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POĎAKOVANIE
Opäť sú tu najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.

Blíži sa i koniec kalendárneho roka 2008.
Dovoľte mi, aby som touto cestou poďakoval

všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, hlav−
nej kontrolórke, predsedom a členom komisií pri
obecnom zastupiteľstve, pracovníkom obecného
úradu a obecnej prevádzky, členom redakčnej rady
Beckovských novín, všetkým organizáciám v obci,
občanom a všetkým nemenovaným, ktorí akoukoľ−
vek mierou a spôsobom pomáhali a prispeli k riad−
nemu chodu a rozvoju obce v r. 2008.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu v r. 2009.
Všetkým prajem pokojné, šťastné a radostné pre−

žitie vianočných sviatkov a do nového roku veľa
pevného zdravia, šťastia a Božieho požehnania.

Karol Pavlovič, starosta obce Beckov

Pf 2009
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Na ostatnom zasadnutí Obecné−

ho zastupiteľstva obce Beckov, ktoré
sa uskutočnilo 18. novembra 2008
poslanci schválili nasledovné uznese−
nia:

Uz. č.319/2008 – OZ vzalo na
vedomie kontrolu uznesení zo zasad−
nutia konaného dňa 17.10. 2008 bez
pripomienok.

Uz.č.320/2008 – OZ vzalo na ve−
domie čerpanie rozpočtu obce za 3.
štvrťtok 2008 bez pripomienok.

Uz.č.321/2008 − OZ vzalo na ve−
domie čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ J.M.
Hurbana za 3. štvrťrok 2008 bez pri−
pomienok.

Uz.č.322/2008 – OZ vzalo na ve−
domie informáciu starostu obce o prí−
prave rozpočtu obce (rozpočtového
provizória) na rok 2009.

Uz.č.323/2008/a – OZ schválilo

zloženie inventarizačných komisií pre
inventarizáciu majetku a záväzkov
obce za rok 2008 bez pripomienok.

b) OZ uložilo inventarizáciu reali−
zovať a odovzdať v termíne do
18.12.2008.

Uz.č.324/2008 – OZ vzalo na ve−
domie návrh VZN o miestnych da−
niach a miestnom poplatku za komu−
nálne odpady a drobné stavebné od−
pady.

Uz.č.325/2008 – OZ vzalo na ve−
domie návrh VZN o nakladaní s od−
padmi.

Uz.č.326/2008 – OZ vzalo na ve−
domie návrh VZN o malých zdrojoch
znečisťovania ovzdušia a ochrane
ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.

Uz.č.327/2008 – OZ schválilo úpra−
vu nájomných zmlúv:

− s firmou K−TEX s.r.o.,

− s firmou F−plus s.r.o.
− SAD Trenčín
− Kaderníctvo Viera Ševcechová
− Sanot s.r.o – Lekáreň Trenčian−

ske Stankovce
− Ambulancia všeobecného lekára

pre dospelých − MUDr. Lenka Bená−
ková,

− Ambulancia detského a dorasto−
vého lekára – MUDr. Jana Drobná,

− Ambulancia zubného lekára –
MUDr. Mária Havranová.

Uz.č.328/2008 – a) OZ schválilo
návrh úpravy poplatku za Káblovú
televíziu na prípojku a mesiac v zmys−
le návrhu.

b) OZ vzalo na vedomie návrh
úpravy poplatku za odvoz a likvidá−
ciu odpadu na osobu a rok.

Uz.č.329/2008 – OZ schválilo od−
kúpenie časti pozemku parc. č. 197/

3 o výmere 153 m2 od P.Šveca,
M.Barteka, I. Čičmanského a
J.Gazdíka, bytom Beckov č.202 za
cenu uvedenú v ponuke.

Uz.č.330/2008 – OZ súhlasí s vy−
daním kladného predbežného sta−
noviska k zmene a doplneniu ÚPN
obce Beckov k realizačnému záme−
ru investičnej bytovej výstavby v k.ú.
obce Beckov v smere na Rakoľu−
by, časť Galvanove sady pre firmu
TEXOS−X, s.r.o. Trenčín, Olbrach−
tova 6/900.

Uz.č.331/2008 – a) OZ vzalo na
vedomie návrh odborne spôsobilej
osoby na výrub drevín v lokalite na
cintoríne.

b) – OZ schválilo realizáciu uve−
deného výrubu v zmysle návrhu v
období vegetačného pokoja.

