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Prázdniny
sú tu!

Èas dovoleniek je tu. Prázdniny sú
tu. Povinnosti odkladáme na nieko¾ko
týdòov. Neúraduje sa. kolníci zaahujú závory na bránach kôl. iaci
hádu aktovky do kúta izby. tudenti
po skúkach spokojne nechávajú zatvorené svoje knihy, perá a s chuou
sa zaèínajú túla svetom. Aj tí, èo pracujú, zvyujú záujem o prepravu na
dovolenku. Cestovné kancelárie, hotely, motely a kempingy sa plnia. Na
naich cestách, zvlá na dia¾niciach,
autá s nejakou radosou uháòajú na
juh, ako keby aj ony netrpezlivo èakali
oddych .
Prázdniny sú tu! Èas oddychu pre iakov a tudentov a ich uèite¾ov, robotní-

kov i úradníkov vo firmách. Kadodenné práce a povinností preruia prázdniny. Poèas neho nemusíme nabera vedomosti, striehnu na najnovie informácie, uèi sa cudzie jazyky. Lebo prázdniny a dovolenky sú tu. Prázdniny sú príleitosou na posilnenie dobrých rodinných vzahov, na budovanie nových priate¾stiev, no aj na prieskumy vo vlastnej
dui. Pre kadého z nás sú ancou a
schopnosou poznáva a vái si seba
samého, ovláda vlastné emócie a darova z nich svojim najdrahím. Ba ete
viac - napriek ivotným skúkam, útokom neprajníkov, bolestivým úderom a
únave odznova sra optimizmom. Takáto energia v nás môe vytrysknú z obnovenej viery v Lásku, v Boha. Lebo Boh
nás miluje, uèí nás cti si seba aj tých
druhých. Uèí nás ma iroké a láskavé
srdce pre kadého. Uèí nás da zmysel aj
tomu, èo sa iným zdá by nezmyslom.
Pomáha nám prebúdza nové ambície.
Uháa v nás smäd po tajomnom vzahu
èloveka k èloveku. Dáva nám silu, aby
sme milovali èloveka bez kalkulácie. Dáva nám silu odpúa aj tým, ktorí nás
nenávidia.
Prázdninový oddych je aj na to, aby
sme my, dospelí v sebe zbierali duchovný a emocionálny kapitál. Aj v naich Maticiach a spolkoch nezabúdajme na mláde a deti, osobitne na tie, ktoré nám boli zverené. Teme sa spolu s nimi, e sme.
A nauème ich to, èo sa nenauèia z uèebníc. Nauème ich viac ¾úbi, deli sa o
vetko, zhovára sa s Bohom. Aby sme
aj my na konci prázdnin a dovoleniek dostali dobré vysvedèenie.
(A. M. Kuric)

Premiér Fico v Chorvátsku

12. júna 2009 predseda vlády SR Robert Fico v sprievode slovenského ministra zahranièných vecí Miroslava Lajèáka bol na jednodòovej oficiálnej návteve v Chorvátsku. Návteva slovenského premiéra v Záhrebe sa uskutoènila na pozvanie predsedu chorvátskej vlády
Iva Sanadera. Robert Fico sa poèas nej
okrem Sanadera stretol aj s chorvátskym
prezidentom Stjepanom Mesièom. Hlav-

nými témami ich rokovaní boli bilaterálne slovensko-chorvátske vzahy s dôrazom na posilnenie hospodárskych a obchodných kontaktov i oblas energetiky.
Poèas rozhovorov sa venovali aj identifikácii nových perspektívnych oblastí vzájomnej spolupráce a zhodnotili doterajiu
úroveò kontaktov, prediskutovali aktuálne otázky medzinárodného diania a prístupový proces Chorvátska do Európskej
únie. Predseda vlády SR navtívil aj
Ve¾vyslanectvo SR v Záhrebe, kde ho prijal ve¾vyslanec J.E. Roman Supek so spolupracovníkmi.
Robert Fico naposledy navtívil Chorvátsko v júli 2008, keï sa zúèastnil na konferencii Croatia Summit 2008 - Security,
Development, Prosperity v historickom
meste Dubrovník.
(A. M. Kuric)

Foto: A. Popoviæová

27. Prehliadka slovenského
folklóru v Josipovci
Mesto Ðakovo, Osijecký
pivovar d. d. a Zdenka
Èuchnilová, poslankyòa
chorvátskeho parlamentu za èeskú a slovenskú národnostnú
meninu.
Spolky privítali v Z
Josipa Kozarca v Josipovci, kde sú miestnosti na prezliekanie.. Skôr
ne sa pohol slávnostný
Z. Komár, A. Kuric, . Lomiansky, Z. Èuchnilová, J. Etok
sprievod, hostí prijal
a . Kraljièak
starosta okresu Mirko
Trinás slovenských spolkov z Vavra spolu s predstavite¾mi MiestneChorvátska, dva chorvátske a jedno zo ho výboru Josipovec, hasièského zdruSlovenska predstavili sa v nede¾u 7. enia, MS Josipovec v novom Slovenjúna 2009 v Josipovci.
skom dome.
Podujatie sa konalo pod zátitou Rady
Na prehliadke sa zúèastnil i správca
pre národnostné meniny Chorvátskej MS zo Slovenskej republiky Ján Etok z
republiky a Úradu pre Slovákov ijúcich Martina, zástupca upana Osijecko-bav zahranièí z Bratislavy.
ranskej upy eljko Kraljièak. StaronoK realizácii tohto podujatia ruky pri- vý starosta Mirko Vavra a predseda MS
loili i Miestny výbor Josipovec, Puni- Zdenko Komár privítali hostí a zaelali
tovský okres, Osijecko-baranská upa, vetkým príjemný pobyt na tomto výz-

namnom podujatí Slovákov v Chorvátsku, ktoré tohto roku prebieha v Josipovci
Punitovskom. Obèania ktorí z nejakých
svojich dôvodov nemohli sledova vystúpenia jednotlivých spolkov, mohli sa na
nich pozrie v slávnostnom sprievode
ulicami Josipovca, tartujúcom od koly
a po javisko na futbalovom ihrisku.
Ve¾mi teplé a slneèné poèasie vylákalo
na ulice mnohých zvedavých Josipovèanov. Prilo i mnoho hostí z okolitých dedín, ktorí sa radi prili pozrie na slovenské veselé a dynamické tance.
Kuric, predseda MS Josipovec Zdenko Komár, poslankyòa Zdenka Èuchnilová, ktorá i otvorila 27. Prehliadku; bol
tu i zástupca rady pre kultúru a rady pre
národnostné meniny elko Lomiansky.
Prví sa netrpezlivému obecenstvu
predstavili hostitelia dobre nacvièenou
choreografiou Terchová, aby sa potom
u mohli venova hosom. Vdy výborní Markovèania tentoraz dosiahli svoje
maximum a postavili obecenstvo na
nohy. Ilocký SKOS bol zaujímavý najmä
deom. Okrem krásneho spevu a krásnej
hudby diváci si povimli, e je medzi taneèníkmi i niekto s inou farbou pleti. Boli skutoène cool", povedali mi iaci zo susednej dediny. Takmer nikto nevedel, e
je v obecenstve i Tomislav Habulin zo
Záhrebu, ktorý priiel vidie a zisti najkvalitnejie slovenské kultúrno-umelecké spolky, aby tak mohol zvoli niektoré, èo by predstavovali slovenskú meninu v Záhrebe. Najprv sa myslelo, e
tam pôjdu Josipovèania, no po Markovèanoch, ktorí okrem skvelej choreografie a dokonalých krokoch mali i ivú hudbu, bolo otázne koho vyvoli a po vystúpenie Jelisavèanov. Potom sa koneène
rozhodlo. Práve títo uspokojili vetky kritériá. Mali dobrú hudbu, výborných spevákov, skvelý tanec, ruène vypracované
¾udové kroje, a to bolo rozhodujúce.
Pochválené boli i vetky ostatné spolky,
ktoré nevystupujú tak dlho ako tieto tyri. U nich vidie neustály pokrok a vdy
nás príjemne prekvapia pôvodnými krojmi, dobre predvedenou piesòou alebo
tancom alebo jednoducho svojím zjavom
na javisku.
Výborný bol i spolok z osady Ðakovaèki Selci v krásnych pôvodných kro06/2009 PRAMEÒ
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mui z MS Josipovec, ako i z iných Matíc.
Mnohí pochválili dobrú organizáciu
a niektorí sa i pýtali, ako sa im to podarilo urobi, kto to vetko financoval. O
to sa zaslúili okrem Rady pre národnostné meniny pri vláde Chorvátskej republiky, Zväzu Slovákov, Úradu pre Slovákov ijúcich v zahranièí i mnohí Josi-

Foto: . Brník

Otvorená kolská portová
sála v Jelisavci

Pred novou portovou sálou v Jelisavci

Na veobecnú rados uèite¾ov a iakov Z, ako i vetkých spoluobèanov
bolo koneène v piatok 5. júna 2009 slávnostné otvorenie tejto novej kolskej
portovej sály v Jelisavci. Ve¾ké zásluhy,
pokia¾ ide o realizáciu tohto významného projektu, majú parlamentní zástupcovia Berislav Roèeviæ a Zdenka Èuchnilová, ako i podpredseda chorvátskeho parlamentu Vladimír eks.
Samozrejme, mnoho úsilia pokia¾ ide
o vetko, èo sa týkalo príprav a vybavovania potrebnej dokumentácie, dozoru
nad stavbou a poèetných iných prác, ktoré sú prítomné pri kadej výstavbe, vloila
riadite¾ka Z Ivana Brníka Slováka v Jelisavci pani Kata Kanderová a osobitne
predseda Rady miestneho výboru Jelisavca Ing. stavebníctva Franjo Kandera.
Otvorenie kolskej portovej sály v Jelisavci uskutoènilo sa spolu s oslavou Dòa
koly. Pri slávnostnom otvorení tohto dô4
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leitého objektu okrem vetkých uèite¾ov
a iakov úèas mali i mnohí váení hostia.
Medzi inými tu boli: podpredseda chorvátskeho parlamentu Vladimír eks, parlamentná zástupkyòa Zdenka Èuchnilová, parlamentný zástupca Berislav Ronèeviæ, primátor mesta Naice Mgr. Kreimir agar spolu so
svojimi spolupracovníkmi, predseda Rady
miestneho výboru Jelisavca Franjo Kandera, predseda Zväzu
Slovákov v RCH Andrej Kuric, predstavitelia takmer vetkých
zdruení v Jelisavci,
pán farár Branko ipura, ktorý i posvätil
novú sálu a potom v
nadenom príhovore
vyhlásil novú kolskú Vzácni hostia

povèania, sponzori... Hlavným organizátorom bol Zdenko Komár, predseda
MS Josipovec spolu s ostatnými josipovskými matièiarmi. Bolo mnoho toho
urobené, na èo sme nepotrebovali peniaze, iba dobrovo¾nú prácu, ale prispeli sme i dobrovo¾nými finanènými príspevkami.
(A. Popoviæová)
portovú sálu za otvorenú pán Vladimir
eks.
Vetkým ktorí na nejaký spôsob pomohli pri realizácii tohto prekrásneho objektu sa poïakovala riadite¾ka základnej
koly Kata Kanderová, pritom vyzdvihla
parlamentnú zástupkyòu Zdenku Èuchnilovú a Ing. stavebníctva Franja Kandera.
iaci Z Ivana Brníka Slováka a èlenovia rovnomennej detskej a strednej folklórnej skupiny SKUS-u pre túto slávnostnú udalos prichystali krásny kultúrno-umelecký program. Samozrejme, za
vloené úsilie boli odmenení ve¾kým potleskom vetkých prítomných.
Nakoniec môeme uzavrie, e Jelisavec dostal jeden dôleitý objekt na ete lepiu a kvalitnejiu prácu iakov Z v Jelisavci. Taktie táto sála bude slúi i na rekreáciu mnohých milovníkov portu, osobitne poèas zimného obdobia.
Sála je pýchou Jelisavca a ete jedným
dôkazom, e sa táto osada rýchlo rozvíja,
a to predovetkým vïaka schopnostiam
jednotlivcov, ktorí tu ijú a ich priate¾om,
èím sa stala osadou prekrásneho a kvalitného itia.
(. Brník)

Foto: . Brník

joch, ako i Ðakovèania, ktorí sa predstavili staromestskými piesòami.
Hostia zo Slovenska - súbor Fatran
- boli dokonalí vo vetkom, poènúc hudbou, pôvodnými krojmi, choreografiou.
Skutoèní profesionáli! Mali sme èo vidie a nauèi sa. Húdli a spievali piesne
alo dievèa, alo trávu, Kopala studenku - piesne, ktoré ete spievajú eny a

Pracovná
akcia

Foto: . Brník

Jelisavèania vystupovali
v Naiciach

I tohto roku v rámci Dòa mesta Naice a osláv sv. Antona Paduánskeho v centre Naíc bola uskutoènená tradièná folklórna prehliadka naického kraja. I táto
prehliadka, 15. v poradí, zaèala sa slávnostným defilé vetkých úèastníkov, sledovaná poèetným naickým obecenstvom. Samozrejme, svoje folklórne umenie i tohto roku predstavili èlenovia SKUSu Ivana Brníka Slováka z Jelisavca. Napriek tomu, e sú u známi svojimi temperamentnými tancami, vdy nanovo prilákajú ve¾kú pozornos obecenstva.
Jelisavèania sa tohto roku naickému
obecenstvu predstavili choreografiou Stra-

tela som zrkadlo. Po ukonèení svojho programu odmenení boli búrlivým potleskom, èo jelisavským folkloristom dáva
sily, aby i v budúcnosti pokraèovali v takej práci, navye - aby boli ete lepí, aby
vytvárali nové choreografie, s ktorými sa
budú predstavova na poèetných folklórnych prehliadkach, tak v Chorvátskej
republike, ako i v zahranièí.
Keï hovoríme o budúcich vystúpeniach, treba poveda, e sú mesiace jún a
júl vyplnené poèetnými folklórnymi podujatiami, na ktorých budú úèinkova i
Jelisavèania.
(. Brník)

Foto: . Brník

Prvé sväté prijímanie v Jelisavci

Deti s pánom farárom ipurom

31. mája vo farskom Kostole sv.
Albety v Jelisavci bolo prvé sväté prijímanie iakov tretej triedy Z Ivana Brníka Slováka.

