzrodenia"
èloveka. 

Nijaký národ nebol bez viery vo
vzkriesenie. Do hrobov sa dávalo v�etko,
èo by mohlo pomôc� za hranicou smrti:
cennosti, výzbroj, vojská z hliny èi slu�ob-
níctvo a blízki. To v�etko malo poslú�i�
v tajomnej krajine podsvetia za riekou
Stix. My ¾udia sme v�dy napínali rozum,
sily a predstavivos�, aby sme nejako
�pre�ili" smr�. Na�e snahy boli a sú èa-
sto chaotické, detinské a úbohé. �ance sú
malé a �ivot nám vypadáva z rúk ako meè
ranenému bojovníkovi. Ale v to ráno
pri�iel niekto a povedal: �Pokoj vám!" -
�Nebojte sa!" - �Ja som to." Nie som po-
nurý Cháron. Za prevoz u� netreba pla-
ti�. Medzi vami a va�ím Bohom niet �iad-
nej rieky, nièoho, èo by ho mohlo zasta-
vi�. Nemusíte prejs� dlhým radom prev-
te¾ovaní a trápení, vydaní napospas ná-
hodným okolnostiam sveta a vlastnej ne-
dokonalosti. 

Úsvit
sveta
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V�etko, èo vieme o tých tajomných,
dramatických udalostiach, sú slová -cen-
né, krásne a dôle�ité, ale aj biedne a ne-
dostaèujúce ako my. Niè nemô�e vystih-
nú� tú drámu, rados�, ten jas v du�iach
jeho blízkych, keï zaèali rozumie� ne-
pochopite¾nému, keï uvideli, èo sa vi-
die� nedá, a keï sa dotýkali neuchopi-
te¾ného. Tajomstvo a realita sú vo
Vzkriesenom jedno, ako keï sa dva hor-
ské potoky vlejú do jedného. Tvoria tú
pôvodnú jednotu univerza, od zaèiatku
zamý�¾anú Otcom veènosti. Duch a
hmota sú v òom definitívne zmierené. 

�Pán môj a Boh môj" - �Rabbi - Uèi-
te¾," sú tie najèestnej�ie odpovede voèi
tajomstvu vzkriesenia. A e�te ten Petrov
skok do jazera, vá�nivý a bytostný, v
tú�be po slove odpustenia, po jeho mi-
lovanom Majstrovi, ktorý dal smer a
zmysel jeho bytiu. 

Na brehu dohára pahreba, znovu je
skoré hmlisté ráno. �iara uhlíkov o�aru-
je jeho tvár. Najkraj�í z ¾udských synov
hovorí �alm a tí, èo sedia okolo, u� ne-
pochybujú. V �iari tej tváre miznú v�etky
obavy z budúcnosti, v�etky trápenia a

zapretia, ako kvapky rannej rosy v pah-
rebe. Ako ranný opar hmly v prvých
lúèoch slnka. My v�etci jeho uèeníci a
v�etci ¾udia dobrej vôle sedíme okolo tej
pahreby a èakáme na pokrm. �ijeme z
plnosti �jeho úlovku", z dotykov svetla
jeho tváre. Èakáme, �e bude láma� a dá-
va� to, z èoho pre�ívame. 

Nemusíme chápa�, ani die�atko svo-
jej mame spoèiatku nerozumie ani slov-
ko. Ale musíme sa divi� a tú�i�. Ne-
chajme, aby na�e srdcia horeli na krát-
kej ceste �ivotom, ktorú nám je dovole-
né prejs�. Na ceste za pochopením do
Emauz. On nám cestou vysvet¾uje ná�
�ivot. On sám je na�ím vysvetlením. Niè
kraj�ie, prosebnej�ie a vernej�ie ná�mu
urèeniu nemô�eme poveda� ako: �Ostaò
s nami..." 

Kristus je tajomný a blízky, zdvori-
lý aj stavajúci pred veèné rozhodnutie.
Prichádza cez zatvorené dvere, ak bu-
deme èaka� a tú�i� po jeho prítomno-
sti. Tunel na�ich �ivotných strastí má
zmysel, iba ak je na jeho konci svetlo.
Svetlo sveta. Vzkriesený je splnením
na�ej tú�by po nesmrte¾nosti, po neko-
neène. Prvorodený z màtvych. 