Zapísala Anna Benková

Spasiteľ sveta, Ježiš Kristus, sa
narodil v Betleheme. Po tom, ako Ho
chcel Herodes zabiť, utiekli s Ním Jeho
rodičia do Egypta a po dvoch rokoch
sa vrátili späť, vrátili sa do Nazareta.
To všetko sa dialo na Boží príkaz
prostredníctvom anjela. V Nazarete
Ježiš vyrastal, naučil sa tesárskemu
povolaniu a tu strávil čas až do svoj−
ho verejného účinkovania. Keď Ježiš
Nazaretský čítal v synagóge proroc−
ký text z Izaiáša, jeho naplnenie vztia−
hol na svoju osobu (Lk 4, 16 – 30).
Toto sa pravdaže nepáčilo mnohým,
medzi ktorými vyrastal.

A predsa tie slová platia o Ňom
samom. Pán Ježiš Kristus je očaká−
vaný Mesiáš, ktorý bol pomazaný
Duchom Pánovým, aby zvestoval
chudobným evanjelium, uzdravoval
skrúšených srdcom, išiel hlásať za−
jatým prepustenie a slepým navráte−
nie zraku, utláčaným oslobodenie.

Pán Ježiš Kristus prichádza aj k
nám, dnes. A čo nachádza?...
Skúsme sa na chvíľu v pokore a vo
svojom duchu zahĺbiť a uznať, že
naozaj je toto tu o nás a poučme sa,
aby sme nestratili Život. Čo nachá−
dza Kristus dnes? Uštvaných a upo−
náhľaných ľudí kvôli nášmu rýchle−
mu tempu života, náš nedostatok
času, náš individualizmus, keď je
každý doma v druhej izbe – pri sle−
dovaní svojho televízneho programu
alebo pri svojom počítači. Nachádza
agresivitu, hlučnosť a bezohľadnosť,
ktoré sa prenášajú z dospelých na
deti, a verte, že to prežívame najmä
v školách, áno aj na hodinách nábo−
ženstva! Nachádza nás rozšante−
ných vo svete biznisu alebo ponižo−
vaných, utiahnutých, rezignujúcich, a
tak vlastne hľadajúcich svoju vlast−
nú identitu, zmysel a náplň života...
a mohli by sme v tom pokračovať...
ale načo, veď každý vie, kde sa práve
nachádza a kam smeruje, no nie?!

Dôsledky takéhoto života už sú,
ale ak sa nespamätáme, ešte aj budú
katastrofálne... Lebo krízou našej

spoločnosti (myslím tým aj tú našu,
beckovskú) už dlho je kríza viery,
kríza osobného vzťahu s Bohom a s
Ježišom Kristom skrze Ducha Svä−
tého. Cirkev prináša posolstvo od
Boha, aby nám pomohla z tejto krí−
zy. Pán Ježiš Kristus neprišiel iba
vtedy v Betleheme, keď sa narodil v
maštali (mimochodom, aj to svedčí o
tom, v čom ľudia žili a žijú), prichá−
dza neustále, lebo síce zomrel, ale
ožil, slávnou mocou Božou bol vzkrie−
sený k životu, vstúpil na nebesia a
opäť príde, ale už nie v ponížení (do
biednej maštale v Betleheme), ale v
sláve a dôstojnosti (do maštale ľud−
ských sŕdc, prepáčte a skôr ako to
odsúdite, zamyslite sa nad tým...).

Neustále Kristus nachádza hlad
a smäd po Bohu, po skutočných
hodnotách a zmysle života. Dnešné−
mu človeku chýba pokora pred Bo−
hom, spoločenstvo s Ním na Služ−
bách Božích, spoločenstvo s Ním v
komôrke srdca – kríza viery je roz−
siahla.

Pán Ježiš Kristus prichádza k
nám. Neprestajne klope na dvere
nášho srdca. Ale my to nepočujeme.
Nechceme. Veď, čo už by nám asi
mohol také povedať, všetko už vie−
me. Čo by nám ešte mohol dať, keď
aj tak sme pocítili len to, ako nám
mnoho vzal. A pre našu sebeckosť
nevidíme maličkosti, ktoré nasvedčo−
vali a svedčia o tom, že je s nami
každý čas. On však bol pomazaný
Duchom Pánovým, aby zvestoval
chudobným evanjelium, uzdravoval
skrúšených srdcom, išiel hlásať za−
jatým prepustenie a slepým navráte−
nie zraku, utláčaným oslobodenie.