Pri tejto príleitosti veriacim prezentovali i nieko¾ko recitácií. Pán farár Branko ipura okrem iného v nadenom príhovore pripomenul vetkým prítomným
význam sviatos sv. Prijímania. Tak tohto roku prvé prijímanie prijalo iba 9 iakov: Adriano Janèiæ, Vanja Kubicová, Ana
Perkoviæová, Jana Mareòaková, Romana
Králiková, Monika Slivková, Matej Mohila a Andrea Dendisová.
Nakoniec ete pripomenieme, e k
slávnostnej nálade pridali svoj diel tamburáska kapela a spevácky zbor KUS-u
Ivana Brníka Slováka, ktoré predviedli nieko¾ko piesní. (. Brník)

Foto: . Brník

Folkloristi z Jelisavca v Naiciach

Na pracovnej akcii

Dòa 23. mája 2009 èlenovia KUSu Ivana Brníka Slováka v Jelisavci zoskupili sa a uskutoènili pracovnú akciu na úprave okolia Kultúrneho centra Slovákov. Ako i mnohokrát doteraz zhodní a usilovní èlenovia spolku
dokázali svoju oddanos a lásku k tomuto spolku obetavou prácou a
ve¾kou odozvou. Úloha nebola vôbec
¾ahká. Bolo potrebné navozi úhrnne 40
kubických metrov zeme vôkol kultúrneho centra na vyrovnávania terénu a pokosi priestor rozlohy cca 500 m tvorcových. No usilovným èlenom sa to podarilo urobi v jednom dni. Musíme
pochváli i tých najmeních èlenov spolku, keïe i oni dali svoj prínos tejto akcii - v rámci svojich moností.
Ako to u býva, kadá poctivá pracovná akcia prerastá vdy v nieèo väèie,
a tak to bolo i tentoraz. Po celodennej
fyzickej aktivite a úspene zdolaných pracovných úlohách nasledovalo zaslúené
obèerstvenie a feta a do vèasných ranných hodín v príjemnom ovzduí, za
hudby jelisavských tamburáov, ktorí i
po celodennej namáhavej práci nali síl
na to, aby zabavili a rozveselili unavených, ale spokojných èlenov spolku.
(. Brník)
06/2009 PRAMEÒ
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Foto: Z. Jevák

Pä dní po
Slovensku

Mons. S. Stolárik je autorom knihy Humenské kolégium a traja koickí muèeníci, ktorú sme vydali v chorvátèine v roku 2000. Zlatko Jevák, predseda Matice
slovenskej v Záhrebe, venoval v mene
Matice Mons. Stolárikovi umelecky vyrobenú porcelánovú Madonu, za èo sa

Matièiari v Koiciach

Matica slovenská v Záhrebe pripravila tohoroèný (pädòový) jarný
zájazd na východné a stredné Slovensko 22. - 26. apríla t. r. Pod¾a náho programu sme dve noci boli ubytovaní v Koiciach a dve v Banskej
Bystrici. Celkovo sme autobusom
preli 1800 kilometrov. Zájazd sme
plánovali pri príleitosti 390. výroèia
tragickej smrti koických muèeníkov
(7.09.1619) a 420. výroèia narodenia
Marka Kriina.
V Koiciach sme navtívili Dóm sv.
Albety, kde sme na oltár sv. koických
muèeníkov poloili pekné záhrebské kvetiny s chorvátskou trikolórou a neskôr
sme v krypte na sarkofág, v ktorom sú
telesné pozostatky Jeleny Zrinskej (1643
- 1703) a jej syna Frantika II. Rákoczyho (1676 - 1735) poloili vavrínový veniec. V Kaplnke sv. Michala sme sa stretli s pomocným koickým biskupom Dr.
Stanislavom Stolárikom, ktorý nás privítal a povedal, e táto kaplnka je pravé
miesto na stretnutie s Chorvátmi, pretoe sa v nej najviac modlil Marek Kriin.
6
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poïakoval a zaelal nám astnú cestu
a pekný pobyt na Slovensku. Po prehliadke Koíc sme ïalej pokraèovali do
mesta Bardejov a neskôr sme navtívili
aj Bardejovské Kúpele. V Bardejove sme
si prezreli Baziliku sv. Egídia, ktorá je
ako aj celé mesto zapísaná do Zoznamu
svetového kultúrneho a prírodného dedièstva pri UNESCO. Bardejov bol v stredoveku povestný svojou prísnou spravodlivosou, dôkazom èoho je Kniha rozsudkov, ktorá je uloená v mestskom archíve. Mesto patrilo celé storoèia medzi
najbohatie mestá na Slovensku. Námestie Bardejova je dnes úplne obnovené a
v centre mesta stojí budova bývalej radnice zo 16. storoèia. Dnes sa v radnici
nachádza múzeum. Bardejov ako prvé
mesto v bývalom Èesko-slovensku dostalo v roku 1986 od Medzinárodného
kuratória Zlatú medailu za obnovu mestskej pamiatkovej rezervácie. Navtívili
sme aj neïaleké Bardejovské Kúpele,
ktoré sú svojou vodou z lieèivých prameòov známe na celom svete. Zaèiatkom 20. storoèia kúpele patrili k najz-

námejím a najlepie vybaveným kúpe¾om v Uhorsku.
Tretí deò náho pobytu sme sa z
Koíc vybrali do Preova na dvojhodinovú prehliadku mesta. V Preove je sídlo gréckokatolíckeho biskupstva. Medzi
najznámejie stavebné pamiatky Preova patrí rímskokatolícka Konkatedrála
sv. Mikuláa z polovice 14. storoèia. Na
hlavnom oltári sú plastiky anjelov z dielne Majstra Pavla z Levoèe zo zaèiatku 16.
storoèia a umelec vyhotovil aj sochu Krista na kríi. Na junom konci Hlavnej
ulice sa nachádza gréckokatolícky katedrálny Chrám sv. Jána Krstite¾a z 18. storoèia, ktorý tvorí súèas sídla biskupského paláca tejto cirkvi. Po dvojhodinovej prehliadke Preova sme sa zastavili v Spiskom Podhradí, odkia¾ je nádherný výh¾ad na Spiský hrad, jeden z
najväèích hradov v strednej Európe.
Hrad bol postavený v 12. storoèí na mieste starieho slovanského hradiska. Ïalia zastávka bola v Levoèi, ktorú v minulosti najviac preslávil slávny rodák
Majster Pavol z Levoèe. Pavol sa právom
povauje za najväèieho stredovekého
umelca zo Slovenska. Unikátny charakter má Kostol sv. Jakuba, ktorý je druhým najväèím chrámom na Slovensku.
V kostole je jedenás gotických a renesanèných oltárov, z ktorých je najvzácnejí hlavný oltár na svete. Oltár je vysoký 18,60 m a iroký 6 metrov. Ved¾a kostola stojí budova bývalej radnice, ktorá
patrí k vrcholom svetovej renesanènej
architektúry na Slovensku. Pred radnicou sa nachádza klietka hanby z prelomu 16. a 17. storoèia, ktorá slúila na verejné pranierovanie ¾ahích previnení.
Z Levoèe sme odili na trbské Pleso.
V sobotu 25. apríla sme si prezreli
historickú èas Banskej Bystrice, po ktorej nás sprevádzal pán Jozef Snopko z
Banskej Bystrice. Banská Bystrica si zachovala prívlastok medená, pretoe v
blízkych starohorských vrchoch sa u od
14. storoèia zaèala ai medená ruda.
Spolu s Banskou tiavnicou a Kremnicou mesto patrilo medzi tri najbohatie
stredoslovenské banské mestá. U v 15.
storoèí najznámejí podnikatelia v meste boli nemecký bankár, kupec Jakub

Foto: Z. Jevák

Foto: Z. Jevák

Fugger a spiský gróf Ján Thurzo. Títo
zaviedli vo svojich baniach úspenú novú technológiu aby rúd, ktorá bola
výrobným tajomstvom Benátèanov,
hlavných odberate¾ov banskobystrickej
medi.
Najstarou pamiatkou v Banskej
Bystrici je pôvodne románsky Kostol
Panny Márie, ktorý zaèali stava v roku
1255 a postupne ho dokonèili v gotickom týle. Neskorogotický krídlový oltár sv. Barbory z roku 1509 bol zhotovený v dielni Majstra Pavla z Levoèe. Od
roku 1539 boli vetky kostoly v rukách
evanjelikov. ikmú hodinovú veu postavili v roku 1552 ako súèas mestskej
väznice. Pri poslednej prestavbe v 18.
storoèí sa vrchol vee odklonil o 40 centimetrov. Pekné obnovené hlavné Námestie SNP je dnes peou zónou. Nachádza sa tu kapitulský Kostol sv. Frantika Xaverského, ktorý postavili jezuiti. Metianske domy na námestí sú tie
obnovené a je na ne krásny výh¾ad z hornej èasti námestia. Na rohu námestia je
biskupský palác, v ktorom v druhej polovici 19. storoèia sídlil katolícky biskup
a prvý predseda Matice slovenskej tefan Moyses (1797 - 1869). V dolnej èasti
námestia sa nachádza Bethlenov dom zo
14. storoèia, kde uhorský snem v roku
1620 zvolil sedmohradské kniea Gabriela Bethlena za uhorského krá¾a. Bethlenove hordy 7. septembra 1619 v Koiciach zversky zabili koických muèeníkov. Nachádza sa tu aj Kostol sv. Albety
s výnimoènou oltárnou ma¾bou. Po prehliadke starého centra Banskej Bystrice

Matièiari na Tatrách

sme navtívili mesteèko Hronsek. Boli
sme v evanjelickom kostole postavenom
z dreva v roku 1725 - 1726. V kostole sa
nachádzajú prvky kandinávskej architektúry. Ved¾a kostola je postavená tie
drevená (baroková) zvonica z 18. storoèia. Kostol je tie zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného
dedièstva pri UNESCO. Boli sme ete v
kostole, keï nás prekvapil organista a
zahral na organe aj slovenskú hymnu. Z
Hronseku sme odili do neïalekého Zvolena. Mesto má tie krásne zrenovované
námestie. Jedna skupina, ktorá ete nebola na Zvolenskom zámku, odila na
prehliadku. Zámok bol postavený ako lovecký v roku 1370 - 1382 a dnes sa tu nachádza múzeum a Slovenská národná galéria. V blízkosti Zvolena v roku 1703

Frantiek II. Rákoczy zvíazil nad cisárskym vojskom.
V nede¾u, posledný deò náho zájazdu, sme sa rozlúèili s Banskou Bystricou a vracali sme sa domov. Zájazd bol
pripravený na úrovni. Kadý z úèastníkov dostal dva mesiace dopredu na 13
stranách program cesty, krátky opis vetkých zaujímavostí, ktoré sme navtívili
a mapky Maïarska, Slovenska, Koíc a
Banskej Bystrice. Cestou sme mali dve
tomboly, o ktoré sa postaral ná známy
Boris Pièuljan a mali sme aj slovenské
pivo, asi preto nám cesta rýchlo ubehla.
Väèinu zájazdu nás sprevádzal Stipe Bagariè a tlmoèili absolventky slovakistiky
Renata Hoferová a Anna Strinavièová,
za èo im ïakujeme.
(Z. Jevák)

Foto: Z. Jevák

Matièiari v Banskej Bystrici

Biskup Stolárik a pán Jevák
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Slovenské dejiny - nová
kniha Dr. Matúa Kuèeru
Literárne informaèné centrum v Bratislave vydalo knihu prof. PhDr. Matúa
Kuèeru Slovenské dejiny I s podtitulom Od
príchodu Slovanov do roku 1526. Autor,
známy ako historik, pedagóg, spisovate¾
a verejný èinite¾ napísal tieto knihy:
Ve¾komoravská ría v obrazoch (1966),
Slovensko po páde Ve¾kej Moravy (1974),
Pater patriae (1981), Ve¾ká Morava  spoloènos  kultúra  tradícia (1985), Slovensko v dobách stredovekých (1985), Slovensko v obrazoch  História (1990 spo-

luautor B. Kostický), Slovensko na prahu
novoveku (1993), Cesta dejinami I  Stredoveké Slovensko (2002), Slovensko okolo
roku 1000 (2002), Kalendár Jána z Lefantoviec (2002), Cesta dejinami II  Novoveké Slovensko (2004), Proglas  Kontantín
Filozof (2004 spoluautor) a Postavy ve¾komoravskej histórie (1985, 1986, 2005).
Autora novej knihy poznáme ako prvého slovenského ve¾vyslanca v Chorvátsku
(1993  1998), ktorý sa snail zjednoti
malý poèet Slovákov v Chorvátsku (5000)

Foto: Z. Jevák

Spomienka na Milana
Rastislava tefánika

Úèastníci spomienkového veèera

Matica slovenská v Záhrebe a Spolok chorvátsko-slovenského priate¾stva
v Záhrebe pripravili spomienkový veèer
pri príleitosti 90. výroèia tragickej smrti
Milana Rastislava tefánika (21. 7. 1880
- 4. 5. 1919) v utorok 19. mája t. r. v
miestnostiach Èeskej besedy Záhreb.
M. R. tefánik bol generálom francúzskej armády a prvým ministrom obrany
Èesko-slovenskej republiky. O tomto slovenskom velikánovi hovorila Nevenka Nekièová. V Prameni è. 4/2009 bol ve¾ký èlánok od A. Kurica o ivote a diele M. R. tefánika, take to nebudeme opakova. M.
R. tefánik tragicky zahynul 4. mája 1919
neïaleko Ivanky pri Dunaji. Vojenské lietadlo typu Caproni 450 è. 11495 s trojè8
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lennou talianskou posádkou
odletelo z letiska Campo Formidopri Udine a cie¾om ich
cesty bolo letisko vo Vajnoroch
v Bratislave. Lietadlo vak nepristálo, pretoe keï sa u
blíilo k miestu pristátia, náhle sa zrútilo. M. R. tefánik a
vetci èlenovia posádky boli na
mieste màtvi. Okrem generála
M. R. tefánika zahynuli aj prvý
pilot Scotti, serant Merlin a
mechanik Aggiusti. Telesné pozostatky vetkých tyroch sú pochované v
krypte na Bradle pri Brezovej pod Bradlom. Havária lietadla sa pravdepodobne
precízne nevyetrila, aj keï tátna komisia dvakrát, a to v rokoch 1927 a 1939
skúala nájs príèinu tejto tragickej nehody, no nikdy sa úplne nevysvetlila, èo
ponechalo priestor na vznik pekulácií o
atentáte.
Ako povedala N. Nekièová, Miloslav
John napísal biografickú knihu o tefánikovi. V zoite mechanika lietadla pilot Scotti napísal, e je potrebné vyetri, ako sa
spojenie rádia v lietadle znièilo a ovinulo
okolo volantu. Na prsiach M. R. tefánika nali napísaný list adresovaný na Giullianu Benzoni, Palazzo Taverna 85 via Pa-

a svoju èinnos zve¾aïova. Najnovia
kniha M. Kuèeru bude vhodnou príruèkou pre vetkých, ktorí sa odhodlali vzdeláva v oblasti historických vied, ale aj
vetkých ktorých zaujímajú slovenské dejiny. Prvá kniha Slovenských dejín obsahuje VI èastí a má 368 strán. Návrh obálky
s grafickou úpravou urobil Duan Greèner. Táto kniha, ale aj ostatné tri budú pomôckou aj pre slovenskú meninu v Chorvátsku nielen v základných kolách, ale aj
na fakultách v Záhrebe a Osijeku.
Teí nás, e aj ïalie tri knihy budú
v krátkom èase vydané. Prof. PhDr. Matú Kuèera získal za literárnu èinnos Cenu Jozefa Cígera Hronského Nadácie Matice slovenskej (3. februára 2006 v Nitre).
(Z. Jevák)
nico Roma. Markíza G. Benzoni bola snúbenica M. R. tefánika. V roku 1968 prila ku hrobke svojho snúbenca, a to poslednýkrát vo svojom ivote. Èesko-slovenský tát dal v roku 1928 postavi na
vrchu Bradla (544 m nad morom) ve¾kú
mohylu pod¾a projektu Duana Jurkovièa.
Vrch tejto hrobky je iroký 55 m a dlhý 77
m. Mohyla je postavená z bieleho kameòa
travertínu dovezeného z kameòolomu
Spiské Vlachy. Potrebných bolo 195 vagónov kameòa a ete 1600 m3 betónu. Na
stavbe pracovalo 170 robotníkov. Za komunizmu boli zakázané návtevy tejto
hrobky a bol napísaný plán, ako ju znièi.
¼udia ijúci v tomto regióne zabránili, aby
sa tento plán uskutoènil. Pani N. Nekièová svoju prednáku ukonèila týmito slovami: Celá krása Slovenska, jej príroda a
niekedy surový historický osud akoby spievali v lesoch, ktoré obk¾uèujú posledné
miesto odpoèinku hrdinu a ve¾kého vlastenca Milana Rastislava tefánika."
Po ukonèení prednáky predseda Matice slovenskej v Záhrebe Zlatko Jevák
odovzdal pani Nekièovej kyticu kvetín a
pekný modranský tanier na pamiatku.
Okrem èlenov sa na stretnutí zúèastnili aj
doc. PhDr. Eva Tibenská, CSc., lektorka
slovenského jazyka na Filozofickej fakulte v Záhrebe a prof.dr.sc. Gjuro Deeliæ.
Obèerstvenie pripravil Spolok chorvátskoslovenského priate¾stva v Záhrebe.
(Z. Jevák)

Foto: I. Hudec

Regionálna kultúrna spolupráca Slovákov
a Chorvátov

Podpisovanie Dohody v Bratislave

Foto: I. Hudec

V nede¾u 24. mája 2009 na Ve¾vyslanectve RCH v Bratislave bola podpísaná Dohoda o regionálnej kultúrnej
spolupráci medzi poboèkami Matice
chorvátskej Kutina a Maticou slovenskou Lipov¾any (Sisacko-moslavská
upa) s kultúrnymi zdrueniami Chorvátov a Slovákov Bratislavského samosprávneho kraja v Slovenskej republike. Na návrh Matice slovenskej Lipov¾any spolupráca s potomkami Chorvátov v obci Chorvátsky Grob v Slovenskej republike sa zaèala pred 12 rokmi,"
povedal v mene lipovlianskeho zdruenia
Slovákov jeho zástupca predsedu Josip
Krajèi. Formy tejto spolupráce, ktorá sa
íri i na materské národy spomenutých
krajín, osobitne svojím významným viacroèným projektom Chorvátske národnostné meniny - mosty kultúrnej spo-

Kultúrny program

lupráce materských tátov dala poboèka
Matice chorvátskej Kutina.
- Týmto potvrdzujeme i spoluprácu
naich Matíc na tátnej úrovni, - zdôraznil predseda kutinskej poboèky Matice chorvátskej Dragutin Pasariæ. Pripomenul, e takáto forma spolupráce sa
u ujala i v druhých mestách. Okrem Kutiny a Lipovlian osobitne vyzdvihol mesto Popovaèa, ktorého KUS spolu vystupuje s lipovlianskym, prièom sa navzájom prelínajú kultúry oboch národov. V
mene popovskej poboèky Matice chorvátskej pri samom podpisovaní bol prítomný i jej predseda dr. Draen Kovaèeviæ. Pasariæ zaelal, aby sa lipovlianskym
Slovákom èím skôr podarilo realizova
projekt, keï ide o zachovanie kultúrneho dedièstva svojich predkov - obnovou
na tento úèel kúpeného etno majetku.

