Správa o činnosti OZ Zemplínski heligonkári za rok 2014 predložená na
výročnej schôdzi dňa 20.2.2015.
Vážení priatelia heligónky!
Úspešný príbeh Zemplínskych heligónkarov pokračoval aj v roku
2014. Snaha, trpezlivosť, vytrvalosť, ale hlavne vzájomná úcta,
tolerancia a povzbudzovanie priniesli i neočakávané výsledky;
predovšetkým sa však vytvorilo spoločenstvo ľudí, ktorí svojimi
piesňami prinášajú radosť a dobrú náladu ľuďom . Za pomerne krátku
dobu si táto skupinka získala i množstvo priaznivcov i obdivovateľov,
čím sa úspešne začlenila do veľkej rodiny slovenských heligónkarov
a tak aj úspešne napĺňa ciele OZ, ktoré vzniklo ako logický dôsledok
činnosti v snahe zachovávať a propagovať tradíciu hry na heligónke
a organizovať folklórne podujatia či festivaly s tematickým zameraním
na interpretáciu zemplínskej ľudovej piesne so sprievodom
heligónky.Tento príbeh by nemohol byť úspešný bez príkladnej
spolupráce so ZOS v Michalovciach, MKS a mestom Michalovce
a DMS v Michalovciach, VUC Košice, Chemkostavom a.s.
v Michalovciach a sponzormi, ktorých máme zverejnených na našej
webovej stránke a za čo im chcem aj tu úprimne poďakovať.Najväčšie
poďakovanie patrí Vám všetkým, ktorí ste v rámci svojich možnosti
svojou činnosťou prispeli k týmto dosiahnutým výsledkom nášho
spoločného klubu – združenia. Aj tento rok nás presvedčil o tom ,že
spoločné ciele sa dajú napĺňať len spoločným úsilím a vzájomnou
spoluprácou, úctivou komunikáciou a spoločným hľadaním východísk
z problémov, s ktorými sa pri našich aktivitách môžeme stretnúť. Veď
tak ako sme amatéri a samouci pri hraní na heligónke, tak isto sme aj
začiatočníci
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pri organizovaní a riadení činnosti klubu a organizovaní
a zabezpečovaní rôznych kultúrnych a iných podujatí, kde sa riadime
svojimi nadobudnutými životnými skúsenosťami a dobrými radami
a skúsenosťami iných klubov, ktoré sme využili aj pri definovaní
základných cieľov nášho združenia, ako ich mame zakotvené
v STANOVÁCH. Na základe týchto stanov sme schválili aj plán činnosti
na rok 2014 obsiahnutý v 8 bodoch, ktorého plnenie by som chcel
vyhodnotiť.
1. Dvoj CD Zemplínski heligónkari bolo slávnostne uvedené do života
na „Zemplínskej heligónke 2014 “ primátorom mesta Michalovce
Viliamom Záhorčakom, ktorý prevzal záštitu nad týmto podujatím.
2. Zmenu grafiky a loga klubu na internetovej stránke zrealizoval
a stránku administruje Mgr. Ing. Dušan Skonc ,za čo mu patrí úprimné
poďakovanie.
3. Prípravu a realizáciu projektu „ Zemplínska heligónka 2014“ sa
úspešne a s veľmi priaznivými ohlasmi podarilo uskutočniť 3.mája
2014, a to za výdatnej pomoci a spolupráce ZOS v Michalovciach,
Domom MS v Michalovciach mestom Michalovce pod záštitou
primátora mesta p. Viliama Záhorčáka a aj s finančnou podporou
VUC Košice.
4.Našej žiadosti o dotáciu na „Zemplínsku heligónku 2014“ vyhovelo
mesto Michalovce sumou 400 €, KSK –VUC -600 €, Dom MS
Michalovce 200 €, a Chemkostav a.s. 200 €. Nevyhovela nám MS
v Martine.
