
Účasť na oslavách Slovákov v Srbsku. 

Účasť na oslave 210 rokov príchodu Slovákov do Padiny (Srbsko), ktoré sa uskutočnilo v dňoch 26. - 

28. augusta 2016 sme zabezpečovali prostredníctvom oslovenia členov OZ Podhoran. Pozvánku sme 

dostali od Asociácie pre edukáciu a regionálny rozvoj z Padiny (ďalej AERD), s ktorou máme 

podpísanú dohodu o spolupráci. Oslavy príchodu Slovákov do Padiny boli rozložené do viacerých 

aktivít od divadelných predstavení, ktoré sa konali už v mesiaci jún v Padine a Kovačici, vystúpenia 

folklórnych súborov, letnej školy Ľudovíta Štúra, výstavy insitných maliarov v Galérii US STEEL 

v Třinci, ČR. Do osláv sa zapojili slovenské deti z Českej republiky, zástupca Slovákov z Austrálie, 

zástupcovia partnerských organizácii zo Slovenska a Česka.  

Za OZ Podhoran sa zúčastnila 4-členná delegácia, vedená starostom obce Hlboké, Ing. Milošom 

Čobrdom, ktorý nám napísal nasledovné zážitky a postrehy: 

    V dňoch 26. - 29. augusta 2016 sme sa zúčastnili na oslavách 210. výročia príchodu Slovákov do Padiny. Po príchode do okresného mesta 
Kovačica sme boli srdečne privítaní Danielou Ďurašovou z Asociácie pre edukáciu a regionálny rozvoj Padiny, podpredsedom okresu 
Kovačica Jánom Husárikom a predsedom miestneho odboru Matice Slovenskej Pavlom Balážom. Následne sme sa zúčastnili oficiálneho 
prijatia v Obecnom dome, kde nás slávnostne privítal predseda okresu Milan Garašević. Pripravený bol bohatý pracovný, ale aj kultúrny 
program. Navštívili sme galériu insitného umenia Babka v Kovačici, Evanjelický kostol v Kovačici, výstavu insitného umenia pani Evy 
Husárikovej, zúčastnili sme sa na slávnostnom otvorení výstavy v ETNO múzeu Pavla Petráša v Padine.  

    Najdôležitejšími bodmi programu bola však účasť  na rokovaní za okrúhlym stolom za účasti zástupcov slovenskej ambasády, 
šéfredaktorky Slovenských zvestí z Austrálie, obchodných komôr zo SR a ČR, starostov z ČR a predstaviteľov Mikroregiónu Stonávka. 
K tomuto stolu som bol pozvaný ako starosta obce Hlboké, predseda Miktoregiónu Branč a člen MAS Podhoran. Rokovalo sa o projekte 
Potenciál rozvoja spolupráce Opštiny Kovačica s krajinami V4 – príklady dobrej praxe. Rozoberali sa príklady už zrealizovaných projektov, ich 
príprava, ale aj udržateľnosť. Hlavnou témou bola možnosť investícií ako jediná možnosť udržateľnosti mladých vzdelaných ľudí v okrese 
a s tým spätý rozvoj regiónu. Taktiež prebiehalo rokovanie s Miestnym odborom Matice slovenskej v Kovačici, s jej predsedom Pavlom 
Balážom, ktorý je zároveň režisérom predstavenia Detská svadba. Hlavným bodom programu bol Slávnostný večer 210. výročia príchodu 
Slovákov do Padiny, s názvom Dedičstvo našich otcov zachovaj nám Pane, kde som sa prihovoril obyvateľom Padiny a zároveň odovzdal 
srdečné pozdravy z Hlbokého, ktoré v rámci spolupráce navštívili oni už tretíkrát. Z kolísky spisovnej slovenčiny sme odovzdali dary v podobe 
kníh do knižnice základnej školy, spolu s obrazom Ľudovíta Štúra. 

         Priniesli sme si však aj bohaté skúsenosti o bežnom, ale aj národnom živote Slovákov, žijúcich v zahraničí, či v Srbsku alebo v Austrálii. 
Zahraniční Slováci v Srbsku určite nie sú tak dobre finančne zabezpečení ako priemerní Slováci, ale o to viacej sa snažia žiť národne, obracajú 
sa na udržiavanie zvykov, tradícií, viery našich otcov, slovenského jazyka, ale najmä o svoje pracovité ruky. Ich život je plnší o národnú 
spriaznenosť a vrelšiu spolupatričnosť, hodnoty duchovné a národné sú ich piliermi, ktoré im pomáhajú prežiť a držať pospolu. V tomto je 
hodnotový život u nás oveľa rozdielnejší. Preto, budem rád, ak sa nám podarí nadviazať ešte užšiu spoluprácu a v rámci rôznych projektov, 
budete môcť aj vy, občania, navštíviť v Srbsku žijúcich Slovákov a dúfam, že ich takisto vrúcne prijmeme aj my.  

 

 