Zdôraznil, e obsahy podujatia Pod slovenskou strechou obohatia nie iba turistickú ponuku, le dajú podnet i na budúce formy kultúrnej spolupráce.
Pokia¾ ide o spoluprácu na Slovensku, predovetkým sa to vzahuje na
oblas Devínskej Novej Vsi, v mene tamojej Matice slovenskej dohodu podpísal jej predseda Ján atko. K tejto irej
forme spolupráce svoj podpis podal i Juraj Cveèko, predseda Chorvátskeho kultúrneho zväzu v Slovenskej republike,
ktorý afirmuje ochranu chorvátskeho kultúrneho dedièstva v tyroch obciach v
okolí Bratislavy (Èunovo, Devínska Nová Ves, Chorvátsky Grob a Jarovce). Samo podpisovanie sprevádzali hudobné
pásma v chorvátskom a slovenskom jazyku KUS-u Lipa z Lipovlian. Bol to ïalí
podnet na budúcu spoluprácu. A svoj prínos k tejto spolupráci podal i hostite¾ tejto slovensko-chorvátskej slávnostnej udalosti, ve¾vyslanec RCH v Bratislave Tomislav Car. Poïakoval sa kultúrnym
zdrueniam - najmä Podravke Slovakia,
s. r. o. , Bratislava, ktorá na èele s predstavite¾om v Slovenskej republike Tomislavom Horvatom pomohla pri realizácii podpisovania tejto dohody.
- Tieto podpisy svedèia o tom, e spolupráca nie je vyhradená iba pre tátne
metropoly, - zdôraznil ve¾vyslanec Car.
Pri podpisovaní mali úèas i predseda
Slovensko-chorvátskeho priate¾stva Mladen Heruc (Bratislava) a predseda
Zdruenia chorvátsko-slovenského priate¾stva Zlatko Herak (Záhreb). Túto udalos sprevádzal i sobotòají celoveèerný
program KUS-u Lipa s folklórnymi chorvátskymi a slovenskými vystúpeniami v
osade Jarovce, na rados vetkých, no
osobitne predsedu lipovlianskych Slovákov Branka Vincenta a predsedníèky
KUS-u Lipa Marice Tisajovej. Mieaný
spevácky zbor Lira pri samom ukonèení
pobytu na Slovensku, ako jediný zahranièný úèastník, vystúpil na Festivale slovenských národných speváckych zborov
v Devínskej Novej Vsi. (I. Hudec)
06/2009 PRAMEÒ
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Stánok MS Naice

Mestu Naice posledné roky ude¾ujú ceny turistických zdruení za najupravenejie malé mesteèko". Preto
sa obyvatelia a väèina kultúrnych a
portových zdruení kadoroène zapájajú do rôznych aktivít, aby tak dopomohli k slávnostnej atmosfére osláv pri
príleitosti patróna mesta sv. Antona.
Matica slovenská Naice v súlade so
svojimi princípmi spolupráce s inými kultúrnymi zdrueniami v Naiciach a okolí
a s Ústrednou kninicou Slovákov v Chorvátsku pri Chorvátskej národnej kninici
a èitárni v Naiciach po prvýkrát organizovala podujatie Prezentácia slovenských
jedál.
Ve¾ký poèet èlenov MS Naice a priate¾ov Slovákov priiel 6. júna 2009 na
ústredné námestie v Naiciach, kde boli

príjemne prekvapení. Na
úvod zazneli zvuky slovenských piesní. Programu kultúrny lesk pridal a
otvoril ho prof. Ivan Krajaèiæ, ktorý predviedol
nieko¾ko piesní na fujare. Stoly boli plné jednoduchých, no ve¾mi chutných slovenských pecialít. Ako aperitív sa toèila
borovièka a slivovica.
Koíky boli plné kvarkových a zemiakových
pagáèikov a chutných pochúok - syrových korbáèikov. Gastronomickým vyvrcholením boli horúce bryndzové haluky.
Samozrejme, usilovné pracovníèky Ústrednej kninice Slovákov v Chorvátsku, vedené riadite¾kou Mgr. Blaenkou Radmanoviæovou a Mgr. Ruicou Vinèakovou, prichystali stánok s kuchárkami slovenských jedál, prièom delili i recepty na
prichystané peciality. Vystavené boli i
predmety vypracované z pleteného drôtu, aké od tohto roku budú vypracúva
deti i dospelí èlenovia MS Naice v drotárskej dielni".
Vetci návtevníci, ako i tí, ktorí sa tu
ocitli celkom náhodne, nekryli svoje
oduevnenie zo skvelej organizácie, niektorí vyjadrili i iados o èlenstvo v MS zapísalo sa asi tridsa nových èlenov.

Matica slovenská Rijeka
Folklórna skupina Slovenka po absolvovaní kurzu novej choreografie,
vystúpení v prekrásnom prostredí kúpe¾ov Nimnica na Slovensku dvakrát
do týdòa sa pravidelne stretávala, aby
dobre docvièila nový tanec Koíèek,
ktorého základy sme sa nauèili poèas
ve¾konoèných sviatkov na Slovensku.
Premiéru tanca sme mali na prehliadke
slovenského folklóru (dospelých)v Josi10
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povci Punitovaèkom. Preèo som tak napísala? Zväz Slovákov organizuje detskú
folklórnu prehliadku a predstavte si, MS
Rijeka nemá detskú skupinu, tak by sme
sa na nej mohli zúèastni my. Ako by to
vyzeralo? Naa skupina, èlenovia v rokoch od 50 viac, èes výnimkám, ale nebolo nám ako absolvova v jednom
dni 900 kilometrov a medzitým v tej horúèave ete aj vystupova. Vydrali sme

Foto: . Jantoík
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Naickí Slováci svojmu mestu

Samozrejme, oslavu poctil i primátor
Mgr. Kreimir agar, ktorý sa aktívne zapája do rozvoja slovenskej kultúry v meste a v okolí.
Vetko toto bolo i mediálne sledované Chorvátskym rádiom Naice, ktoré sa
obèas i priamo zapájalo vysielaním do éteru dennými novinami Glas Slavonije.
Nakoniec sa musím poïakova i vetkým sponzorom, ktorí pomohli, aby táto
aktivita bola èím úspenejia a ktorá, veríme, prerastie v tradièné podujatie mesta Naice. Samozrejme, nový Správny výbor MS Naice na èele s novým predsedom Brankom Prièom a tajomníèkou Darinkou-Daou Siladiovou - vyjadril svoju
ochotu pokraèova v takejto úspenej práci, ako i zaèa nové aktivity a zdoláva ete väèie výzvy.
(. Jantoík)

I. Krajaèiæ hrá na fujare

aj krásny sprievod cez dedinu a vetko
to má svoje èaro, aj keï nemôeme nepoveda - mladí nám chýbajú. Ale na to,
e mame 60 èlenov a z toho je 25 aktívnych vo folklóre! Predstavte si, èo by
sme dokázali, keby sme mali 600 èlenov!!!
Folklórom sme sa zaèali bavi, keï nám
detská skupina odrástla; bolo povedané,
spevácka skupina má festival Ruu... a
èo ïalej.
Práve v Josipovci sme bojazlivo po
prvýkrát vystupovali so svadobným
zvykom odèepèovanie nevesty. Potom to
u ilo, kadý rok nová choreografia vïa-

seda p. Provèi, je aj naím èlenom. Okrem
vzácnych hostí KUS-u Joakim Govlja z
Miklueviec aj my sme sa predstavili
dvoma tancami a piesòami. Krásny
záitok v krásnom prostredí nad Opatijou, odkia¾ sme videli celú Kvarnerskú
zátoku. Zostáva nám len spomína na
tieto dva krásne víkendy a málo èasu nám
zostalo na prípravu náho programu na
Slovensko na festival do Krompách 25.
6. - 29. 6. V tom èase sa zúèastníme na

festivale Ozveny rodnej zeme, na súai
vo varení bryndzových haluiek a na kultúrnom programe Jánska noc. Keïe s
nami pôjdu tamburái zo spolku Zametski koren, nae speváèky budú ma
pár pesnièiek s hudobným sprievodom.
Dúfame, e sa nám podarí prezentova ná kraj, lebo s nami idú aj predstavitelia PG, ktora nám spolu s USZZ
zaplatila dopravu, za èo sme im vïaèní. (M. Griniæ)

Foto: M. Griniæ
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ka naim priate¾om zo Slovenska a USZZ,
ktorý nás finanène doteraz podporoval.
Naa namáha nevyla nazmar, môeme
sa pochváli viacerými vystúpeniami na
Slovensku, v Srbsku, Taliansku. astní
sme, keï môeme vystupova v domácom prostredí, èo sme mali príleitos aj
14. 6., keï sme sa zúèastnili na kultúrnom programe pri príleitosti odha¾ovania tabule na poèes 5. výroèia zaloenia
spolku Runiak v Matuljiach, veï pred-

Èlenovia MS Rijeka v Josipovci

Slovenské dievèatá

Foto: . Jantoík

tudijná cesta naických matièiarov

MS Naice v Poprade

Èlenovia MS Naice v organizácii
samej MS i tohto roku pobudli v rodnom kraji svojich predkov. lo o destináciu severovýchodné Slovensko,
presnejie Poprad. Pod Vysokými Tatrami sa zdrali tyri dni (21. 5. - 24. 5).
Ubytovanie v hoteli Satel v samom centre mesta im umonilo i samostatnú a
vo¾nú obchôdzku mesta - vetko bolo
na dosah ruky.

Okrem mesta Poprad do svojej tudijnej cesty zaradili i Múzeum liptovskej
dediny Pribylina, expozíciu Liptovského
múzea v Ruomberku, Kemarok - mesto starých remesiel, Spiskú Sobotu - historické a turistické centrum, Levoèu známu románskym kostolom, turistické
stredisko Vysoké Tatry, klimatickú lieèebòu pre chorých na p¾úca v Tatrách, Východnú - kde sa usporadúva najväèí fol-

klórny festival v SR a pri návrate domov
zastavili sme sa v Roòave - malom mesteèku obývanom Maïarmi.
Matièiari mali i pracovnú schôdzu s
predsedníèkou MO MS Poprad pani ¼udmilou Hrehorèákovou, predstavite¾mi
Klubu Popradèanov a pánom Jánom Profantom - umeleckým vedúcim FK Vagonár FS Vagonár, s ktorým dohodli i kultúrnu spoluprácu a potom spolu strávili príjemný veèer s piesòami, gitarou a
hrebeòom. O gitarový aranmán postaral sa pán Josip Markoviæ-Marul a o príjemné zvuky na hrebeni zaslúil sa pán
Tomo Dasoviæ.
Bolo toto ete jedno pekné priatelenie
sa v domovine predkov, ete jedno spoznávanie sa s bohatstvom slovenského dedièstva, ale i vrelý krst pre nový výkonný
výbor na èele s predsedom Brankom
Prièom a tajomníèkou Daou K. Siladiovou, ktorá sa postarala o celkový aranmán
cesty.
(D. K. Siladiová / . Jantoik)
06/2009 PRAMEÒ
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Folkloristi z Markovca
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dospelé starie osoby
v Ljeskovici. Tak sme
urobili i tohto roku 6.
júna, svojím vystúpením sme pridali
kultúrny lesk Dòu
rodiny chránencom
Domova v Ljeskovici. V programe sa
zúèastnila ve¾ká folklórna, spevácka a
hudobná sekcia. Spolupráca s Domovom
v Ljeskovici trvá tak-

Spevácka skupina MS Markovec

Foto: B. V. Baksová

Jún je osobitne bohatý, pokia¾ ide
o rôzne kultúrne podujatia a obsahy
- najmä v Naiciach, keïe sa v tomto mesiaci dejú poèetné podujatia v
rámci oslavy Dòa mesta 13. júna a patróna mesta Naice sv. Antona Paduánskeho.
No tohto roku kultúrne obsahy mali ete väèí význam. Lebo sa tohto roku
oslavuje 780. výroèie Naíc. Nieko¾ko
rozlièných podujatí dialo sa v ten istý
deò, no kadý si pre seba vybral to, èo
ho najviac zaujímalo. V nede¾u 14. júna
2009 v organizácii HKD Lisinski na letnom javisku pri katieli Pejaèeviæovcov
sa uskutoènili i dve folklórne prehliadky
- predpoludním detská a odpoludnia
prehliadka dospelých. Prehliadku otvoril primátor Kreimir agar (Absolútny
víaz volieb u v prvom kole - BLAHOELÁME!!!!!).
I tohto roku sa predstavili poèetné
spolky naického okolia a markovskí folkloristi. Na detskej folklórnej prehliadke predstavili sa malá a stredná detská
skupina tancami a detskými hrami z Liptova a na 15. Antunovských slávnostiach
odpoludnia ve¾ká taneèná skupina usporiadala defilé a za hudobného sprievodu predviedli tance z východného Slovenska.
Kadoroène v júni nai èlenovia navtevujú i Domov pre psychicky choré

mer vye dvoch desaroèí, na èo sme
ve¾mi hrdí. 12. júna sme tak vystúpili v
rámci 20. výroèia pôsobenia tejto ustanovizne za prítomnosti poèetných hostí.
Po poèetných vystúpeniach malá a
stredná skupina odili na zaslúený
oddych, èie hrajú stolný tenis vo svojej
Drevenici. Na iniciatívu STK Naice a
Mesta Naice dostali sme dva stoly a na
takýto spôsob si spríjemòujeme letnú
dovolenku. Kto to vie - mono práve z
naich radov vznikne nejaká nová Tamara Boro alebo Zoran Primorac? Pokým sa malièkí hrajú, ostatní èlenovia
sa chystajú na odchod do Detvy a organizáciu 10. veèera polesòakov - podujatia, ktoré sa uskutoèní u 29. augusta
tohto roku.
(B. V. Baksová)

Foto: B. V. Baksová

Foto: B. V. Baksová

Najkrají jún!