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5.Finančné prostriedky, ale aj iné dary ako koláče, zákusky, víno
a podobne, na „Zemplínsku heligónku 2014“ sa nám spoločným
úsilím podarilo zabezpečiť v dostatočnom množstve, za čo by som sa
zvlášť chcel poďakovať Ing. Jánovi Romaníkovi, ktorí aj napriek
svojmu veku pozháňal najviac sponzorov.

6.V roku 2014 sme nacvičili pásma na rôzne príležitosti s ktorými sme
vystupovali v rámci Slovenska prevažne na východe, ale aj na Ukrajine
a v Maďarsku ,ako stavanie mája, Deň matiek , úcta k starším,
Matičné slávnosti, dedinské veselice, rôzne oslavy výročí narodenín,
firemné slávnosti, ale aj rôzne cirkevné podujatia a vianočné koledy.
Pásma pripravovali a nácviky organizovali Hájnik Pavol a Mgr. Ing.
Dušan Skonc v spolupráci s Mgr .Štefanom Juskom .
7.V r.2014 sa nám nepodarilo zorganizovať nácvik s učiteľom hry na
heligónke, ale podarilo sa nám osloviť dvoch známych vyučujúcich
a to p. Bobaňa z Terchovej a p. Čerňanského zo Žiliny, ktorí majú
svoje školy hry na heligónku, a obidvaja nám prisľúbili pomoc aj
účasť, len treba vybrať vhodný termín a zorganizovať podujatie.
8. Zúčastňovali sme sa rôznych kultúrnych podujatí, folklórnych
festivalov a prehliadok ktoré organizovali OS,MO MS, mestá a obce
a iné inštitúcie, kde sme dôstojne prezentovali hru na heligónke
a naše zemplínske ľudové piesne a to ako „Zemplínsky heligonkári“
ako skupina, ale aj individuálne ako jednotlivci.
Z uvedeného vyplýva, že náš plán sa nám podarilo celkom úspešne
splniť, až na jeden bod, ktorého realizácia je však otvorená.
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Aj v uplynulom roku sa počet členov nášho klubu zvyšoval, keď k nám
pribudli : Mária Peštová, Anna Tirňaková, manželky našich
heligónkarov ako speváčky, Bc. Braňo Sojka s manželkou Monikou,
Kušnír Ján, Kuročka Jozef a Ondrik Ladislav . Je pravda, že v priebehu
roka sa pravidelných stretnutí – nácvikov v klube prestali zúčastňovať
Ing. Vlado Džurina – pre pracovnú vyťaženosť, začal vykonávať
taxislužbu, Ignác Figmik a Ďuro Ľupták zo zdravotných dôvodov,
Barlaž Jozej z osobných dôvodov, Mgr. Jusko Štefan pre pracovnú
vyťaženosť a tak isto aj Mgr. Ing. Dušan Skonc.
Zvýšený počet záujemcov o hru na heligónke je potešujúci a svedčí
o opodstatnenosti činnosti nášho klubu, ktorý vytvára dobré
podmienky a priestor pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú
zdokonaliť v spoločnom hraní a speve, ktorý si chcú rozšíriť svoj
repertoár či už v skupinovom alebo individuálnom vystupovaní.
V prvom polroku pri organizácií vystúpení sme narazili na jeden
problém, a to že pri vystúpení väčšieho počtu heligonkárov naraz
napríklad 10 až 12 a viac prudko poklesla kvalita spoločného hrania,
čím sa znížila aj úroveň celého vystúpenia. Veľmi ťažko bolo udržať aj
celkovú disciplínu na javisku. Preto sme začali diskutovať o znížení
počtu vystupujúcich. Ale ako to urobiť, aby sa nikto neurazil? Veď
všetci cvičíme preto, aby sme sa aj prezentovali, aby kvalita a úroveň
nášho vystúpenia bola taká, aby nás na naše vystúpenie pozvali aj
druhy raz, nie posledný raz, aby sa naše vystúpenie divákom páčilo
a aby malo aj príslušnú kultúrnu hodnotu. Preto musíme byť
dostatočne sebakritickí , ale aj ochotný prijímať s pokorou a bez
urážok kritiku a upozornenie na chyby, ktorých sa dopúšťame, ak sú
vyslovené úprimne a nie dehonestujúco.