Pán Ježiš Kristus prichádza a nič
ho neodradí... čaká... Či Mu otvoríš?
Nie tomu bohu, ktorý ti ponúka „po−
zlátko“ – navonok veci krásne a oká−
zalé, a vo vnútri zhnité; ktorý ponú−
ka iba chvíľkovú spokojnosť; ktorý
podáva klamné istoty a falošné sľu−
by. Otvor svoje srdce Bohu, ktorý
prichádza na pomoc našej mdlobe,

ktorý uzdravuje srdce, myseľ i um,
ktorý oslobodzuje, vracia zrak. Všet−
ko sa zmení. Ani mladosť netrvá na−
veky, ani rodinnému šťastiu sa nete−
ší človek neprestajne, ani práca ne−
dáva celkový zmysel a naplnenie.
Keby to tak bolo, že by nás tento
svet nasýtil i napojil, občerstvil a
uzdravil, či by si niekto mohol siah−
nuť na život? Či by mohlo byť toľko
nenávisti, zákerností, ukričaných a
agresívnych ľudí od najmladších po
najstarších? Či by bolo toľko katastro−
fických príbehov, ktoré píše život?

Tak veľmi potrebujeme Boha, kto−
rý k nám prichádza v Pánovi Ježi−
šovi Kristovi. V čase životnej krízy,
v prázdnote a pocite samoty, pri smrti
blízkeho človeka, pri stratách život−
ných istôt je príležitosť chopiť sa vie−
rou Ježiša Krista, skrze Jeho slovo,
ktoré upokojí rozbúrenú hladinu ži−
vota, upevní pôdu pod nohami. On
prichádza, aby bol centrom tvojho,
môjho života. Otvor mu dvere srd−
ca, aby mohol vojsť a prebývať v
ňom. Skutočne sa ti tento „risk„ v
živote oplatí. Otvor Mu, práve na tie−
to Vianoce a ži s Ním... aj v novom
roku... i ďalšie... až do svojej smrti,...
a potom samozrejme budeš aj vo
večnosti.

Toto zamyslenie končím príbehom
z knižky: Životné križovatky, ktorej
autorom je Rudi Lack: „vchod do
zámočku, v ktorom sa nachádza
naše misijné centrum, je taký atrak−
tívny, že som vždy pyšný, keď pri−
veziem hostí pred dom. Trávnik je
pekne udržiavaný, po stranách scho−
dov sú kvitnúce kvety. Napokon,
prvý dojem je vždy najdôležitejší. Táto
rezidencia je skutočným darom od
Boha, ktorý nám On zveril a musíme
sa o ňu dôkladne starať. Niet divu,
že aj štát ju prehlásil za historickú
pamätihodnosť. Keď návštevníci vy−
stúpia z auta, sú ohromení týmto sne−
hobielym zámočkom, postaveným
medzi stromami, s výhľadom na naj−
krajšie jazero vo Švajčiarsku.

Práve preto rád vítam hostí z tej−
to prednej strany, aby získali čo naj−
krajší dojem.

Avšak niekedy prichádzajú hos−
tia sami a svoje autá zaparkujú na
parkovisku za domom. Do domu
vchádzajú zadným vchodom, a keď
ich vítam, stoja už v chodbe. Použili
zadný, neatraktívny vchod, kde naj−
prv museli prejsť okolo dvier na toa−
letu, a potom okolo škaredých dre−
vených dverí do skladu. Cítim sa v
rozpakoch, že som na nich neurobil
dobrý dojem. Ale oni vošli dobrovoľ−
ne zadnými dverami.

Pripomína mi to Ježiša, ktorý sa
nenarodil v paláci v Ríme, ale medzi
zvieratami v maštali, v malom
mestečku Betlehem. Napokon, On
vstupuje do nášho života inak, než
by sme si to predstavovali. Ako veľ−
mi by sme chceli, aby vošiel hlavný−
mi dverami, nad ktorými máme kon−
trolu. Ale On rád používa zadné dve−
re. My nemáme radi, keď prichádza
tak, ako On chce a takým spôso−
bom, ktorým nás poníži. Je potreb−
né, aby sme stratili svoju vlastnú
povesť a ukázali sa takými, akí v sku−
točnosti sme.