Vystúpenie v Naiciach

Foto: A. Popoviæová

Biskup zo Slovenska navtívil Josipovec

Biskup V. Judák v kostole v Josipovci

Po prvýkrát jeden biskup zo Slovenska navtívil Slovákov v Chorvátsku
od èias, ako sa prisahovali na tieto priestory. Bol to Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup, ktorý navtívil Josipovec Punitovský v máji t. r.
Mirko Vavra, starosta Punitovského
okresu, ktorý je nedávno znovu zvolený
do tejto funkcie, okrem toho, e sa stará o
výstavbu okresu, má na starosti i kultúru
a zviazanos Slovákov so svojou pravlasou.
22. mája starostu obce Nová Bystrica
Milana Kotvasa, ako i ostatných hostí uví-

tali Josipovèania v Slovenskom dome vo veèerných hodinách. Rodina
hudobníkov, otec a synovia zaspievali a zahúdli
nieko¾ko dobre známych
¾udových slovenských
piesní, take podvíhali na
nohy obyvate¾ov, ktorí sa
u chystali spa. Po veèeri hostia zo Slovenska boli ubytovaní v rodinných
domoch Josipovèanov.
Delegácia spolu s biskupom navtívila v sobotu Z Josipa Kozarca. kolu navtívil i riadite¾ Základnej
koly z Vychylovky a potom sa spolu s riadite¾om josipovskej koly dohovárali o
stretnutí dvoch kôl a ich uèite¾ov. Biskup
Viliam Judák a hostia zo Slovenska zoznámili sa s prácou koly, nakrátko sa
zúèastnili i na literárno-recitaènej prehliadke Slovenèina moja a potom odili navtívi Osijek. Tu obili katedrálu a stretli sa s arcibiskupom Srakiæom. Priate¾ov
zo Slovenska prijal i Osijecko-baranský zástupca upana pán Buriæ a potom navtívili Univerzitu J. J. Strossmayera. Slovák
Ivan Komak, majite¾ Osijeckého pivova-

Foto: A. Popoviæová

FS Fatran v Josipovci

Hudobníci FS Fatran

FS Fatran z Martina (Slovensko) navtívil Josipovec Punitovský, aby sa tak zúèastnil na folklórnej prehliadke Slovákov v Chorvátsku. U o siedmej hodine ráno v sobotu 6. júna zoskupili sa èlenovia MS Josipovec, aby sme uvítali svojich hostí zo Slovenska. Po raòajkách odili do Ðakova, navtívili rebèinec a li do obchôdzky katedrály. Potom ich prijal primátor ?akova Zoran Vinkoviæ. Zostalo im ve¾mi málo èasu
na oddych, keïe sa u museli chysta na
veèerné vystúpenie. Vo veèernom programe ved¾a hostite¾ov predstavili sa nieko¾kými piesòami a tancami zo svojho kraja. V kadom prípade Kysucu sme i sami
mohli rozpozna. Okrem výborných do-

ru, pozval svojich krajanov na obèerstvenie s dobrým pivom. Potom hostia zo Slovenska navtívili Ðakovsko-sriemske arcibiskupstvo a katedrálu v sprievode Josipovèana farára prof. dr. Andriju uljaka.
Pre biskupa nebolo oddychu. Odpoludnia v Josipovci slúil omu v slovenskom jazyku a naveèer sa znovu vetci zoskupili na futbalovom ihrisku na Dr¾aku.
Vystupoval KUS bratov Banasovcov a KUS
zo susednej osady irokého Po¾a. Krásne
slovenské piesne hrali a spievali èlenovia
rodiny Kováèovej zo Slovenska. V priatelení s biskupom pokraèoval i Dr. Andrija
uljak, ktorý ho pozná zo sympózií, ktoré
sa skôr usporadúvali v Chorvátsku. I keï
biskup úradne u v minulých èasoch bol v
Chorvátsku, teraz po prvýkrát navtívil Slovákov, ktorí tu ijú. Priatelenie za sprievodu pôvodnej ¾udovej hudby trvalo a do
neskorej noci.
V nede¾u biskup ete raz slúil sv. omu
za prisluhovania domáceho farára Ïuricu
a neskôr sa ete stretol s ve¾kým poètom
obèanov vo dvore Dobrovo¾ného hasièského spolku Josipovec.
Stretnutie a rozlúèka potrvali dlhí èas
a po obede hostia opustili Josipovec.
(A. Popoviæová)
mácich a ete lepích hostí, povimnuté
vystúpenie mali i KUS z osady iroko Polje, hráèi na rohoch z mesta Donji Miholjac
a plechová hudba z Nemecka (Bavorska).
Po bohatom programe Slováci, Chorváti a Nemci priatelili sa navzájom a do
rána. Preto mladí spali v nede¾u a do poludnia. Museli sme zobúdza hostí, aby sa
staèili prichysta pre slávnostný sprievod
a vystúpenie na javisku. A ako sme i oèakávali, na javisku sme videli iba výborne
predvedené tance a piesne vetkých úèinkujúcich. ia¾, u v nede¾u vetci museli
ís domov. Po týchto hosoch vyprevadili
sme i Slovákov. Vyprevádzanie potrvalo a
na konci nám zaspievali: Ïakujeme, ïakujeme, ïakujeme vám, bolo nám tu pekne, bolo nám tu fajn.
Nové stretnutie je u dohodnuté.
(A. Popoviæová)
06/2009 PRAMEÒ
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Tohto roku recitaèno-literárna
prehliadka a prehliadka divadelných
scénok iakov ktorí navtevujú hodiny
slovenèiny pod názvom Slovenèina moja, sa uskutoènila v sále Základnej koly
Josipa Kozarca v Josipovci Punitovskom.
Deti zo základných kôl v rámci Chorvátskej republiky kde sa fakultatívne
vyuèuje slovenský jazyk a pestuje slovenská kultúra: Josipa Kozarca z Josipovca
Punitovského, Ivana Brníka Slováka z Jelisavca, Julija Beneiæa z Iloka, Josipa Kozarca zo Solian, Vladimira Beèiæa a Ivana
Filipoviæa z Osijeka, Vladimira Nazora z
Novej Bukovice, kralja Tomislava z Naíc,
Josipa Kozarca z Lipovlian - zoskupili sa
v josipovskej základnej kole, aby ukázali aspoò èas z toho, èo sa nauèili poèas
kolského roku na hodinách slovenèiny.
Na tomto podujatí úèas mali i váení
hostia: predseda Zväzu Slovákov v RCH
Andrej Kuric, tajomníèka Zväzu Slovákov
Branka Baksová, hostitelia: riadite¾ josipovskej Z Ivan Smoljo, starosta okresu
Mirko Vavra, predseda MS Zdenko Komár, pán farár Ïurica Pardon a riaditelia
a uèitelia kôl, v ktorých sa pestuje slovenèina. Bola tu i Ruica Vinèaková, vedúca Ústrednej kninice Slovákov v Chorvátsku v Naiciach.
Na otvorení prehliadky detskej tvorby
zúèastnil sa i nový slovenský ve¾vyslanec
v Chorvátskej republike pán Roman Supek a váení hostia zo Slovenska: ni14

PRAMEÒ

06/2009

Vzácni hostia a obecenstvo

triansky biskup Viliam Judák, riadite¾ Z vedia. Nakoniec sa predstavila mláde z
z Vychylovky, starosta Novej Bystrice a Iloka, ktorá sa môe porovnáva s opravintrumentálna kapela rodiny Kováèovej. divými profesionálmi. Ich vystúpenie,
Na samom zaèiatku prehliadky pred- pohyby na javisku, dynamická výmena
stavili sa najmladí èlenovia KUS- u bra- slov, obrazy, hudba... ponechala mnohých
tov Banasovcov, asi tyridsa taneèníkov bez slov.
vo veku od 7 - 15 rokov, spievali a tancoNo i u iných sa nalo nieèo, pod¾a èovali slovenské piesne a tance.
ho si ich zapamätali - buïto lo o zaujíVáení hostia spolu s predsedom Zvä- mavú rozprávku, zaujímavú postavu, spôzu Slovákov Andrejom Kuricom priho- sob recitovania, kostým èi scénu. Najdôvorili sa prítomným pozdravným slovom leitejie v tomto vetkom je, aby deti poa riadite¾ josipovskej Z Ivan Smoljo oboz- kraèovali v pestovaní svojej materinskej
námil prítomných s prácou koly.
reèi a kultúry svojich predkov.
A potom u nasledovalo to, preèo sme
Po bohatom programe pre deti a uèisa i zoskupili na tomto mieste. Mladí poe- te¾ov bolo prichystané obèerstvenie, no
ti, recitátori, herci, ukázali vetko, èo ve- najviac detí bolo vôkol stánku, kde bola
dia. Bola to opravdivá explózia farieb a zmrzlina. Na konci tohto podujatia, uèirozlièných kostýmov, masiek...
telia a riaditelia mali krátku schôdzu s
No fotografie povedia viac ne slová. predsedom Zväzu Slovákov a poradcom
Ani hudba nechýbala. A slová ete krajie pre slovenský jazyk, prof. Andrejom Kuznejú ved¾a farieb a hudby. Nezvyèajné ricom.
postavy na javisku zaujali viac pozorno(A. Popoviæová)
sti tých najmladích,
pokia¾ sa starí zapoèúvali do kadého
vysloveného slovenského slova, ktoré sa
v benej, kadodennej komunikácii
takmer stratili.
Deti zo Z v ktorých sa pestuje slovenský jazyk a kultúra sa usilovali ukáza to najlepie, èo Detská divadelná skupina z Iloka

Foto: A. M. Kuric

J.E. Roman Supek, biskup Viliam Judák a predseda Zväzu
Andrej Kuric

Foto: A. Popoviæová

Foto: A. Popoviæová

Slovenèina moja 2009 v Josipovci

Foto: A. M. Kuric

Foto: A. M. Kuric

iaèka z Mí¾oviec

iaèky z Meðuriæa

iaci z Markovca

iaèky z Osijeka

iaèky z Radoa

iaèky zo Solian

iaci z Jelisavca

Foto: A. M. Kuric

Foto: A. M. Kuric

Foto: A. M. Kuric

Foto: A. M. Kuric

Foto: A. M. Kuric

Foto: A. M. Kuric

iaci z Josipovca
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Foto: A. Popoviæová

27. Prehliadka
slovenského
folklóru v Josipovci
v obrazoch

Foto: A. Popoviæová

Foto: A. Popoviæová

MS Josipovec

MS Ilok

MS Jelisavec

MS Jakiæ

MS Rado

MS Osijek

Foto: A. Popoviæová

Foto: A. Popoviæová

Foto: A. Popoviæová

Foto: A. Popoviæová

MS Jurievec
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Foto: A. Popoviæová

Foto: A. Popoviæová
MS Meðuriæ
MS Zokov Gaj

MS So¾any

MS Rijeka

MS Mí¾ovce

FS Fatran

Foto: A. Popoviæová

MS Lipov¾any

Foto: A. Popoviæová

Foto: A. Popoviæová

Foto: A. Popoviæová
MS Markovec
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Výtvarnícka
kolónia i
v Jurievci

zobrali farbièky a papier a nama¾ovali
obraz s motívom svojej rodnej osady.
Najvydarenejie obrazy umelci darovali
MS Jurievec, ktoré budú - máme nádej èoskoro skrá¾ova steny nového Kultúrneho domu.
Na konci dvojdòovej kolónie práce
boli vo forme malej výstavy vystavené
pre obèanov, aby sa na nich mohli pozrie. Po namáhavej práci pre úèastníkov
kolónie bola prichystaná spoloèná veèera a priatelenie sa. Anðela Majdiová sa
vetkým poïakovala za venovaný èas a
za vloenú námahu a vyjadrila svoju spokojnos, e toto kultúrne podujatie splnilo svoje poslanie. Na obojstranné uspokojenie dohodnutá je spolupráca i v budúcnosti vo forme nových maliarskych
kolónií.
(A. Majdiová)

Foto: A. Majdiová

Foto: A. Majdiová

23. a 24. mája 2009 MS Jurievec za
finanènej podpory Punitovského okresu organizovala prvú výtvarnícku kolóniu. Hosovala výtvarná skupina
Kontrast z Josipovca. Bola tu vedúca
skupiny Anica Popoviæová - uèite¾ka výtvarnej kultúry a èlenovia: Katarína Kuricová, absolventka Akadémie výtvarného umenia v Záhrebe, Adam Konjuak,
Josip Brandis, tudent druhého roèníka
Výtvarnej akadémie v Osijeku a Matija
Labak, stredokolák.
Pripojili sa im i milovníci výtvarného
umenia z Jurievca: Rezica vitková a An-

ka Nováková (samouké umelkyne, amatérky, ktoré najèastejie ma¾ujú na sklo),
Vera Majdiová, Kristijan Krajèek - stredokolák. Pridali sa k nim i iaci základnej koly: Mája Ovèáriková, Kristína Crnojová, Karlo Lovriæ a Antonija tencová.
Umelci si v prvý deò práce kolónie
najprv vybrali najvhodnejie miesto pri
rybníku a parku, ktorý je celý obrastený
storoènými hlohmi a stváròovali hlavne
krajinoma¾by. Krása tohto prostredia po
prvýkrát bola zaznamenaná rukou umelcov. Nasledujúci deò umelci ma¾ovali
staré jurievské domy, ktorých je v dedine ete hodne. Anica Popoviæová si vimla, e táto dedinka je plná zelene a kvetov, èo kadého umelca inpiruje na tvorenie. Poèetní diváci pozorovali ich práce poèas vzniku. Toto dianie najviac prilákalo deti, take mnohé z nich i samy

Anica pri práci

Úèastníci výtvarníckej kolónie

MILAN RÚFUS
Pokraèovanie z minulého èísla

A svoju poéziu v slávnej básni Kontemplácia vystihuje slovami: To nie je báseò - // - to je výron krvi. // To nie sú slová // - to vo mne dua zvracia.
18
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Uvedomuje si, e ove¾a hodnotnejie
ako prázdne slová je mlèanie, ticho v básni:
Èo je báseò
Poloi na stôl presné ako chlieb // alebo voda. alebo // medzi dva prsty soli. to je
báseò. //
A nestúpa si pritom na päty. // Tým
menej na pièky. Ma èasu. Zhlboka //
vytiahnu okov a rovno na prameni // si
nepostavi krám, ba ani chrám. //
A budú pstruhy tiahnu Jordánom, //
nekúpi prút a vedie, e sa rieka // neskladá z rýb. //

e o to jej je viac, // oèo je báseò väèia
od slova. //
Nie kameò. // Socha. ena Lótova - //
to je báseò.
Vie, e o múdros itia eravú sa tvrdo
zápasí. No nad vetkou zlobou sveta víazí
pod¾a jeho presvedèenia láska: Ale ja viem,
e ostane // jak chlieb na dobrom stole// to
mocné ¾udské rozhranie // nad samôt púte holé;// - Láska, èo ¾uïom kra¾uje, za vá
stôl sadla si.
Jeho básne nie sú veselé, lebo nie je
veselá doba, ktorú ije. Potláèajúc svoje
osobné iale vyslovuje v básòach cez svoju boles bolesti celého ¾udstva:
Nech si hvízda, nech si hvízda jeseò, //
ako vzlyk sa z hrude derie rým. //

U si svoju akých krídel pieseò // nikomu viac do rúk nezverím. //
Nechcel som sa sebe kori, smieny.
// Nechcel som o plytkom bôli hús.//
Cudzia slza svieti z mojich piesní. //
Cudzia rana horí z mojich úst.
Uvedomuje si, nako¾ko sa ¾udstvo
spreneverilo boím zákonom, liape po
¾udskej dôstojnosti, nevái si tradièné
¾udské hodnoty, kultúru, poéziu. Ako
vizionár u v tomto období píe: Raz,
a smr vychrtlá na slovo siahne mi,//
a ako údy Kristove mi bude láma vetu,//
ete si jednu pesnièku zaspievam na zemi. // Posledná pesnièka bude alm o èloveku.
A naozaj. Keï básnik na sklonku
svojho ivota bilancuje, opä odkrýva
a presne pomenúva neduhy svojej doby
- pokrytectvo, honbu za peniazmi, prevahu rozumu nad citmi, necitlivý vzah
k prírode...
Vek rozumu
Stále sa bojím rozumu, // keï ticho radí: udri! // Prenikavý a presný je. // A niè sa
pred ním neskryje. //
Ibae nie je múdry.// A rozum ¾udí
prerastie, // zlo s nimi pôjde ïalej. //
Budú zlo, na ich neastie, // kona
tak dokonale, // e neposkytnú nádeji// jedinú jeho chybu.//
Svet, ktorý trvá na deji, // ostane bez
pohybu.
Rovnako pranieruje prázdne heslá svojej doby, ako sú humanita, demokracia,
vláda ¾udu, èo slúia mocným ako plátiky na ovládanie iných:
Demokracia
Èo slovom hlaholí, // to v sebe nenala
by. // No ongluje s tým slovom obratne.//
Slobodná obloha. // Ach, áno  pre jastraby. // To ostatné, èo má, // u nie je
podstatné.
Aj tejto lítièke// vysoko visia hrozná.
// Niè pre pravdu, niè pre báseò.//
Vláda ¾udu. // Je taká vôbec moná?
Napoly maska, spola sen.
Básnikovi nikdy nebol a nie je ¾ahostajný osud ¾udstva, osud èloveka i osud
jeho milovaného Slovenska. Na sklonku
svojho ivota vak nemohol písa o niè veselie vere ako na zaèiatku svojej tvorby.
Svedèia o tom básne Diagnóza Slovensko
II, Uprostred dejín, Básnik v treom tisí-

croèí, U...? a iné z básnickej zbierky Báseò a èas.
Ete jeden osobný dôvod mal básnik,
aby jeho vere boli smutné. Jemu a manelke Magde sa narodila mentálne postihnutá dcérka Zuzanka. Z vlastnej skúsenosti viem, ako ako preíval astie nás,
tudentiek - matiek, ktoré sme mali zdravé deti. Ale neskôr pochopil a zobral svoj
údel ako akú skúku, ktorú Boh na neho naloil s úmyslom uchova v òom
navdy ten poh¾ad na svet oèami nevinných detí. A na sklonku ivota ïakuje Bohu za Zuzanku ako dar:
Zuzanka
Slnko. Tep mojich íl.// A moje horké
nebo. // Èi ma Boh povýil, // èi pokoril ma
tebou?//
Akoe uhádnu, // On svoje gesto chráni. // I svoj dar i svoj prút // nesie v tej istej
dlani. //
Pokoril, povýil... // Zabudni také slová. // A potom dýchni len // vánku na teplú
dlaò: //
Ete som nikoho // a takto nemiloval. // Ete som od lásky // neplatil takú
daò.
Zuzanka ho akoby viedla za ruku pri
písaní desiatky kníh pre deti i básnickej
zbierky Nevinnej. Nazýval ju a vetky deti vo svojich básòach studnièkou:
Ïakujem vám za chu zeme, // ve¾ké moje malièké.// Ako pijúc ïakujeme // za dar
vody studnièke.//
V poézii pre deti sa inpiroval Prostonárodnými ¾udovými rozprávkami Pavla
Dobinského (Kniha rozprávok), ¾udovou
slovesnosou i kresanskými modlitbami pre deti. Splynul so svetom detí, s ich
èistým videním sveta a v lyrickom dialógu s dieaom konfrontoval svoju ivotnú skúsenos, skúsenos zo sveta dospelých. Najpopulárnejia zo zbierok urèených deom bola zbierka Modlitbièky, ktorá vyla prvýkrát v r. 1992 a odvtedy znova a znova vo viacerých reedíciách. Získal
za òu v r. 2000 pri príleitosti 50. výroèia
vydavate¾stva Mladé letá cenu Zlatá kniha. Takto znejú tie èisté tóny poézie pre
najmeních:
Modlitba za rodièov
Pane, ktorý si na nebi, // zachovaj vetkým deom mamy. // Nech ako cesto na
chlebík// im rastú v teple pod rukami.//