Tak málo hovoríme o nebi a o vzkrie-
sení. Mo�no sa bojíme naivných pred-
stáv, vieme, �e aj tak �oko nevidelo..."
Ale o na�ej tú�be hovori� a premý�¾a�
mô�eme - potvrdzujeme tým svoju ¾ud-
skos�. 

Kto z nás by raz nechcel znova pria-
te¾sky obja� svojich milovaných zosnu-
lých a ve¾kých ¾udí lásky, obety a mú-
drosti, èo �ili pred nami? Kto by nech-
cel debatova� s Aristotelom èi Augustí-
nom; vysadnú� na koòa a letie� letnou
krajinou s bojovnou Janou z Arcu alebo
Václavom; k¾aknú� si v tichu chrámu a
poludòaj�ieho lúèa ved¾a Jána z Krí�a;
po bratsky sa obja� s Franti�kom z As-
sisi; poda� si ruku so v�etkými spra-
vodlivými ¾udských dejín v jednom krá-
snom geste poznania...? 

Ve¾ká noc je ten Petrov a Jánov breh
- oèakávanie, dráma, tajomstvo, rados�,
splnenie. U� vieme, �e aj ná� hrob osta-
ne prázdny, lebo Kristus skutoène vstal.
Kto tomu uverí, ten u� teraz vstáva z
màtvych.

(J. Sedmák)
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Od 11. po 14. marec Matica slo-
venská Ilok organizovala v Sloven-
skom dome Druhý turnaj Matice slo-
venskej Ilok v stolnom tenise pre svo-
jich èlenov.

Zlatko Zajac, vedúci �portovej sek-
cie MS Ilok: - Toto je druhý po rade
Ve¾konoèný turnaj pre na�ich èlenov.
Na úrovni mesta Ilok sa o mesiac bude
hra� tie� Ve¾konoèný turnaj, ale �por-
tová sekcia MS Ilok u� vlani rozhodla, �e

je dobre, aby sme svojich èlenov pri-
pravili èo najlep�ie na túto mestskú
sú�a�. Preto vlastne aj vznikol tento ná�
turnaj, na ktorom sa teraz zúèastnilo 16
hráèov, ktorí sú�a�ili v rôznych kategó-
riách. Turnaj bol silný, ukázala sa kva-
lita, deti postupujú v skúsenostiach a
istotne v budúcnosti budeme ma� z nich
ve¾kú rados� a úspechy v �portovej obla-
sti stolného tenisu. Turnaj si pri�iel poz-
rie� aj ve¾ký priate¾ stolného tenisu MS

DRUHÝ STOLNOTENISOVÝ
TURNAJ MS ILOK

Ilok Damir Peèvarac. Okrem �portové-
ho ochotníka Damira Novakoviæa, kto-
rý s desiatimi de�mi MS Ilok (mlad�ia
kategória) trénuje 4 krát tý�denne, pri-
chádza do Iloka aj profesionálny tréner
Igor Tomiæ z Vukovaru, ktorý je záro-
veò aj trénerom Stolnotenisového klu-
bu Vukovar, aj Stolnotenisového klubu
Ilok. Je to zárukou, �e mladí majú kva-
litnú prípravu, a tým viac sebavedomia
a zábavy, ktorá ich púta k zdravému ovz-
du�iu �portu.

Na prvom mieste sa umiestnil Ivan
Turkalj, na druhom Ivan Èinèurák a na
tre�om Damir Novakoviæ.

Nechýbali ani sponzori: Janko Lo-
miansky zabezpeèil mäso, z ktorého �i-
kovní kuchári Daniel Sýè, Vlatko Blat-
nický a Mi�ko Tie�ko uvarili chutný pa-
priká�, Zlatko Zajac priniesol víno a hu-
dobné skupiny Alesis a Virmas band za-
bávali po finálových zápasoch úèinku-
júcich a hostí do tretej hodiny ráno.

Zlatko Zajac, ako nový vedúci �por-
tovej sekcie, rozmý�¾a aj o aktivovaní a
o futbalových a basketbalových trénin-
goch, aj keï si je vedomý organizaèných
�a�kostí tejto my�lienky. Zdá sa, �e tie-
to �porty zatia¾ zostanú len rekreaènou
èinnos�ou èlenov MS Ilok.