Nabudúce, ak by k tebe prišiel
neobvyklými dverami, privítaj Ho. On
chce pre Teba to najlepšie a Jeho
myšlienky o tebe sú dobré, nie zlé.
Ďakuj Mu, že On vie, ktorým vcho−
dom má vojsť.

Modlitba: Pane, Ty si Pánom a
máš zvrchované právo na môj život.
Príď dverami, ktorými chceš, dokon−
ca aj keby si ma mal ponížiť. Viem,
že mi to len pomôže, aby som sa Ti
viac podobal. Amen.“

Prajem nám pokojné prežitie ad−
ventných, vianočných a silvestrov−
ských chvíľ v kruhu rodiny, a pra−
jem vám, aby sa u vás na tieto Via−
noce otvorili dvere vašich sŕdc pre
živého Boha v Ježišovi Kristovi.
Pokoj vám!

Vaša Monika Cipciarová
evanjelická farárka

Prichádza k nám...



1. Pán starosta, blíži sa čas
Vianoc a koniec kalendárneho
roka, robíme posledné číslo
tohtoročných novín. Čo pre vás
znamenajú vianočné sviatky a

koniec roka?
Vianoce a

v i a n o č n é
sviatky boli a
vždy budú pre
mňa najkrajší−
mi sviatkami v
roku. Sú pri−
pom ienkou
n a r o d e n i a

Spasiteľa, ktorý priniesol na tento
svet lásku a odpustenie. Je to ob−
dobie, kedy sú ľudia na seba o
niečo milší, stretnú sa celé rodiny,
zažiaria vianočné stromčeky, roz−
dávajú sa darčeky. V kostole za−
znejú piesne na oslavu príchodu
Spasiteľa. To všetko robí atmosféru
Vianoc neopakovateľnou.
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Na slovíčko, pán starosta...
2. Aké sú vaše spomienky

na Vianoce z čias Vášho det−
stva, na rodičovský dom, súro−
dencov a vianočný stromček?

Na Vianoce z detstva mám len
krásne spomienky. Je to asi pre−
to, že naši už teraz nebohí rodičia
prikladali Vianociam a prežitiu via−
nočných sviatkov mimoriadny
význam. Prioritou bolo hlavne byť
duševne pripravený k ich dôstoj−
nému duchovnému prežitiu. Veľ−
ký, živý, bohato vyzdobený strom−
ček, štedro prestretý stôl, tradičné
zvyky spojené s vinšami, to všet−
ko patrilo k Vianociam. Pri štedro−
večernej večeri, keď sme boli ešte
malí, nás spolu sedelo minimálne
desať. Účasť na polnočnej omši
pešou túrou zasneženou krajinou
bola vždy nezabudnuteľným zá−
žitkom. Bolo to niečo, na čo spo−
mínam dodnes. Tieto krásne spo−
mienky ostanú vo mne navždy.

3. Kde budete prežívať tieto
Vianoce? Doma, s rodinou ale−
bo plánujete niečo mimoriadne?

Vianoce vnímam ako sviatky
rodiny. Preto, ako každý rok, ich
budem tráviť doma s rodinou.
Hoci už druhý rok po sebe bude−
me len sami dvaja s manželkou.
Určite sa však počas sviatkov
všetci doma stretneme.

4. Vianoce a Beckov – sú iné
ako inde alebo je za tým len náš
lokálpatriotizmus?

Vianoce sú krásne všade. No
podľa mňa sú najkrajšie tam, kde
sme doma. A my sme doma v
Beckove.

5. A na záver: Poďakovali ste
nám všetkým za podiel na ve−
ciach obecných a zaželali ste
občanom radostné prežitie via−
nočných sviatkov a Božie po−
žehnanie v novom roku. Spýtam
sa inak: Čo by ste si Vy želali

V nasledujúcich riadkoch si
môžete prečítať niektoré časti z
listu p. Ing. Antona Lifku zo 17.
augusta 2008, ktorý zaslal sta−
rostovi obce. Boli k nemu
priložené dve fotografie no−
vomestského kroja, ktoré
nosili beckovské ženy a
dievky okolo roku 1940.
Ing. Anton Lifka dvadsať ro−
kov zberal údaje o krojoch
v našom kraji od žien, kto−
ré ho nosili ešte okolo roku
1970. Svoj výskum spraco−
val do 80−stranového ruko−
pisu, z ktorého nám posky−
tol niektoré informácie, via−
žúce sa k Beckovu.

