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Stiati ca...?
joi, 07 iulie 2011

&bull;Uniunea Croacilor din România este singura organizacie din car care ofer cadouri, cu ocazia Zilei Copilului _i a
srbtorilor de Crciun, tuturor pre_colarilor _i _colarilor din satele cara_ovene_ti precum _i elevilor de nacionalitate croat
din Tirol.

&bull;La încheierea fiecrui an _colar, Uniunea ofer premii în crci celor mai buni elevi din _colile noastre.

&bull;Prin aportul Uniunii Croacilor din România a fost inaugurat în anul _colar 1994-1995 Liceul Bilingv Româno-Croat din
Cara_ova.
&bull;Prin intermediul Uniunii Croacilor din România au fost donate de ctre Ministerul ^tiincei, Învcmântului _i Sportului din
R. Croacia 8.040 manuale în limba croat pentru toate _colile unde învac elevii de nacionalitate croat.

&bull;Uniunea Croacilor din România a suscinut financiar desf_urarea olimpiadei la Limba _i Literatura croat, a oferit
premii în bani celor mai buni olimpici _i a asigurat deplasarea elevilor premianci la taberele din Piatra Neamc, Nvodari,
Costine_ti, Grecia _i Croacia. Din nefericire, începând cu anul _colar 2010-2011, UCR _i-a retras sprijinul pe care l-a
acordat întrecerii olimpicilor no_tri datorit nerespectrii de ctre organizatori a regulamentului de desf_urare a olimpiadei.

&bull;Anual, Uniunea Croacilor din România asigur deplasarea profesorilor
de limba _i literatura croat la seminariile organizate în Croacia.
&bull;Uniunea Croacilor din România, prin intermediul deputatului Mihai
Radan _i a profesorului Gheorghe Iancov, s-a împotrivit procesului de
comasare al _colilor iniciat de Ministerul Învcmântului din România.
^coala din Rafnic a fost anuncat în repetate rânduri despre intencia
Inspectoratului ^colar Judecean de a strmuta ciclul gimnazial în comuna
Lupac. Datorit contribuciei princilor elevilor din Rafnic _i a
Uniunii Croacilor din România, ciclul gimnazial din Rafnic
supraviecuie_te _i în ziua de astzi.

&bull;Uniunea Croacilor din România a avut onoarea s primeasc, în dou
rânduri, un grup de arti_ti plastici din car _i strintate, care prin
creaciile lor artistice au reu_it s imortalizeze peisajele cinuturilor
noastre, dar _i portul tradicional al cara_ovenilor.

&bull;Uniunea Croacilor a organizat, în perioada 8-11 mai 2008, sesiunea de
comunicri _tiincifice pe teme de dialectologia balcanic, iar în
perioada 2-4 octombrie 2009, seminarul de etnologie româno-croat. La
aceste sesiuni au participat renumici slavi_ti români (prof. Richard
Sârbu, prof. Eugen Beltechi, prof. Petre Neiescu, prof. Mihail Deleanu),
precum _i speciali_tii de limb din Croacia (prof. Mira Menac-Mihali,
prof. Marko Samardžija, prof. Ivo Pranjkovi).
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&bull;Uniunea Croacilor a sprijinit _i a asigurat deplasarea tinerilor
catolici din cele _apte sate croate la Zadar, Republica Croacia.

&bull;UCR asigur deplasarea _i participarea ansamblului folcloric
&bdquo;Kara&scaron;evska Zora&ldquo; la numeroase festivaluri din car (Greoni, Oravica,
Re_ica, Herculane, Bucure_ti, Ia_i, Bistrica, Si-biu, Sighi_oara), dar
_i din strintate (Sisak, Stari Jankovci&ndash; Croacia, Subotica &ndash; Serbia).
În septembrie 2010, Uniunea Croacilor a asigurat deplasa-rea ansamblului
folcloric KUD Clocotici la Bu&scaron;evac, Republica Croacia, iar anul acesta
UCR a sprijinit participarea ansamblului folcloric din Clocotici la
festivalul organizat în localitatea Velika din Croacia.