Podaruj deom otecka// na kadý deò,
// nie iba vèera.// Bez otecka je oveèka//
zatúlaná a bez pastiera.
Zachovaj nám ich obidvoch,// veï dve
ruky od Teba máme.// Dve rúèky deom
stvoril Boh: pre otecka jednu,// druhú mame.//
Rovnako vrúcny a hlboký vzah ako
kdcére, mal básnik k svojej manelke Magde, ktorá celý ivot venovala opatere ich
chorej dcérky a vytváraniu priaznivých rodinných podmienok pre básnikovu tvorbu:
List Magde
Èo ti dnes poviem, dievèa moje? // e si
mi viac ne osudom, // viac ako láskou: obidvoje // obstojí Bohu pred súdom.//
Naloil si nás vrchovato. // Jeseò sa
blíi ku zime, // èo nesieme to. Ako sviatos.// Na pokyn srdca  musíme.//
Len pierko z vtáka Ohniváka // znieslo sa dnes na tichú zem. // Kie Boh ti ehná, e si taká.// Ja neehnám: ja milujem.
//
Za vetky ípy z Jeho luku // nep¾uvnem Bohu do neba. // Jednonohý dnes dvíham ruku // a prisahám Mu na teba.//
Milovaná i milujúca. // To, èo sa tebe
podobá: // z tiesnivých chorôb môjho srdca
// jediná astná choroba.//
Netreba písa na oblohu, dievèa moje. Nie, netreba. // Preto dnes osudu a Bohu // potichu vïaèím za teba.
Milan Rúfus je básnikom so pecifickým poh¾adom na morálne a ¾udské
hodnoty, na lásku, pravdu, krásu, utrpenie i tragiku jednotlivca i celého ¾udstva od druhej polovice 20. storoèia po
súèasnos. Jeho poézia je poéziou vysokých mylienkových, estetických i etických hodnôt.
A na záver u len básnikovo Post scriptum:
Povedz mi, ja sa nebránim // samote
ani biede, // èím bol môj ivot? //
- H¾adaním. // H¾adaním odpovede.//
Ibae ústa tajomstva // nie sú a také
zdielne.//
Èím bol môj ivot?// Trvalým // úasom
z Boej dielne. Èes jeho pamiatke!
(doc. PhDr. Eva Tibenská, CSc.)
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DÁÏ NEPOKAZIL VÁ¼ANIE MÁJOVÉHO DREVA

Netrpezlivé ruky

24. mája tohto roku sa tradièné
vá¾anie májového dreva v Iloku obilo
bez dadivého poèasia. Poteilo to ve¾ký
poèet návtevníkov, okolo 300 a takmer
80 úèastníkov v programe.
Tradièné kultúrne podujatie usporiadala Matica slovenská Ilok a SKOS ¼udovíta túra. Prítomných privítal predseda
MS Ilok elko Dubovský a potom mikrofón prevzali hlásatelia slovenského vysielania Rádia Ilok Biljana Jeiková a Daniel

Dubovský. Sprievodné
slovo im pripravila Anna
Pucovská. Aj keï Iloèania
na toto lokálne podujatie
nevolajú hostí, program si
prili pozrie Josip Kel,
predseda Rady maïarskej
národnostnej meniny a
zároveò predseda koordinácie meninových rád v
upe Vukovarsko-sriemskej, predseda ilockej
mestskej rady Vladimír
Rotim, viceprezident UNVETERÁN SLOVAKIA Duan èevík a riadite¾ obèianskeho zdruenia Èiera Nemecká Martin Loka so spolupracovníkmi. Hostí zo Slovenska si Iloèania zavolali v rámci príprav budúcej spolupráce.
Na letnom javisku Slovenského národného domu sa potom predstavili folklórne skupiny, spevácka a hudobná skupina z ilockého spolku ¼udovíta túra aj
folklórna a spevácka skupina zo spolku
Hviezdoslav z Radoa. Taneèné body i pre

Ilok i pre Rado nacvièila vedúca folklórnych skupín Jarmila Mudrochová a
spevácke skupiny vedúci ¾udovej hudby
ilockého spolku elko Dubovský. Iloèania
zopakovali starie tance a Radoania sa
predstavili novým tancom Priadky na Radoi. Dali si na òom zálea a keïe po
prvýkrát vystúpili s takýmto typom choreografie, potrebovali by sa viacerými
vystúpeniami troku uvo¾ni. Celkove vak
choreografiu zvládli na výbornú a keïe
je SKUS Hviezdoslav poètom èlenov mení spolok, choreografie tohto vzoru sa im
v budúcnosti môu javi ako výborné rieenie. Oba spolky sa predstavili aj speváckymi skupinami.
Po folklórnom programe nasledovalo
vá¾anie májového dreva.
Poèas podujatia bola intalovaná výstava detských kresieb na tému Májové
drevo, ktorú samoiniciatívne zorganizovala a viedla uèite¾ka výtvarnej výchovy
Kristína Hrubíková.
(V. Miksád)

Foto: V. Miksádová

ILOÈANIA V HAJDUICI DOBRE PREDALI METLY

Metlár predáva, vdovica kupuje...

31. mája 2009 v srbskej Hajduici
prebiehal 39. Folklórny festival pod
názvom Tancuj, tancuj... Na festivale sa
zúèastnila aj mládenícka a staria taneèná skupina SKOS ¼udovíta túra z Iloka.
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PRAMEÒ

06/2009

Táto najväèie folklórne podujatie vojvodinských Slovákov
sa po prvýkrát usporiadalo v banátskej dedine Hajduica, ktorá v
tomto roku oslavuje
okrúhle jubileum - dvesto rokov od svojho zaloenia. Viac ako tisíc
úèastníkov a ete raz
to¾ko návtevníkov
vytvorilo hrdú náladu
slovenského spolucítenia v osade, ktorá poèíta zhruba 2000 obyvate¾ov. Príjemný záitok vanul z mimoriadnej pestrosti tancov, piesní a ¾udových krojov a Hajduièania sa prejavili
ako srdeèní hostitelia a dobrí organizátori festivalu.

39. festival otvorila podpredsedníèka Výkonnej rady Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a predsedníèka Národnostnej rady slovenskej národnostnej
meniny v Srbsku Anna Tomanová-Makanová.
Taneèníci mládeníckej a starej folklórnej skupiny ilockého spolku ¼udovíta túra sa predstavili choreografiou pod
názvom Metlový tanec v spracovaní Vlatka Miksáda a Jarmily Mudrochovej, ktorá ju aj nacvièila. Orchester viedol elko
Dubovský a bohatý potlesk obecenstva
odmenil premyslenú a dobre nacvièenú
choreografiu. Chválou neetrili ani odborníci, akým je aj preslávený harmonikár Ondrej Maglovský
Hajduièania organizovali aj sprievodné akcie v podobe etno výstavy pod
názvom Prvých 200 rokov.
(V. Miksád)

Jazykové okienko

POÏAKOVA SA ZA NIEÈO,
nie poïakova sa na nieèom
O negatívnom vplyve jazyka väèinového národa  chorvátèiny na jazyk Slovákov ijúcich v Chorvátsku sme sa u
neraz zmienili. Avak rozsah tohto vplyvu
je taký, e by sme do kadého èísla Prameòa mohli napísa viac ako jedno j. o.
(jazykové okienko).
Aj v tomto príspevku vám chceme
poukáza na isté chybné spojenie pod
vplyvom chorvátskeho jazyka. Preèítajte si vetu Poïakovala sa na ... vloenej
námahe. Vimnite si spojenie poïakova sa na (Poïakovala sa na...). Je tu
chyba. Je to doslovný preklad chorvátskej
vety Zahvalila je na... uloenom trudu.
Uvedieme ete jednu chorvátsku vetu
s uvedeným spojením Zahvalio je prijateljima na darovima. Ako sme videli,
v chorvátskom jazyku sa sloveso zahvaliti viae s predlokou na (v lokáli).
Teraz sa pozrime, ako je to v slovenèine. V kodifikaènom Slovníku sloven-

ského jazyka 4 sa za slovesom poïakova sa, poïakova píe. Po prvé prejavi vïaku, zaïakova, napríklad: poïakova (sa) priate¾ovi za pomoc; písomné
poïakovanie...
Po druhé hovor. vzda sa (úradu,
funkcie), odstúpi, napríklad: minister sa
poïakoval (za úrad).
Ako sme si iste vimli, v slovenskom
jazyku, aj v prvom význame, aj v druhom
sloveso poïakova sa viae s predlokou
za (v akuzatíve).
Teda v chorvátèine sa sloveso zahvaliti viae s predlokou na (v lokáli) a v slovenèine poïakova s predlokou za (v
akuzatíve). A to teda (nerovnaké predloky za rovnoznaènými slovesami umocnené zriedkavým pouívaním slovenského jazyka) je vlastne aj kameòom úrazu
pri vyjadrovaní.
Nakoniec zhrnieme. Po chorvátsky
sa zahvaljujemo na darovima a po slo-

vensky sa poïakúvame za dary. Chybná
veta zo zaèiatku j. o. Poïakovala sa na
...vloenej námahe má správne znie
Poïakovala sa za ... vloenú námahu.
Zahvaliti/zahvaliti se
Zahvaliti znaèi iskazati zahvalnost,
reæi hvala.
Zahvalio je prijateljima na roðendanskim darovima.
Zahvaliti se znaèi uljudno odbiti, podnijeti ostavku.
Zahvalila se na ponudi jer nije imala vremena. = Odbila je ponudu jer...
poïakova sa, poïakova dok.
1. prejavi vïaku, zaïakova: poïakova (sa) priate¾ovi za pomoc; písomné poïakovanie
2. hovor. vzda sa (úradu, funkcie),
odstúpi: minister sa poïakoval (za
úrad)
za predl.
s A vyjadruje 10. väzbu pri slovesách
a menách: zaruèi sa za pracovníka, prosi za rodièov; zodpovednos za výchovu, vïaka za lásku
(J. irka)

Foto: V. Miksádová

MEDZITÁTNY FOLKLÓRNY MOST

Tanec V ilockom poli v Tovarieve

Kultúrno-umelecké spolky Miletu Protiæa z Tovarieva, Kostu Abraeviæa z Báèskej Palanky a Jovana Duèiæa z Novej Gajdobry v Srbskej republike kadoroène, od
roku 2002, organizujú v polovici mája Medzinárodný festival detského folklóru pod
názvom Ala volem kolo da igram (Ve¾mi
rád si zatancujem kolo).

Na tohtoroènom 7.
festivale sa okrem detskej skupiny MS Ilok v
Báèskej Palanke 15. mája a v Tovarieve 16. mája, zúèastnili aj detské
skupiny Ansámblu
¾udových tancov Halytska Veselka z Ukrajiny,
Schneidera Lajosza z
Moháèa z Maïarska,
Dragatu zo Slovinska,
Raciborzanie z Raciborze z Po¾ska, Alat
swisllion z Trebinja z Bosny a Hercegoviny,
Nashenche z Plevenu z Bulharska, Mariova z Macedónska a samozrejme folklórne
skupiny organizátorov.
Iloèania sa v Báèskej Palanke predstavili dvomi tancami: chlapci zatancovali tanec Ideme, ideme a dievèatá Ilo dievèa po
vodu. V Tovarieve chlapèenská skupina

zaspievala pieseò Na brehu pri Dunaji,
dievèenská skupina pieseò Mamo moja,
mamo a potom spoloène zatancovali tanec v Ilockom poli. Vetky tri taneèné choreografie podpísala Jarmila Mudrochová
a spevy nacvièil vedúci ¾udového orchestra MS Ilok elko Dubovský.
Báèska Palanka sa pekne pripravila
na tento festival. Nielen dobrým uhostením úèastníkov, ale aj celkovou atmosférou podujatia.
Chorvátsko a Srbsko prostredníctvom
Iloka a Báèskej Palanky vybudovali cez
Dunaj ïalí most spolupráce a priate¾stva.
Tentoraz pomyselný, folklórny. Vytvorili ho deti, ktoré sa narodili a vyrástli poèas
nezmyselnej vojny. Nevinnosou svojho
detského veku zoívajú prietre spáchane dospelými. Kieby sa také mosty nikdy
viac v budúcnosti netrhali! Deti si to nezaslúia.
(V. Miksád)
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Jozef
Murga

Jozef Murga sa narodil v Tajove 17.
februára 1864. tudoval na bystrickom
gymnáziu. V Banskej Bystrici si ho
ob¾úbil profesor Wagner, ktorý ho ako
nadaného chlapca v kreslení a fyzike
zobral do ateliéru majstra Boetecha
Klemensa.
Po tyroch rokoch na bystrickom
gymnáziu odiiel v roku 1880 do malého
seminára v Bratislave. Posledné dva roèníky skonèil v Ostrihome, kde v roku 1884

aj s vyznamenaním zmaturoval. Zaèal tudova teológiu v ostrihomskom seminári
a v roku 1886 prestúpil do tretieho roèníka do seminára v Banskej Bystrici. Za kòaza bol vysvätený v roku 1888. Potom odiiel
tudova na Akadémiu výtvarných umení do Mníchova. Po súhlase biskupa sa v
marci 1896 vybral loïou do Ameriky. Tam
dostal chudobnú slovenskú farnos v baníckom meste Wilkes-Barre (Pennsylvánia). Po dokonèení prvého slovenského
dreveného Kostola Boského Srdca inicioval a realizoval mnostvo projektov pre
Slovákov, ktorí ili v Amerike v kultúrnej
i spoloèenskej biede. Najskôr otvoril jednotriednu kolu, neskôr vybudovali ve¾kú
slovenskú kolu pre 550 detí, nový murovaný kostol, kultúrno-spoloèenské centrum, kninicu, telocvièòu a tie cintorín.
Dòa 13. marca 1913 sa v amerických
novinách New York Herald objavila správa, e Jozef Murga nedávno vynaiel nový systém v bezdrôtovej telegrafii. Prvá
neoficiálna skúka prenosu správ medzi
mestami Wilkes-Barre a tridsa kilometrov vzdialeného Scrantonu sa konala 27.
apríla 1905. Skúka sa vydarila. Pozdra-