Na fotografiách sú ženy
z Beckova v novomest−
skom kroji. Tento kroj sa
nosil v obciach Čachtice,
Želovany, Komárno (obec
Čachtice tvora miestne čas−
ti Čachtice, Želovany a Ko−
márno, o čom svedčí aj ka−
menný kríž pred farou v maďar−
skom jazyku, asi pred r. 1909),
Hrachovište, Nové Mesto nad
Váhom, Mnešice, Izbice, Bec−
kov, Rakoľuby, Beckovská Vies−
ka, Kočovce. U slobodných diev−
čat bol tento kroj dlhý až po člen−
ky ešte v 20−tych rokoch 20. sto−
ročia, neskoršie sa skracoval.
Rukávce a krézel boli biele, bez
výšivky, lajblík – prucel býval
takej farby ako sukňa. Zástere

dievčat a žien do 40−tych rokov
20. storočia bývali bledoružové,
bledomodré, biele … a sukne
biele, bledoružové, bledomod−

ré, bledozelené. Bohatšie ze−
mianske a remeselnícke dievky
nosievali sukne sametové –
tmavomodré, čierne, vínovočer−
vené s bielymi bodkami. Sukne
dievčat a žien bývali nazbera−
né a spotrebovali sa na ne 4 m
látky a na zástere 2 m. Na prvú
nedeľu v mesiaci a na veľké
sviatky, ako napr. hody, si za−
kladali slobodné dievčatá na
vrch hlavy biely kupovaný ven−

ček. Ku kroju sa nosili čižmy. V
zime nosili vlniaky v tvare troju−
holníka, dievčatá aj biele, ble−
doružové, bledomodré, ženy
tmavších farieb a čierne. Vyda−
tá žena mala biely čepiec, uvä−
zoval sa pod bradou na krku.
Na čepiec šiel biely tylangrový
(tylový) ručník, strojom vyšíva−
ný ale i váperový. V zime štofo−
vé ručníky alebo vlniačiky.

Blúzky a kacabajky pre bec−
kovské dievčatá šila Etelka Pa−
česová z Mnešíc. Slobodné
dievčatá si prišpendlili na lajblík

NOVOMESTSKÝ KROJ Z BECKOVA

na Vianoce? Aký je Váš „list Je−
žiškovi“?

V prvom rade si prajem, aby
naša obec a jej občania prežili
vianočné sviatky v pokoji, v ra−
dosti a bez mimoriadnych uda−
lostí. Pokiaľ si môžem ja želať, tak
je to hlavne pevné zdravie pre
mňa a moju rodinu, a tým aj silu
do ďalších dní.

Za odpovede ďakuje D.
Badžgoňová a v mene RR BN
želá pánovi starostovi krásne via−
nočné sviatky v kruhu svojich
najbližších.

RR BN zároveň ďakuje páno−
vi starostovi a poslancom OZ, že
už 12 rokov umožňujú vydávať
NAŠE obecné Beckovské novi−
ny. A do nového roka im želáme
zdravie, šťastie, úspechy, aby
múdro a s láskou spravovali našu
obec pre blaho nás všetkých!

alebo kacabajku púčik šípovej
ruže farby ružovej alebo červe−
nej. Katolícke dievčatá nosili v
ľavej ruke modliacu knižku, ru−
ženec a bielu šatôčku, v pravej
ruke mohli mať len vetvičku roz−
marínu alebo voničku − rozma−
rín, bazaličku, myrtu, hrebíček,
zimnú alebo letnú fialku.

Tento kroj vlastní naša rodi−
na už iba v štyroch exemplá−

roch.
Na moravskom Slo−

vácku masovo obnovujú
svoje kroje: podlužácky,
horňácky, dolňácky, ky−
jovský, klobucký (Klobo−
uky u Brna) a tuřanský
(Tuřany, Chrlice, Líšeň u
Brna). Majú aj svoju pre−
dajňu.