(V. Miksád)

Sú�a�iaci a organizátori stolnotenisového turnaja MS Ilok
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Pred mnohými rokmi �ila v Ale-
xandrii egyptská princezná Katarí-
na. V tom èase panoval rímsky cisár
Maxentius. Bol najmocnej�ím èlove-
kom na zemi. Jedného dòa nav�tívil aj
Alexandriu. Dal si predvola� Katarínu,
lebo sa dozvedel, �e je kres�ankou. Poz-
nala ve¾a udalostí z Je�i�ovho �ivota a
vedela o nich dlho a pútavo rozpráva�.
Tak hovorila i cisárovi o Je�i�ovi, o je-
ho �ivote, smrti a nakoniec aj o jeho
zmàtvychvstaní. "On vstal z màtvych?"
spýtal sa cisár vzru�ene. Katarína pri-
kývla. Cisár to u� nevydr�al a nahlas sa
rozosmial. Potom zvolal: "To ti uverím
iba vtedy, ak z màtveho kameòa prebu-
dí� nový �ivot!" Katarína skrú�ene odi�-
la. Stále sa v�ak zaoberala my�lienkou,

Ako sa vajíèko stalo ve¾konoèným symbolom 
(legenda) ako by cisára presvedèila o svojej prav-

de. Èoskoro pri�la na my�lienku: od jed-
ného ro¾níka kúpila vajce s takmer
vyliahnutým káèatkom. S týmto vajíè-
kom predstúpila na druhý deò pred ci-
sára. "Ty sa chce� o to pokúsi�?" vysmie-
val sa cisár. Katarína sa nedala odradi�
a ukázala mu vajíèko. Kaèacie mláïa
urobilo u� v �krupinke malú trhlinu. Ci-
sár trpezlivo pozeral, ako sa káèatko po-
stupne vyslobodzuje z vajíèka. Výsmech
z jeho tváre èoskoro zmizol. "Zdanlivo
màtve," povedala Katarína a zopakova-
la: "Zdanlivo màtve - a predsa �ivé." Tak
sa vajíèko stalo symbolom Ve¾kej noci.
Je znamením toho, èo èlovek nemô�e
pochopi�. Kristus vstal z màtvych.

(Pripravil, A. M. Kuric)
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V predmete geografia v 7. roèníku
preberali látku o strednej Európe a v
predmete slovenský jazyk a kultúra ro-
zoberali slovenský text Slovensko - v
srdci strednej Európy.

Táto zhodná téma bola podnetom na
integráciu geografie a slovenèiny v Z� krá¾a
Tomislava v Na�iciach. Uèite¾ky týchto
predmetov sa dohodli, �e spolu so 7.B trie-
dou zopakujú uèivo o strednej Európe a
Slovenskej republike.

�iaci priniesli na túto spoloènú hodi-
nu obrázky zo stredoeurópskych krajín, zo
Slovenska, ktoré vyh¾adali na internete a
v starých èasopisoch a pred zaèiatkom
vyuèovacej hodiny ich nalepili na tabu¾u.

V uèebni bola ve¾ká mapa Európy a
ve¾ká mapa Slovenska. Nechýbali ani slo-
venské knihy ilustrované slovenskými me-
stami a krajinkami, ani slovenský ¾udový
kroj. E�te tu bolo nieèo v zatvorenom hrnci,
ale �iaci nevedeli do poslednej chvíle, èo je
v òom. 

Uèite¾ka zemepisu Mira Pavlièová spo-
lu s de�mi opakovala a precvièovala nové
uèivo o krajinách strednej Európy a potom
tie krajiny �iaci pomenovali po slovensky.
Týmto porovnávaním dospeli k záveru, �e
názvy krajín po slovensky sa väè�inou ko-
nèia koncovkami -sko, -cko, kým po chor-
vátsky:  -ska, -èka, npr.: Nemecko - Nje-
maèka, Maïarsko - Maðarska, Po¾sko -
Poljska, Èesko - Èe�ka, Chorvátsko - Hrvat-
ska a pod.

Hodina ïalej pokraèovala výkladom
nového uèiva o Slovenskej republike, �ia-
ci uhádli, �e sa Slovensko oddelilo od Èe-

skej republiky 01.01.
1993 a prezidentom je
Ivan Ga�paroviè, Slovák
s chorvátskymi koreò-
mi.