HRADY, ZÁMKY A KATIELE

Hrady, zámky a katiele patria k najznámejím a najobdivovanejím pamiatkam kultúrneho dedièstva mnohých krajín Európy, avak len málokde sa na takom
malom kúsku zeme, akým je Slovensko,
nájde to¾ko majstrovských výtvorov ¾udských rúk ako práve tu.
Na slovenských návriach èi strmých
bralách sa toti zachovalo okolo 180 hra22

PRAMEÒ

06/2009

dov a zámkov a mnohé mestá, dediny i romantické samoty doteraz okrá¾uje 1200
katie¾ov a kúrií. Je
pravda, e z niektorých
mocných a pyných
stavieb sa doteraz zachovali len ruiny, tie sú
vak konzervovaním
chránené, aby naïalej
zostali dominantami
krajinnej scenérie a svedkami hrdinských
období naich národných dejín.
Prvé hrady, ktoré sa na území Slovenska stavali ete pred príchodom Slovanov,
neboli hradmi v pravom slova zmysle. Boli to rôzne hlinené, alebo kamenné násypové opevnenia - hradiská, ktoré na vyvýených miestach plnili stráne i obranné
funkcie. Takéto opevnenia stavali rímski

vujeme vynálezcu" - prila správa zo Scrantonu. Murga odpovedal: Gloria in excelsis Deo." Ïalie pokusy a patenty viedli k
objaveniu rádiotelegrafie a prenosu hlasu.
V auguste roku 1905 jeho laboratórium
osobne navtívil americký prezident Theodore Roosevelt. V roku 1918 bol jedným
zo signatárov Clevelandskej a Pittsburskej
dohody. Medzi americkými Slovákmi zorganizoval zbierku s výakom milión dolárov na základný valutový fond Èeskoslovenskej republiky. V roku 1920 sa vrátil
do vlasti. Údajne prejavil záujem u zosta
v nej, ak nájde porozumenie a bude môc
odovzdáva svoje vedomosti z rádiotelegrafie naej tudujúcej mládei. ia¾, nepochodil, lebo od neho pýtali vysokokolský diplom na potrebnú kvalifikáciu. Ilo
o výsmech a ohrdnutie vynálezcom, ktorého obdivoval celý svet. Take sa vrátil do
Ameriky. Tie bol známy ako zberate¾ húb,
nerastov a rastlín, mal unikátnu zbierku
hmyzu, asi 9 000 exemplárov. Zomrel ako
66-roèný 11. mája 1929. Pochovaný je vo
Wilkes-Barre. Symbolický hrob má aj na
cintoríne v Tajove, spolu so svojimi rodièmi. (A. M. Kuric)
vojaci na severnej hranici Rímskej ríe Limes Romanus, ktorú tvorila rieka Dunaj. Na mnohých vyvýených miestach neskôr vyrástli drevené a a okolo 11.- 12.
storoèia kamenné hrady.
Kamenné hrady budovali mocní zemepáni i vládcovia krajiny ako obranné
pevnosti i ako strácov na strategicky dôleitých miestach pozdå obchodných ciest,
ako aj na hraniciach vlastného panstva èi
územia tátu. Pri týchto hradoch alebo
priamo v ich opevneniach sa usádzali obyvatelia, pretoe hrady a ozbrojené posádky
v nich zaruèovali bezpeènos aj iriemu
okoliu pred nájazdmi dobyvate¾ov. Tak
vznikli podhradia a z nich èasto prosperujúce mestá, ktoré sa dnes neodmyslite¾ne spájajú so siluetou hradu alebo jeho
zrúcaninami.
Keïe hrady mali stráno-obrannú
funkciu, stavali sa zvyèajne na neprístupných dominantných miestach, odkia¾ bol
výh¾ad do irokého okolia. Neskôr, keï
pominulo najmä turecké nebezpeèenstvo, mnohé hrady stratili obrannú funkciu

a stali sa skôr reprezentantmi moci svojich majite¾ov, ktorí ich prestavbou upravili na prepychové obytné sídla - zámky.
Mnohí ¾achtici si popri hradoch èi
upravených zámkoch zaèali okolo 16. storoèia budova luxusné sídla zvyèajne na
menej vyvýených miestach, pretoe sa u
dbalo viac na pohodlie a na prístupnos
objektov pre vzneených hostí. Tak uprostred perfektne upravených anglických èi
francúzskych parkov vyrástli skutoèné
perly stavite¾ského umenia - katiele.
Hrady, zámky a katiele patria k najvýreènejím svedkom naej minulosti a
sú zároveò zhmotnením jej odkazu pre
súèasnos. Poznávanie umelecko-historických pamiatok prispieva k poznaniu
minulosti a k obohateniu súèasnosti.
Devín
V histórii Slovákov mal neobyèajný
význam hrad Devín. Jeho existencia sa v
povedomí národa spája s najhrdinskejím
obdobím slovenských národných dejín.
Tento hrad je najstarím historicky doloeným hradom na území Slovenska. Pod
názvom Dowina sa spomína vo Fuldských
análoch u v roku 864. Bol postavený na
strategicky dôleitom mieste pri sútoku
Moravy a Dunaja, kde rímski vojaci u v
rokoch 364 - 375 vybudovali opevnený val,
ktorý bol zaèlenený do dunajského fortifikaèného systému Limes Romanus. Slovania tu najprv vybudovali drevený hrad,
ktorý bol svedkom slávneho obdobia slo-

venských dejín poèas
trvania Ve¾komoravskej ríe. Pod¾a hodnotenia súèasníkov vo
Fuldských análoch bol
nevídanou
pevnosou", ktorá chránila územie Slovanov
pred vpádmi nepriate¾ov. Hrad bol skutoène nedobytný aj
vïaka neprístupností
strmého brala od Dunaja a Moravy, take
nepriatelia ho nemohli zdola. Jeho sláva
vak èasom pohasla, pretoe Ve¾komoravská ría po vpáde Maïarov na toto územie zanikla a hrad sa stal u len nemým
svedkom zalej slávy Ve¾kej Moravy.
Po vzniku uhorského tátu na strmom
brale vznikol kamenný hrad, ktorého majite¾mi boli grófi zo Svätého Jura, Garajovci, Bátoriovcí, Pálfiovcí a ïalie významné feudálne rodiny. Hrad bol postavený v gotickom slohu, neskôr bol prestavovaný a rozirovaný, èím vznikla mohutná pevnos, avak v jej neprístupných
múroch sa u nerozhodovalo o dôleitých
udalostiach ako za èias Ve¾kej Moravy.
Okolo pynej hradnej siluety sa valili historické udalosti, ktoré u nemohla ovplyvni ani pevnos, ani majestátnos hradu,
take postupne upadal do zabudnutia, a
sa doèkal najväèej skazy, keï ho v roku

1809 napoleonskí vojaci vyhodili do vzduchu a na jeho mieste zostali len ruiny.
Dávnu slávu hradu Devín oivili túrovci, keï v roku 1836 vystúpili na hradné zrúcaniny, aby si pripomenuli hrdú dobu Ve¾kej Moravy, ktorá by ich povzbudila a utvrdila v národnobudite¾ských snahách. V súèasnosti sú zvyky hradu zrekontruované a zakonzervované, take
mnohým návtevníkom umoòujú poh¾ad
do slávnej minulosti. Mono tu vidie základy ve¾komoravského kostola z Rastislavových èias, gotickú hradnú bránu, Garajovský palác a iné objekty. Najviac obdivovaným objektom hradu je Panenská
vea, ktorá sa pyne vypína nad vodami
Dunaja a zïaleka upútava prichádzajúcich svojou pôvabnou siluetou.
(Pripravil A.M. Kuric, literatúra: Slovenské reálie II)

Kázeò pri pohrebe msgr. Michala Zoláreka
Dòa 20. Mája tohto roku nás opustil
a do veènosti odiiel páter Zolárek zo
Selenèe. Pán farár Zolárek bol okrem
iného aj iniciátor a organizátor kultúrnej spolupráce medzi Slovákmi z Vojvodiny a Chorvátska, presnejie z Josipovca a Jurievca. Pred viac ako 40-imi
rokmi nadviazali sa kontakty, a to práve na iniciatívu pána farára Zoláreka.
Páter Zolárek bol ve¾ký èlovek a jeho
farníci ho prili vyprevadi vo ve¾kom
poète na veèný odpoèinok. Pri tejto príleitosti bola aj sv. oma za zosnulého
a pán farár ThDr. tefan Turanský, sdb
mal kázeò, ktorú Vám predkladáme.

Drahý otec biskupský vikár, váený
pán biskup, drahý pán dekan, drahí bratia knazi, reho¾né sestry, smútiaca rodina, váený pán predseda optiny Báè,
váení hostia, bratia a sestry v Kristu!
Zhromadili sme sa pri slávení Eucharistie v predveèer sviatku Nanebovstúpenia Pána, aby sme sa rozlúèili s telesnou schránkou náho rodáka, dlohodobého fárara v Selenèi, s msgr.Michalom Zolárekom.
Kadé lúèenie, a osobite keï sa lúèime so zosnulou osobou, vyvoláva v nás
pocit ialu, bolesti a vnútorného utrpenia. Súèasne sa v nás ozývajú tieto a po-

dobné otázky: Preèo ijeme? Aký zmysel
má ¾udský ivota, ak po smrti vetko konèí? Odkia¾ prichádzame a kam smerujeme a podobne.
Èlovek má mnoho odpovedí:
- Vetko je doèasné, aj my..."
- Po smrti vetko konèí..."
- Na smr netreba myslie, treba si
tento ivot ui..."
My máme kresanská odpoveï, ktorá nás prevyuje a hovorí, e ivot smrou
nekonèí, ale sa priemieòa v nový, nadprirodzený ivot. Ide samozrejme o tajomtvo, ktoré môeme prija iba na základe viery, e Jei Kristus, Boh a èlo06/2009 PRAMEÒ
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vek, preiel touto drámou èloveka vetkých èias a pootvára nám akýsi nový
poh¾ad na nau ¾udskú existenciu.
Boie slovo, ktoré sme práve poèuli,
nám hovorí, e sa ivot smrou nekonèí.
ivot je Boí dar a Boh chce, aby sme s ním
ili veène, astne, plnohodnotne, no v
inom rozmere, v inej rovine, ktorá nám je
v tomto pozemskom ivote èasto vzdialená a neznáma. Tak ako pri pôrode matka
s radosou znáa bolesti, pretoe vie, e
na svet prichádya nový ivot, podobne aj
pri prechode do veèného ivota zakusujeme strach, boles, neistotu, no súèasne
aj nádej na veèný ivot. Svätý Otec Benedikt XVI. hovorí, e ¾udský ivot je krásny
a máme ho il naplno, aj keï je slabý a zahalený tajomstvom utrpenia. My máme
upriami svoj poh¾ad na ukriovaného
Jeia: tým, e zomieral na kríi, chcel ma
podiel na bolesti celého ¾udstva. V jeho
utrpení z lásky, vidíme najvyiu spoluúèas na utrpení" kadého èloveka (Posolstvo z príleitosti dòa chorých - 11.február 2009).
Bratia a sestry, ná rodká a kòaz d.p.
Michal Zolárek preiel touto cestou. Pokladam to za milos, e som dve-tri hodiny pred jeho smrou mohol poèu, e
si bol vedomý o blískom konci svojho ivota. Svätá spoveï, sväté prijímanie a pomazanie chorých, ktoré som mu udelil,
mu boli poslilou v jeho posledných chí¾ach.
Ako kòaz dlhodobo slúil, ako kòaz prijal
s vierou slubu kòaza.
Dovo¾te mi, aby som v krátkosti poukázal na niektoré kladné èerty jeho kòaskej osobnosti.
- V prvom rade bol kòazom, vedomý
toho, e je v slubách Cirkvi, farského spo24
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loèentva, veriacich. Nemal pevné zdravie, ale obetavo vedel presediet hodiny v
spovedelnici a poskytova sviatos zmierenia, navtevova chorých na prvý piatok, katechizova deti a mláde. Bol zásadový, dôsledný v princípoch a postojoch, rieeniach a nápadoch. Nie vdy bol
pochopený a nie vdy sme ho vedeli pochopi.
- Duchovný ivot sa usiloval oivi aj
oragnizovaním tzv. ¾udovými misiami".
Vedel pozva viacerých známych slovenských kòazov pôsobiacich v zahranièí. Aj vïaka nemu sa Selenèa stala vo
svete známejou.
- Podporoval rôzne farské skupíny:
farskú hudobnú kapelu (tzv. fanforái"),
Spolok sv. Vojtecha, Spolok Boského
srdca, ivý ruenec, Spevokol Ave Maria
a inné. V bývalej Juhoslávii bol v rámci
biskupskej konferencie delegátom za misie v subotickom biskupstve.
- Do urèitejk miery bol naím národným budite¾om": podporoval v Selenèi - bez oh¾adu na vierovzynanie - nae
slovenské povedomie nielen prostredníctvokm liturgických slávení v kostole,
ale aj tým, e organizoval divadlá (napr.
v r. 1977 sme asi 20. mladí spolu s ním
nacvièili divadlo Rysavá jalovica od Martina Kukuèina), pripravoval slávnosti,
spomienky (napr. na sviatok sv.Cyrila a
Metoda ako na tých, ktorí nám priniesli
písmo, kultúru a reè). Bol aktívnym èlenom Matici slovenskej v bývalej Juhoslávii a potom v Srbsku, udriaval aktívny a
èulý kontakt s viaceými slovenskými básnikmi a spisovate¾mi vo Vojvodine. Aj
jemu naa obec môe vïaèi, e sa erb Selenèe zaèal pouíva aj pri úradných kon-

taktoch a slávnostiach. Bol to on, ktorý
ako prvý napísal o dejinách naej obce.
- Udriaval aj ivé kontakty s naou
pravlasou Slovenskom: s biskupmi, viacerými významnými kòazmi e dejate¾mi
náboenského a kultúrneho ivoza na Slovensku (napr. s básnikom Jankom Silanom, Jankom Magom, s msgr.Jarábom,
s pánom biskupom Tondrom...). Keï v
èase trvdého komunizmu na Slovensku
bola zakazaná kadá náboenská literatúra, podie¾al sa na prekalde a vydaní Biblie v obrazoch. Viacerí z nás sme mu pomáhali pri jej balení, ktorú potom potou
rozposielal na rôzne adresy Slovenska.
- Osobitnú pozornos si zaslúi jeho
starostlivos o duchovné povolania v
naej rodnej obce a o veriacu inteligenciu. Bol to on, ktorý podporoval viaceré
dieèatá a chlapcov - dnes sú niektorí z
nich reholnými sestrami, reho¾níkmi a
kòazmi a medzi patrím aj ja - aby sa úplne oddali Bohu a boli v slubách iných.
Viac ako 40 chlapcov bolo v Ríme alebo
v Subotici. Vedel, e nie kadý z nich bude kòazom, ale pri osobných rozhovorch
mi vdy hovoril o tom, e potrebujeme
nielen kòazov, ale aj veriacu inteligenciu.
Tieto krátke aspekty nevyjadrujú celé bohatsvo jeho kòaskej osobnosti. Som
presvedèený, e jeho kòazkú a národnú
prácu budeme musie ete prehåbi a doceni.
Nakoniec chcem poveda, e ho máme odovzda Bohu. Nechajme a dovolme mu odís k Otcovi. On nebol iba kòazom, bol aj èlovekom, ako kadý z nás.
Mal svoju povahu, svoje kladné i menej
kladné vlastnosti; mono, e niekedy urobil i chyby - tak ako sa ich aj my niekedy
dopúame. Preto o kòazoch hovorme
vdy kladne, pozitívne. Nie my sme sudcami iných, ani sudcami seba, ale Boh.
Dobré slovo hojí, zlé zraòuje. Preto s láskou a dôverou odovzdajme Bohu telo i
duu brata Michala, lebo veríme, e Boh
je väèí, láskavejí a milosrdnejí ako
kadý osud èloveka.
Nech ho Pán odmení za jeho dlhý, bohatý a plodný kòazký ivot; za vetku duchovnú starostlivos o veriach naej farnosti; nech ho Boh prijme do veènosti a
dopraje mu milos i s ním veène.
Amen. (Pripravil A. M. Kuric)