V Novej Vsi nad Vá−
hom je kroj novanský, prí−
buzný kálnickému. Do
roku 1920 mal biele suk−
ne, v páse vyšívané „na
rybacinu“− príbuzné kro−
ju z Čičman a Valašskej
Belej. Biele sukne nahra−
dila neskôr farbotlač. No−
vanský kroj sa nosil i na
novanských kopaniciach,
kde bolo 7 domov na 17
ha pôdy. Ale v roku 1919

chodili z novanskej horárne tri
horárove dcéry do novanského
kostola v kroji novomestsko−bec−
kovskom.          Ing. Anton Lifka
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Dňa 9.12.2008 poslanci obecné−
ho zastupiteľstva schválili nové Vše−
obecne záväzné nariadenie o nakla−
daní s odpadmi v obci Beckov na
rok 2009. Vyberáme z neho pre vás
tie najdôležitejšie informácie:

A) Zber odpadu zo zberových
nádob KUKA

1. Na vývoz komunálneho odpa−
du z domácností sa pri nehnuteľnos−
tiach určených na bývanie (rodinné
domy, chalupy, bytové domy okrem
bytových domov kolaudovaných po
r. 2007) používajú zberné nádoby
KUKA s objemom 110 l. Tieto za−
bezpečuje obec a občan si nádobu
prenajíma na dobu 6 rokov za 50 %
nákupnej ceny. Pokiaľ v priebehu 6−
tich rokov dôjde k jej poškodeniu, je
občan povinný zakúpiť si novú zber−
nú nádobu vo výške 100 % nákup−
nej ceny. Právnické osoby a fyzické
osoby podnikatelia si hradia 100 %
nákupnej ceny. Zberná nádoba musí
byť v deň vývozu označená štítkom
(žetónom).

2. Na vývoz komunálneho odpa−
du z domácností z bytového domu
č. 204 a bytových domov skolaudo−
vaných po r. 2008 sa používajú 1100
l zberné nádoby.

3. Pri nehnuteľnostiach slúžiacich
ako nebytový priestor sa používajú
zberné nádoby s objemom 110 l

4. Celková cena smetnej nádoby je
900 Sk (30 � ), obèan platí polovicu, t.j.
450 Sk (15 �).

4. Zber odpadu zo zberových
nádob sa uskutočňuje podľa kalen−
dára vývozu.

B) Zber vyseparovaných zložiek
1. Plasty
a) Zberajú sa do plastových vriec
b) V deň vývozu je potrebné vre−

cia s plastmi vyložiť pred nehnuteľ−
nosti

c) Zber sa uskutočňuje podľa
kalendára vývozu

d) Pod odpadom s názvom plas−
ty sa zbiera:

PET fľaše od malinoviek, stolo−
vých vôd s vrchnákmi a etiketami,
plastové kelímky od jogurtov, plasto−
vé fľaše od šampónov, tekutých
mydiel a pod.

e) Odpad nesmie obsahovať:
PET fľaše znečistené škodlivina−

mi alebo časti PET fliaš, tvrdené plas−
ty, polystyrén a pod.

2. Sklenené fľaše a sklenené po−
háre

a) Zberajú sa do zelených kon−
tajnerov umiestnených v obci:

− 2 ks pri obecnej prevádzke
− 2 ks pri predajni Zlatý pavúk
− 2 ks pri zdravotnom stredisku
− 1 ks pri bytovke č. 200
− 1 ks v Matiáške pri mostíku
− 1 ks vo Veternej ulici
b) Pod odpadom s názvom sklo

sa zbiera: nevratné fľaše z bieleho a
farebného skla, nevyužiteľné resp.

rozbité tabule skla z okien a dverí,
fľaše od zaváranín a pod, očistené
od zvyškov z pôvodného obsahu.

c) Odpad nesmie obsahovať: žia−
rovky, keramiku, zrkadlá, drôtené
sklo, porcelán, kovové uzávery na
fľaše

d) Zakazuje sa ukladať tento od−
pad vedľa zberových nádob

3. Ostatné sklo
a) Zberá sa do kontajnerov vo

dvore obecnej prevádzky
b) Pod odpadom s názvom ostat−

né sklo sa zbiera:
rozbité tabule skla z okien a dverí
4. Nebezpečný odpad a autoba−

térie
a) Zberá sa do kontajnerov vo

dvore obecnej prevádzky
b) Nebezpečné zložky z komu−

nálneho odpadu je zakázané ukladať
do zberných nádob určených na
komunálny odpad z domácností.