Po slovensky hovo-
rili a ukazovali na ma-
pe slovenské najväè�ie
mestá, rieky, hory a po-
tom vysvet¾ovali, �e na
severe sa viac pestujú
zemiaky a na juhu obi-

lie a e�te, �e je najrozvinutej�í priemysel na
západe - v Bratislave a na východe v Ko�i-
ciach. Spomenuli rozvíjajúci automobilo-
vý priemysel, èo priniesol zvy�ovanie �tan-
dardu Slovákov, najmä v Trnave.

Taktie� zimný turistický ruch, tradiè-
né ly�ovanie v Tatrách poznali v triede v�et-
ci.

V�etci �iaci dostali prázdne kopírova-
né mapy Slovenska a mali za úlohu oznaèi�
regióny Kysuce a Orava. S týmito krajmi
sa oboznámili na predchádzajúcej hodine
slovenèiny, preto�e odtia¾ pri�li Slováci do
Chorvátska, najmä z Kysúc do Markovca.
Pripomenuli sme si, �e tento rok Marko-
vec oslávi 130 rokov od príchodu Slová-
kov.

Po odpovedaní na otázku, aké je ná-
rodné slovenské jedlo, nakoniec sme ot-
vorili hrniec, èo lákal poh¾ady detí a zvy�o-
val ich zvedavos� - èo je v òom. Boli tam
bryndzové halu�ky, ktoré uvarila uèite¾ka
slovenèiny pod¾a originálneho slovenské-
ho receptu a nasledovalo degustovanie.        

Degustácia slovenského
národného jedla potom po-
kraèovala aj v zborovni
poèas ve¾kej �kolskej pre-
stávky.

Uvedieme dojmy niek-
torých �iakov z tejto inte-
grovanej hodiny a ktoré na-
písali do svojich písaniek : 

Iva Kuba�ová: Boli sme
v triede spolu s piatou trie-
dou, pedagogièkou (Djurd-
jica Zelièová), uèite¾kou slo-

Na hodine geografie
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Bryndzové halu�ky na
hodine geografie

venèiny (Anna Maro�evièová) a uèite¾kou
zemepisu (Mira Pavlièová). Rozprávali
sme o Slovensku, bolo to dobre priprave-
né. Rozumela som v�etko, preto�e sme sa
to skôr uèili. Cítila som sa výborne. 

Dominik Malovèak: V�elièo sme roz-
právali o Európe a Slovensku. Rozumel
som od A do �. Bolo mi super a zabavili
sme sa. Najviac ma zaujali hory a rieky.

Antun Strapaè: Rozumel som v�etko
aj po chorvátsky, aj po slovensky. Nauèil
som sa ve¾a nových zaujímavých vecí. Jed-
li sme bryndzové halu�ky, ktoré boli vý-
borné.

Davor Buha: Ukazovali sme na mape
kraje Slovenska, ve¾a som rozumel. Moje
dojmy sú silné, ka�dý raz je dobre.

Mateja Resslerová: Èítali sme po slo-
vensky o strednej Európe, jedli sme chut-
né bryndzové halu�ky, preto sa mi táto ho-
dina páèila a bolo výborne.

Josipa Peri�ová: Opakovali sme lekciu
o Slovenskej republike, rozumela som v�et-
ko, preto�e sme hovorili o tom, èo sme sa
u� uèili. Zabavili sme sa a pochutnali na
bryndzových halu�kách. Pedagogièka uro-
bila z toho pekné fotografie.

Korina Horvatovièová: Bli��ie som sa
oboznámila so slovenskou prírodou a ze-
mepisnými názvami. Bolo mi pekne.

Mirna Bere�ová: Dozvedela som sa
ko¾ko obyvate¾ov má Slovenská republi-
ka a akú má rozlohu, tieto informácie sa
mi zídu. Slovenské nacionálne jedlo bolo
výborné.

Bruno Joniæ: Integrovaná hodina bo-
la super, najviac som rozumel o horách a
ly�ovaní.

Rebecca Suková: Mne bolo pekne, pre-
to�e mám rada zemepis a slovenský jazyk.

(Pripravila: A. Maro�eviæová)



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 17.30
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Ilok ka�dú sobotu o 12.00
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Slatina ka�dú sobotu o 18.00 www.savez-slovaka.hr
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