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Tento istý dôvod ma viedol aj k zmene organizácie spoločných
nácvikov a to rozdelením na dve menšie skupiny, čím sa zvýšila
efektivita nácviku. Dokonca sa ukazuje potreba vytvoriť aj tretiu
skupinu pre začiatočníkov, ktorí by potrebovali individuálny prístup.
Tu však narážam na problém deficitu môjho osobného času ,ktorý by
som rád chcel venovať všetkým hráčom. V zimnom období to sa ešte
dá zvládnuť pri nadpriemerne dobrej vôli, ale keď sa začnú poľné
práce, musím uprednostniť svoje živobytie. Aj tu však vidím
východisko, veď v rámci nášho klubu v priestoroch DMS si môžete
dohodnúť spoločné nácviky vo dvojici, alebo v trojici, ako komu
vyhovuje a trénovať aj individuálne. V tomto smere vítam a oceňujem
iniciatívu Michala Peštu a Mgr. Ing. Dušana Skonca, Tomka Ladislava
a Judr. Františka Antoniča, ktorí vytvorili skupinu a nacvičili pásmo
kolied s ktorým už mali počas Vianoc niekoľko vystúpení. Táto cesta
sa ukazuje ako správna a veľmi efektívna. Veď oveľa jednoduchšie je
potom vytvoriť spoločný program z jednotlivých skupín, do ktorého
sa vyberie to najlepšie. A je tu oveľa väčší priestor aj na individuálnu
sebarealizáciu jednotlivých hráčov ako aj zdravú súťaž kvality.
Chcem ešte raz vysloviť poďakovanie a uznanie Mgr. Ing. Dušanovi
Skoncovi za to, že sa venuje nielen nácvikom skupiny, ale aj
administruje našu stránku na ktorej okrem iných vecí vytvoril aj
spevník našich pesničiek, ktorý môže poslúžiť širokej verejnosti, a to
aj napriek svojmu pracovnému zaťaženiu. Veď v minulom roku sa im
narodil druhý syn, presťahoval sa z mesta na dedinu, kde začal aj
s rekonštrukciou rodinného domu a k tomu všetkému dostal aj novú
farnosť ,takže roboty ma určite vyše hlavy aj bez nášho klubu, ale my
sme všetci radi ,že aj napriek tomu sa rád vracia medzi nás.
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Činnosť klubu v dnešnej dobe nie je len o hraní a spievaní, ale je
hlavne o komunikácií so svetom , o poznaní a využívaní najnovších
technológií ako počítač, internet a podobne , čo je pre nás skôr
narodených úplne neznámi svet, do ktorého sa poniektorí snažíme
preniknúť postupnými pomalými krokmi viac či menej úspešne, preto
som úprimne rád, že prichádzajú medzi nás aj mladí a vzdelaní ľudia
ktorí so svojimi znalosťami a schopnosťami pomôžu pri napredovaní
klubu a zvyšovaní kvality jeho práce.
V minulom roku sa vzdal funkcie podpredsedu OZ Mgr. Ing. Dušan
Skonc a taktiež funkcie revízora Judr. Antonič František , preto je
potrebné na dnešnej schôdzi zvoliť nových členov na tieto funkcie,
aby bolo vedenie klubu kompletné. Tiež je potrebné prediskutovať
a schváliť plán činnosti a rozpočet na budúce obdobie, preto sa teším
na vaše podnetné nápady a návrhy , ktoré budete mať v diskusií.

Ďakujem za pozornosť.

Hájnik Pavol