&bull;Începând cu anul 2009, Uniunea Croacilor organizeaz cu prilejul
trecerii dintre ani un foc de artificii în centrul localitcilor
Cara_ova _i Lupac.

&bull;De asemenea, Uniunea Croacilor a fost singura organizacie care s-a
alturat cetcenilor din Lupac în protestul lor vehement împotriva
construirii depozitului de gunoi la marginea comunei Lupac.

&bull;În ultimii patru ani, Uniunea Croacilor a organizat în incinta
Sediului Central întâlniri cu persoanele de vârsta a treia din comuna
Cara_ova _i Lupac.
&bull;Uniunea Croacilor plte_te formaciile muzicale care cânt la rugile
din satele noastre _i din Tirol.

&bull;În fiecare an, Uniunea Croacilor din România pune la dispozicia
credincio_ilor mai pucin înstrici din cele dou comune cara_ovene_ti,
dou autobuze pentru pelerinajul la Sfânta Maria Radna.

&bull;Uniunea Croacilor este organizatoarea _i suscintoarea întrecerii
sportive &ldquo;Cupa Hrvatska Granica junior _i senior&rdquo;.
&bull;Uniunea Croacilor asigur participarea tinerilor sportivi croaci la
întrecerea sportiv anual din Subotica, Serbia.

&bull;Uniunea Croacilor a asigurat deplasarea _i participarea tinerilor
fotbali_ti croaci la Campionatul European de Fotbal pentru Minoritci
&ldquo;Europeada&rdquo; din Elvecia.
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&bull;Uniunea a asigurat deplasarea _i participarea reprezentativei
croacilor din România la Campionatul European al Minoritcilor din
Split, Croacia.

&bull;Uniunea a asigurat deplasarea _i participarea echipei la Campionatul
Mondial al Croacilor &ldquo;Croolimpijada&rdquo; din Zadar, Croacia.

&bull;Uniunea Croacilor din România în parteneriat cu Liceul Bilingv
Româno-Croat din Cara_ova a organizat pe data de 22 aprilie 2010
Bicicliada la Cara_ova, întrecere sportiv la care au participat elevii
din Cara_ova.

&bull;În incinta sediului Uniunii Croacilor s-a desf_urat pe 26 martie
2010, concursul individual masculin _i feminin de _ah, la care au
participat _ahi_tii din satele cara_ovene_ti.

&bull;Concursul de tenis de mas a fost una dintre iniciativele Uniunii
Croacilor care a demonstrat c, în afar de fotbal, în programul
acesteia pentru suscinerea sportului în comunitatea noastr se adaug _i
alte discipline sportive. Sala de sport a Liceului Bilingv Româno-Croat
a fost în perioada 3-4 decembrie 2009, locul în care au concurat cei
mai buni tenismeni din satele cara_ovene_ti.

&bull;Uniunea Croacilor a amenajat în centrul localitcii Cara_ova un parc
pentru recreacie.

&bull;În parcul respectiv, Uniunea Croacilor a construit singurul monument
pe care sunt inscripcionate numele eroilor din comuna Cara_ova dispruci
sau uci_i în Primul _i al Doilea Rzboi Mondial.

&bull;Uniunea Croacilor a construit _i o scen deschis care gzduie_te
numeroase manifestri culturale.

&bull;Uniunea Croacilor din România a demarat lucrrile pentru construirea
Muzeului Central al Croacilor din România, iar în acel muzeu vor fi
conservate cele mai importante valori ale trecutului nostru apropiat _i
deprtat, tot ce a fost valoros _i reprezentativ în viaca înainta_ilor
no_tri.
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&bull;În viitorul apropiat, Uniunea Croacilor din România intencioneaz s
demareze lucrrile la cel de-al doilea proiect important pentru
comunitatea croat din România, _i anume construirea unei Sli
Polivalente, deosebit de utile comunitcii croate de pe aceste
meleaguri.

Lina Tincul
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