V srdci Slovenska
Viete, e kadá krajina má svoje
srdce? Mladí slovakisti sa vydali na cestu do srdca Slovenska, aby preskúmali, èo sa nachádza v jeho strede.
O jedenástej veèer spred Filozofickej
fakulty v Záhrebe malým autobusom
vydali sa slovakisti na svoju tudijnú cestu. Ich východiskovým bodom na Slovensku bola Terchová, malá obec v pohorí Malá Fatra. Tam sa ich h¾adanie zaèalo.
Vdy s vierou
Rajecká Lesná skrývala vo svojom jadre ohromnú prácu vytvorenú z obetovania, lásky a viery. To vetko vloil do
svojho diela, aby sa zachovalo navdy,
rezbársky majster Pekara. Utvoril Slovenský betlehem, aby sme
vetci mohli zai Vianoce,
príchod
Jeia. Takmer 15
rokov pracoval,
aby ukázal slovenské dedièstvo, ktoré
vdy malo za
sebou Boha.
Spolu so symbolmi Slovenska, kultúrnymi a
¾udovými pamiatkami urobil ten najväèí pohybujúci sa betlehem na svete. Ten malý
raj je Slovensko v malom.
ilina oproti tomu je ve¾ké
moderné krajské mesto s rozvinutým
priemyslom. V jej historickom centre pred
ve¾kým farským Kostolom Najsvätejej
Trojice je umiestnená stupòovitá fontánka pod súsoím sv. Cyrila a Metoda.
Obraz, ktorý ukazuje na staroslovanské
dedièstvo a vdy prítomné náboenstvo
tohto národa.
Na druhý deò nás zavolala Hájnikova ena do Dolného Kubína. Prehliadka
Múzea P. O. Hviezdoslava odkryla nám
ivot jedného z najväèích slovenských
básnikov a prekladate¾ov. To, èo v nás
prebudilo obdiv, boli jeho bodkované

male a tajomstvo zlatého k¾úèa. Dobre,
e sme mali èas, lebo by sme zostali bez
krátkej ukáky z dejín umenia, ktorú nám
poskytla blízka výstava Slovenské dejiny
umenia. Priblíila nám diela najznámejích slovenských maliarov a sochárov.
Tam sa ukázalo, e Slovensko má nielen
dobrých spisovate¾ov, ale aj iných umelcov.
Zapísané dejiny a ¾udia v nich
Oravský hrad na nás h¾adel a bol hrdý
na seba. Zosobòoval dejiny, ktoré preil,
odkedy bol vybudovaný v dávnom 13. storoèí. Tam v múzeu zachovaná je len èas
jeho bohatstva a nae fotoaparáty nemohli
odfoti vetku jeho krásu a verne zobra-

zi
hrad nad
Oravou, plný
histórie, kde kadá stena uchovala svoj
príbeh a kadé dvere otvárali nové príbehy.
tvrtý deò sme sa pokúsili precíti
ve¾kos Matice slovenskej v centre Martina. Mono to bola iba budova, ale my
sme cítili jej dôleitos, lebo v nej ila matka národa, ktorá mu ukazovala cestu a
podnes uchováva jeho kultúrne dedièst-

vo. Pozreli sme si aj Národný cintorín,
ktorý vo svojom pokoji uchováva spomienky na ve¾kých Slovákov. Keby nebolo tak chladno a ten dáï, mohli sme
si pozrie vetkých, ktorí sa zapísali do
veènej pamäti slovenského národa.
Pozdravujem vás, lesy, hory...
Kabínkovou lanovkou z Ruomberka sme sa vyviezli na kopec Malinné a
zaili, ako vyzerá lyiarske stredisko, keï
je pokryté kvetmi a nie snehom. Krátka
túra cez nádhernú prírodu nás doviedla
do obce Vlkolínec, ktorá je zapísaná do
zoznamu UNESCO. Ako niekedy ¾udia
ili v súlade s prírodou, tak tam ijú aj
dodnes. Pestré drevené domy vyzerali ako
cukríky z rozprávok, medzi zeleným pokojom hôr, ktorý narúala iba bystrá voda malého potôèika.
Mesto Ruomberok malo tie svoje
neopakovate¾né èaro. Jeho Galéria ¼udovíta Fullu nás vítala spolu s
návlekmi na topánky,
take sme sa prechádzali cez galériu jedného moderného maliara a pozerali na
tie geometrické
formy a plamenné farby,
vyzerajúc ako
malí èarodejníci.
Zdravili nás trojuholníkové babky i
obrovský Jánoík na
malom bielom koni. Fulla bol slovenský Piccaso, a
pod¾a nás bol lepí ako on, lebo
mal duu slovenského ¾udu vloenú
do kubizmu.
Cesta, ktorá nás viedla do Nízkych
Tatier, bola ve¾mi zaujímavá. Poh¾ad na
vetky tie kravièky, striedanie ltých, zelených a hnedých polí, pod snehom
prikrytých Nízkych Tatier, spôsoboval
pocit, e pozeráme nejakú reklamu na
mlieko alebo èokoládu. Na konci cesty
nás èakala Demänovská jaskyòa, ktorá
nás prijala do svojich útrob a vzbudila
nau obrazotvornos. Stalaktity a stalagmity boli ako sochárske diela a vdy pripomínali nieèo - matku s dieaom, katedrály, ozdobené torty...
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Popoludní sme sa rozdelili na tých,
ktorí pôjdu do Liptovského Mikuláa, a
tých, ktorí skúsia vetky bazény a mýkaèky v termálnom parku Tatralandia
a potom jedni druhým budú závidie.
Jedni mali nové knihy, druhí mokré
plavky. Ten veèer bola posledná veèera
v penzióne Montana. Chutila ako ten
prvý obed. Do slovenskej kuchyne doviedli nás bryndzové haluky a ostatné
slovenské peciality, ktoré voòali, chutili a zostali v jazykovej aj alúdkovej pamäti.
Druhé srdce Slovenska
iesty deò ráno bol odchod do Bratislavy, lebo nás v Jazykovednom ústave ¼udovíta túra èakala prednáka o
národnom korpuse a o jeho pouívaní.
Prechádzka bratislavským historickým
jadrom bola okorenená návtevou Primaciálneho paláca. Dve farby - zlatá a
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biela medzi zrkadlami ukazovali na bohatstvo, ale nie viac ako tých 5 nádherných gobelínov, ktoré majú iba v tomto
paláci.
Siedmeho dòa prili sme do Èunova
pri Vodnom diele Gabèíkovo, aby sme si
prezreli Galériu moderného umenia. Nachádza sa na polostrove, kde medzi prírodou a umelými technickými dielami
ukazujú umelci svoje majstrovstvo. Otázka je, èi prírodu zdobia tie diela alebo diela tú prírodu?
Na Dunaji nás èakala naa" loï Martin, ktorá nás odviezla do minulosti. Tam,
kde sa stretávajú Morava a Dunaj, vyrástol starobylý hrad Devín. Dejiny ho síce poznaèili, ale neznièili, on s nimi bojoval, aby zachoval to najstarie a najcennejie pre nové pokolenia. Rieky tiekli, ale on stál nehybne, stráil a bdel nad
hranicou.

Západné zvyky prináajú otázky
Posledný deò bol vo¾ný program v Auparku. Minuli sme peniaze na vetko, niektorí na aty, na suveníry, iní na knihy.
Rýchlo priiel èas odchodu a cesta domov
priniesla rozmý¾anie o vetkom, èo sme
zaili. Priniesla vak aj otázky. Èi sme splnili nau úlohu, èi sme nali to, èo sme h¾adali, to slovenské srdce? Áno, ono vdy bolo v ¾uïoch, ktorí súaili s prírodou, kto
je väèí umelec. A stále sa tá súa koná,
ete vdy ijú mnohí ¾udia na Slovensku
v súlade s prírodou, hrdí na dedièstvo svojich otcov. Slovenské srdce bije v tom súlade a vdy s vierou, ktorá mu dáva silu.
Boli sme tam a poèuli ho, videli sme,
pocítili a precítili sme v srdci Slovenska
jeho srdce.
(A. Caderová tudentka 3. roèníka
slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe)

Po sv. omi

Je to u vye 40 rokov, èo odleteli
prvé lastovièky zo Slavónie a zo západnej Báèky na túdium do Ríma. Boli to
mladí chlapci vo veku 13 - 15 rokov, poväèine z chudobných rodín tamojích
Slovákov, ktorí sa vysahovali zo Slovenska do týchto konèín s nádejou, e
sa im tu bude lepie i a e si tu nájdu
nový domov. Z týchto - vtedy mladých
chlapcov - sa dnes stali mui, ktorí majú
svoje zamestnanie a mnohí aj pekné postavenie v spoloènosti. Väèina z nich sa
vrátila do svojich osád, iní zasa zostali v
zahranièí, kde nali svoje uplatnenie a kde
pracujú a ijú aj so svojimi rodinami.
Títo mladí tudenti, ktorí v rokoch
1967 - 1989 tudovali na Slovenskom
gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, zaili
tu najkrajie roky svojej ranej mladosti,
nali si nové priate¾stvá, nových kamarátov a radi si spomínali na tieto spolu strávené roky ako na ivot vo sne. V rokoch
1990 - 2000 bol tento sen násilne preruený
udalosami, ktoré vznikli v tomto regióne následkom územných a politických nepokojov, a tak im bolo znemonené, aby
sa navzájom navtevovali a stretávali.
Avak tá túba vidie sa, stretnú, porozpráva sa, vymeni si názory stále v
nás ila a rástla a ten sen mladého tudenta sa nám stále vynáral pred oèami.
Èasto som sa pýtal, kde je Adam, Joko,
Ondri, Peter, Pavol , èo robí Zvonko,
eljko, Vinko ?
Pred nieko¾kými rokmi sa mi podarilo stretnú sa v Bratislave s Ondriom

Kuricom, súèasným predsedom Zväzu Slovákov v
Chorvátsku. Boli by sme
sa rozprávali hádam aj 3
dni v kuse, ale on mal svoje povinnosti a ja zasa svoje. A tak, keï sme sa znova stretli, povedali sme si,
e musíme zorganizova
jedno spoloèné stretnutie
vetkých naich spoluiakov a odchovancov, ktorí
tudovali na Slovenskom
gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Ríme z celej Slavónie. Sen, o ktorom som sníval takmer 40 rokov, sa zaèal
napåòa; v mysli som h¾adal vetkých spoluiakov, neskôr u aj mojich iakov, ktorí preli Ústavom, ako sme ho nazývali.
Zaraïoval som ich pod¾a roèníkov, ako
prichádzali a odchádzali, i pod¾a abecedy,
a stále som si dopåòal zoznam naich
chlapcov".
Aby nae podujatie nadobudlo ete
väèiu váhu, zapojili sme do nej aj náho
tevka Turanského sdb, ktorý v súèasnosti zastáva funkciu regionála saleziánskej
spoloènosti pre Európu-Sever. tevo Turanský túto akciu prijal s ve¾kým nadením a zasadil sa celou svojou váhou, aby
sme toto stretnutie mohli aj uskutoèni.
A u som sníval o tomto ve¾kom dni, o
tomto naom prvom stretnutí!
tevko Turanský ukonèil svoju pastoraènú vizitáciu v Po¾sku o týdeò skôr,
aby sme mohli zrealizova toto nae stretnutie a aby sme sa mohli presunú do
Chorvátska. V nede¾u 24. mája priiel do
Rakúska, odkia¾ sme na druhý deò nad
ránom vyrazili do Chorvátska, do náho
vytúeného cie¾a. V pondelok 25. mája ráno zavèasu sme vyrazili na nae dlho oèakávané stretnutie; uháòali sme panónskou
stepou a spomínali sme si na tie èasti z dejín, keï týmito konèinami iiel Pribina a
Koce¾, ba i sv. Cyril a Metod aj so svojím
sprievodom do Ríma. Obili sme Balatonské jazero a zaboèili na Barcs - Virovitica. Keï sme prekroèili chorvátske hranice, cítili sme atmosféru domova, kam

prili aj nai predkovia pred 130 rokmi. S
Ondrejom Kuricom sme navrhli program
návtev po osadách naich spoluiakov a
odchovancov; detaily sme u ponechali na
neho.
Prvá etapa: návteva strediska Zväzu
Slovákov v Naiciach.
Tu sme mali dohodnuté stretnutie s
predsedom Zväzu Slovákov v Chorvátsku,
s prof. Andrejom Kuricom, ktorý tudoval na Slovenskom gymnáziu Antona Bernoláka pri Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, je jeho odchovancom a mojím spoluiakom.
S Ondrejom nás spája priate¾stvo, ktoré vydralo 40 rokov!
V Naiciach sme si prezreli priestory,
zasadaèku, kanceláriu a slovenskú izbu, v
ktorej sídli Zväz Slovákov v Chorvátsku a
potom sme li sme na spoloèný obed.
Po obede sme zaèali h¾ada a navtevova naich spoluiakov, prípadne odchovancov. A tak sme sa zastavili u Pa¾ka
Marèeka z Jelisavca, ktorý pracuje v Naiciach vye 30 rokov ako vedúci poty, ïalej Joka Králika, Antuna Kováèa a Zvonka Krúpu. Vade sme boli milo privítaní
a pohostení. Pri rozhovoroch sme zaèali
vybera fotografie z mladosti a spomínali na roky strávené spolu pod tou istou
strechou Ústavu.
Nie vetkých sa nám podarilo obís,
lebo sme nemali na vetkých kontakt, ale
to v budúcnosti ete dobehneme... Aspoò
budeme ma dôvod znova sa sem vráti.
Ale zato sme si zaspomínali aj na tých, ktorých sme nestretli, èi to bol u Vladko i-
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SPNIL SA NÁM TYRIDSAROÈNÝ SEN

Nad hrobom priate¾a Ivicu
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Potom sme li navtívi tevka Vrabèeniaka, no nemali sme astie, lebo sa
nachádzal práve na maródke. A tak sme
sa okolo 14.00 hod. vydali na cestu do Josipovca pri Ðakove. V obci Josipovac ije
drvivá väèina Slovákov, ktorí sem prili
pred 130 rokmi z Kysúc a Oravy. Josipovec, dedinka tichá, dlhá, roztiahnutá, rovina ako na dlani. Táto obec vyslala na
túdia do Ríma azda najviac mladíkov z
regiónu východnej Slavónie. Z Josipovca
a z okolitých dediniek odilo tudova do
Ríma bezmála 20 mladíkov. A tu sme práve zorganizovali nae stretnutie, e sa tu
sústredíme vetci, ktorí budú ma
monos prís na toto prvé stretnutie
gymnazistov a odchovancov Slovenského gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Ríme,
ktoré svojho èasu zohralo pre týchto slovenských chlapcov urèite ve¾kú a dôleitú
úlohu.
Stretnutie sa udialo v rodièovskom
dome prof. Andreja Kurica, v ktorom teraz býva jeho sestra Mária. Mohli by sme
ju smelo prirovna k biblickej Marte, ktorá sa o nás neúnavne starala. Postupne
zaèali prichádza ïalie lastovièky": jeden z prvých priiel Peter Domisloviè, ktorého som nevidel 35 rokov. S Petrom som
strávil spoloène plných 5 rokov, a na toto
stretnutie som sa nesmierne teil.
V poslednom roèníku bol to môj brat
i kamarát, dokonca akoby moja vlastná
tieò èi moje druhé ja. Aj Peter cítil to isté
a neviem, neviem, kto z nás mal z tohto
stretnutia väèiu rados....? K Petrovi sa
vrátim ete nabudúce, pretoe to, èo robí
na inom poli, zaslúi si osobitnú pozornos a kapitolu.

Potom priiel Joko Kvasnovský, eljko Komár, Zvonko Ïuòïa a ná Pa¾ko
Treger alias Bajica, tak sme ho vetci volali. Bajica priviedol aj otca náho zosnulého Ivicu Kaníseka, ktorý zahynul pri autonehode ako najmladí magister bývalej
Juhoslávie. Pri bohato naloenom stole
rôznymi dobrotami sme rozprávali svoje
záitky, oèi sa nám leskli slzami a mnohí
z nás nevedeli, èi sa máme na seba pozera, alebo rozpráva.
Aby som vyvolal náladu a atmosféru,
aká bývala v SUSCM, tak som zanôtil mariánsku pieseò: Kadý rok, keï príde máj,
ktorú napísal ná profesor latinèiny don
Andrej ándor, básnickým menom Gorazd Zvonický. A vetci sa hneï pridali,
nikto nebol ticho. A tak sme vyahovali
jednu pieseò za druhou.
O 19.00 hod. sme mali spoloènú sv.
omu spolu s miestnym farárom z Punitovca. Niektoré èasti sme kombinovali raz
v chorvátskom, raz v slovenskom jazyku,
veï sme dva bratské národy.
Pri sv. omi sme si spomenuli na
naich spoluiakov, ktorí nás predili do
veènosti: Ivicu Kaníseka, Joka Gavljaka,
Joka Krúpu, Mirka Kubalu a eljka Glíu,
vetci zo Slavónie.
Po sv. omi sme sa znova stretli v rodnom dome prof. Andreja Kurica a pokraèovali sme v spomienkach na nae
mladé èasy, na spolu strávené roky v Ríme v nádeji, e u nebudeme viac èaka
35 - 6 - 7 rokov, aby sme sa znova zili, ale
e èím skôr zorganizujeme ïalie stretnutie aj so skupinou zo Selenèe zo západnej Báèky.
(M. Kaòa)
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san, Ivica Èervínek, Mirko Hlobík, Mirko
Hozijan a ïalí.
Potom sme si odskoèili ete do neïalekého Ledenika, kde sme práve po ceste
stretli M. Jedináka a zastavili sme sa aj u
náho Najdúka, ktorý v tom èase ete nebol z práce doma. V mysli sme si spomenuli aj na Franjíka Subjaka a Darka Sitaa,
ktorí ijú aj so svojou rodinou na inom mieste. Pravdupovediac, vetci sme sa zmenili; niektorí na nepoznanie, niektorým pribudli iba vrásky na èele a nejaké tie roky...
V Ledeniku sme na tento deò ukonèili
návtevu naického okolia a pobrali sme
sa do Osijeka, kde sme boli hosami u prof.
Andreja Kurica. V rodinnej atmosfére sme
preberali dlho do noci minulos i prítomnos, iba na skok od deliacej modrej
èiary (Dunaja), ktorá u nieko¾ko rokov
rozde¾uje kedysi spoloèný tát.
V utorok 26. mája Ondri dohodol
stretnutie s majite¾om osijeckého pivovaru, ktorý je pôvodom Slovák z Jelisavca. V príjemnej a rodinnej atmosfére sme
sa rozprávali a bavili na rôzne aktuálne
témy a prebrali sme tamojiu národnostnú i podnikate¾skú tematiku.
Pred obedom sme sa stretli s Franjíkom Belajom, rodákom z Jelisavca, ktorý
v Osijeku pracuje a ije so svojou rodinkou. Stretnutie a rozhovor s Franjíkom
Belajom bol nad oèakávanie taký zaujímavý, e sme vetci asli. Tento ná odchovanec a kamarát rozprával rozprávkovo pútavo o svojich príbehoch, ako mu
tátne orgány zobrali pas a ako ho viac nepustili, aby mohol ïalej pokraèova v túdiách v Ríme. Toto stretnutie s ním by si
iadalo osobitnú kapitolu.

Joko, Michal, Peter a Andrej
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Hry na otvorenom
e sú výbornými organizátorkami. Hry sa
konali na ihrisku Z Ivana Brníka Slováka. Pri tejto príleitosti okrem domácich
- Dobrovo¾ného hasièského zdruenia Jelisavec - na hrách mali úèas i eny z osád
Donja Motièina, Koka a Naická Nová Dedina.
Disciplíny, v ktorých súaili, boli: volejbal, hádzaná, preahovanie lanom, basketbal.
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O tom, e sú jelisavské zdruenia
aktívne, svedèí i fakt, e sa v nede¾u 7.
júna t. r. v Jelisavci v organizácii zdruenia Naa djeca konali hry na otvorenom.
Táto organizácia hier sa stala tradiènou, s tým, e sa kadý rok hry uskutoèòujú
na inom mieste.
Po prvýkrát Jelisavèanky boli hostite¾kami týchto hier a presvedèili sme sa,

Bolo prekrásne vidie rozohrané a plné
elánu dievèatá a mamy, ktoré sa naplno
usilovali, aby práve ich tím dosiahol najlepí rezultát. Na týchto hrách úèas mal
i primátor mesta Naice Kreimir agar a
predseda Rady miestneho výboru Jelisavca Franjo Kandera.
Po ukonèení hier organizátori pre
vetky tímy a hostí prichystali slávnostný
obed, pri ktorom sa priatelili, spievali a nakoniec i zatancovali. Samozrejme, tým
hlavným cie¾om organizovania týchto hier
práve i je vzájomné priatelenie a nadväzovanie nových kontaktov. (. Brník)

Dievèatá boli silné

Odmena za dobré výsledky

Foto: A. Popoviæová

Hasièi z Bavorska v Josipovci

Veselí Bavori v Josipovci

Za plechovej hudby a nezvyèajných
uniforiem nemeckí a josipovskí hasièi
spolu s inými hosami predefilovali
ulicami Josipovca v sobotu 6. júna 2009
a potom spolu s folklórnymi skupina-

mi z Josipovca, Martina
a irokého Polja úèinkovali vo veèernom programe.
Hasièi z nemeckého
mesta Wollaberg prili na
oslavu 15. výroèia pôsobenia hasièského zdruenia z ?akova Energa, take
pri tejto príleitosti sme
navtívili i svojich dlhoroèných priate¾ov v Josipovci. Vzájomná spolupráca medzi nimi jestvuje ete z èias spred vlasteneckej vojny,
poèas vojny pomáhali Josipovèanom pri
vybavovaní. Josipovské hasièské zdruenie
od tých èias zaznamenalo znaèný pokrok,
take sa mohli svojim priate¾om a ostat-

ným prítomným pochváli úspechmi, ktoré dosahujú na súaeniach, ako i vybavením, èo majú v súèasnosti. Nový predseda hasièského zdruenia Marko Komár
privítal hostí a oboznámil ich s ich prácou
a výsledkami. Prednedávnom tím, ktorý
bol ve¾mi úspený pod vedením Danijela Kmeta získal druhé miesto v Novej Gorici. Chorvát Josip Vidiæ, farár farnosti,
skadia¾ prili hasièi z Nemecka, má ve¾ké
zásluhy, pokia¾ ide o nadväzovanie kontaktov hasièov oboch krajín.
Ved¾a zdravíc, výmeny darèekov predsedu a velite¾a jedného a druhého zdruenia, ako i primátora mesta Wollaberg
Franza Jozefa, Josipovèania ako i hostia
zo Slovenska mohli sa kocha v krásne
predvedenej plechovej hudbe a piesòach
Bavorov. Priatelenie sa Slovákov z Josipovca a Slovákov zo Slovenska, Nemcov
a Chorvátov zo susedstva potrvalo v príjemnej a veselej nálade.
(A. Popoviæová)
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9. schôdza Rady slovenskej národnostnej
meniny Mesta Naice
mi rozhovormi, radami a odporúèania-

Schôdza Rady

V miestnostiach Kultúrneho centra Slovákov v Jelisavci 5. júna 2009
sa uskutoènila 9. v poradí schôdza
Rady slovenskej národnostnej meniny Mesta Naice. Na schôdzi sa rokovalo o benej problematike a medzi
iným sa zdôraznilo i uspokojenie s kvalitou vysielania Rádia Naice v slovenskej reèi. Toto vysielanie rada finanène

Magické tvorce
Tohto roku, ako aj po roky minulé, èlenovia achového krúku RJEÈINA
DRAICE odcestovali na Slovensko. Niektorí achisti sú aj nai èlenovia MS Rijeka.
30. mája bol v Prievidzi achový turnaj o POHÁR IBS SLOVAKIA 2. roèník.
Zúèastnilo sa na òom 46 hráèov a nai achisti skonèili celkove na 6. mieste.
Popoludní v ten deò a do neskorých
hodín bola v pláne prehliadka Bojníc a kúpe¾ov, ako aj kúpanie v termálnych kúpaliskách.
V nede¾u 31. mája sa odcestovalo do
Povaskej Bystrice. achisti z Povaského
Podhradia usporiadali v budove Strednej
strojárskej koly MAJSTROVSTVO SLOVENSKA V ACHU. Bol to jubilejný 10.
roèník a achisti z Draíc sa na òom doteraz zúèastnili u 4-krat.
Po turnaji sme sa hneï vracali naspä
do Chorvátska, spokojní s tým, ako hrali.
(M. Rekiæ-Grolmusová)
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podporuje. Osobitne sa
vyzdvihla práca Matice
slovenskej Naice a
Ústrednej kninice Slovákov v Naiciach, ktoré po Plese Slovákov a
priate¾ov, Veèere slovenského filmu v Naiciach v júni po prvýkrát
organizovali podujatie
Naickí Slováci svojmu
mestu. Rada svojimi finanènými prostriedkami taktie podporila toto krásne podujatie.
Keïe sa 2011. rok blíi a s ním i nový súpis obyvate¾stva v Chorvátskej republike, rada na schôdzi priniesla rozhodnutie, pod¾a ktorého by sa u v nasledujúcich mesiacov rozhýbali akcie v
zmysle mobilizovania prísluníkov slovenskej národnostnej meniny poèetný-

Hádzaná
Slovenskí hádzanári sa postarali
o senzáciu. V Szombathelyi v kvalifikácii o postup na ME zdolali domáce
Maïarsko, jeden z najlepích tímov
na svete. Slováci vyhrali v Maïarsku
vôbec po prvýkrát v histórii. A výrazne oivili ancu postúpi na majstrovstvá Európy. Maïari sú hádzanárskou ve¾mocou. Na januárových majstrovstvách sveta boli iesti. Vo svete
majú podobné renomé ako Nemci vo
futbale.
Maïari mali doma poves takmer
neporazite¾ného tímu. V kvalifikácii a
do zápasu so Slovenskom nestratili ani
bod. Víazstvo by im zaruèilo u istý
postup. V skupine zdolali i vicemajstrov
sveta Chorvátov.
Maïarské noviny pred zápasom písali, e Slovensko nie je pre nich súper.
Je vraj malé a hádzaná nikde. Mnohí

mi, aby si jednotlivci - Slováci uvedomili, e by sa mali i na súpise obyvate¾ov
vyjadri ako Slováci, a tak sa i zapísa.
Pravdae, zostáva právo kadému, aby
sa vyjadril pod¾a vlastnej vôle, ku ktorej
národnosti chce prislúcha.
S cie¾om, aby si Slováci uvedomili
svoju národnostnú príslunos, rada
vytlaèí poèetné plagáty, broúrky a ostatné potrebné materiály. Vetko sa to robí s cie¾om, aby sa aspoò spomalila neodvratná asimilácia Slovákov na týchto
priestoroch.
Rada na schôdzi vyniesla i rozhodnutie, pod¾a ktorého sa v júli 2009 jej delegácia zúèastní na ve¾kej oslave v Starej Bystrici (Slovenská republika).
A keïe tohto roku Jelisavec oslavuje 120 výroèie, aktívne sa zúèastní pri
organizácii významného a ve¾kého jubilea tejto osady, ktorá bola a zostane
najslovenskejou dedinou v Chorvátskej
republike. (. Brník)
hovorili, e Slováci prehrajú, o 10 - 15
gólov.
No èo je v tomto vetkom zaujímavé, je to e fanúikovia, celý autobus z
chorvátskeho Josipovca, prili fanúikova a ako hovorí organizátor cesty
predseda MS Zdenko Komár: Bolo nás
viacej ako Slovákov zo Slovenska a dobre sme fandili." Fanúikov z Josipovca
povolali na Slovensko do Hlohovca, kde
budú znovu fandi slovenským hádzanárom. A tak sa aj stalo, Celý autobus aj
nieko¾ko osobných automobilov fanukov z Josipovca a Jurjevca v nede¾u 17.
júna fandili slovenskému mustvu. No
slovenskí hádzanari v Hlohovci pod¾ahli silným Maïarom. Dobre fanukovali, no ia¾ Slovenskí hádzanári prehrali
v rozhodujúcom zápase 4. kvalifikaènej
skupiny o postup na majstrovstvá sveta 2010 s Maïarskom vysoko 19:30 a po
neúspechu v Hlohovci si zverenci trénera Zoltána Heistera ukonèili kvalifikaèné zápolenia na 3. mieste v skupine.
(A. M. Kuric)

Foto: A. M. Kuric

Seminár na Radoi pre
uèite¾ov slovenského jazyka

S. Kubièková v Naiciach

V sobotu 20. júna na Radoi v miestnostiach novej kolskej budovy prebiehal seminár pre slovenských uèite¾ov. Se-

minár organizovalo Ministerstvo vedy,
vzdelávania a portu Chorvátskej republiky, Zväz Slovákov v Chorvátsku a Uni-

Foto: A. M. Kuric

Vzácna návteva

Uèitelia a lektori

Vedúca odboru medzinárodnej spolupráce Slovenského rozhlasu Slavomíra
Kubièková z Bratislavy navtívila v polovici júna Slavóniu. Spolu s predsedom Zväzu Slovákov v Chorvátsku Andrejom Kuricom navtívila redakcie slovenského
vysielania v Osijeku, Naiciach a Slatine.
Pani Kubièková sa stretla s riadite¾om Rádia Osijek Davorom Lonèarom, v Nai-

ciach s riadite¾kou Katarínou imaekovou a v Slatine s pani Jadrankou Srdoèovou. Vedúcu odboru medzinárodnej spolupráce Slovenského rozhlasu zaujímali
vysielania v slovenskej reèi a ich realizácia. Okrem toho s riadite¾mi uvedených
rádií hovorila o spolupráci. Moderátorom
slovenských vysielaní páni Kubièková darovala balíky cédeèiek so slovenskými piesòami a hudbou. (A. M. Kuric)

verzita Komenského z Bratislavy a Metodické centrum z Bratislavy. Témy boli: Metodika výuèby na 1. stupni základných kôl (lektorka: Mgr. Eva Líková,
Metodické centrum, Bratislava), Alternatívne uèebnice pre 1.roèník Z, Didaktické hry v predmetoch na 1. st. Z so
zameraním na rozvíjanie komunikaèných
zruèností iakov a Didaktika výuèby slovenského jazyka v základných kolách
(lektorka: PhDr. Alexandra Húsková, Metodické centrum, Bratislava), Tvorba testových poloiek, Èítanie s porozumením.
Uèitelia boli ve¾mi spokojní so seminárom. A s lektorkami a s riadite¾om
RNDr. Róbertom Povchanièom sme sa
dohodli i o budúcom kurze uèite¾ov, ktorý bude v Modre a o úèasti naich uèite¾ov na seminári v Báèskom Petrovci v
októbri tohto roku.
O posilnenie a pohostenie uèite¾ov a
prednáate¾ov sa postarali kuchárky z
Radoa pani Marka Kroláková a Marka
Vrankovièová. (A. M. Kuric)

Seminár
Úrad pre národnostne meniny Chorvátska v spolupráci s Radou pre národnostné meniny Chorvátskej republiky v
Umagu 9. a 10. júna organizoval odborný
seminár o analýze uplatòovania ústavného zákona o právach národnostných menín v Chorvátsku. Na seminári sa zúèastnili predstavitelia národnostných menín
v chorvátskom parlamente, predstavitelia národnostných menín a profesori a
odborníci na ústavné právo.
Moderátorka odborného seminára bola Mr. Milena Klajnerová, predsedníèka
Úradu pre národnostné meniny vlády
RCh, ktorá aj otvorila seminár.
O realizácii ústavného zákona o právach národnostných menín v Chorvátsku
hovorili: Aleksandar Tolnauer, predseda
Rady pre národnostné meniny RCh a prednáku na túto tému mal prof. Dr. Sinia Tataloviæ. O normatívnych rieeniach v ústavnom zákone hovoril Marijan Prus a do diskusie sa zapojili i vetci predstavitelia národnostných menín. (A. M. Kuric)
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AKCIE V OBRAZOCH

Uèitelia pracujú

Úèastníci hier

Na sv. omi v Josipovci

Slávnostný sprievod cez slov. osadu Josipovec

Podpredseda chorvátskeho parlamentu V. eks otvára portovú sálu
v Jelisavci

Foto: . Brník
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Delegácia zo Slovenska v Iloku

Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Osijek kadú nede¾u o 19.10
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Naice kadú stredu o 18.15
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Ðakovo kadý tvrtok o 17.30
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Ilok kadú sobotu o 12.00
Poèúvajte vysielanie po slovensky Rádia Slatina kadú sobotu o 18.00

www.savez-slovaka.hr