c) Pod odpadom s názvom ne−
bezpečný odpad sa zbiera:

batérie a akumulátory, neónové
svietidlá, znečistený obalový materi−
ál plechové obaly od farieb, oleja a
pod., monočlánky, staré chemikálie,
olejové filtre bez oleja

5. Textil
a) Zberá sa do kontajnerov vo

dvore obecnej prevádzky. V prípade
potreby sa uskutoční zberaním po
obci.

b) Pod odpadom šatstvo a textil
sa zbiera šatstvo, textilné vrecia,
plachty, celty, textilné odrezky. Od−
pady môžu obsahovať: gombíky, zip−
sy, kožu, papier, drevo, plast.

6. Elektroodpad
a) Zberá do kontajnerov vo dvo−

re obecnej prevádzky.
b) Pod odpadom vyradené elek−

trické a elektronické zariadenia sa
zbiera: chladničky, mrazničky, práč−
ky a sušičky, elektrické sporáky a
mikrovlnné rúry, elektronické hrač−
ky, kalkulačky, telefóny, a faxy, vi−
deokamery, fritézy, mobilné telefóny,
žehličky, mlynčeky a iné

7. Objemný odpad (nadrozmerný
odpad)

a) Zberá sa do kontajnerov vo
dvore obecnej prevádzky

b) Je to odpad, ktorý sa pre svoj
veľký rozmer nemôže dať do zber−
nej nádoby KUKA 110 l

8. Drobný stavebný odpad
a) Zberá sa do kontajnerov vo

dvore obecnej prevádzky. V prípade
potreby je možné objednať si odvoz
DSO na prevádzke. Množstvo by
nemalo presiahnuť ...............m3.

b) Do kontajnerov nepatria sta−
vebné odpady, ktoré vznikajú pri sta−
vebnej činnosti fyzických a právnic−
kých osôb vykonávanej na základe
stavebného alebo búracieho povole−
nia. Na zber a vývoz takto vzniknu−
tých stavebných odpadov je potreb−
né zabezpečiť si veľkoobjemový kon−

tajner samostatne.
9. Železné a neželezné kovy
a) Zberajú sa do kontajnerov vo

dvore obecnej prevádzky.
b) Pod odpadom železné a neže−

lezné kovy sa zbiera: kovové obaly
z nápojov a spreje, ručné kovové
zariadenia, vyradené kovové nástro−
je, hrnce, armatúry, kovové umýva−
dlá, kovové časti vyradených stro−
jov, kusy plechov a profilov.

10. Železo
a) Zberá sa do kontajnerov vo

dvore obecnej prevádzky.
11. Zber ostatného skla, nebez−

pečného odpadu, textilu, elektrood−
padu z domácností, objemného od−
padu, drobného stavebného odpadu,
železných a neželezných kovov,
železa sa uskutočňuje na dvore
obecnej prevádzky:

v období od 1. mája do 31. októb−
ra: každú druhú sobotu v čase od
9.00 do 13.00 h

v období od 1. novembra do 30.
apríla: pondelok – piatok v čase od
8.00 do 15.00 h

12. Papier a kartón
a) Zber sa uskutočňuje prostred−

níctvom Základnej školy s materskou
školou J.M.Hurbana v Beckove 1x
za rok.

b) Obec informuje občanov o
presných termínoch pristavenia veľ−
koobjemových kontajnerov prostred−
níctvom miestneho rozhlasu.

c) Pod odpadom s názvom pa−
pier a kartón sa zbiera: noviny, ča−
sopisy, zošity, kancelársky a baliaci
papier, kalendáre, katalógy, cenníky,
knihy bez dosiek, adresáre, telefón−
ne zoznamy, kartóny, vlnité kartóny.

d) Odpad nesmie obsahovať: per−
gamenový papier, asfaltový a dech−
tový papier, brúsny papier, uhlový
papier, obaly z mlieka.

13. Biologicky rozložiteľný odpad
a) Odpad z údržby zelene si ob−

čania zhodnocujú na vlastnom po−
zemku (kompostovisku). Vývoz od−
padu, ktorý pôvodca nemá možnosť
zhodnotiť na vlastnom pozemku a
vývoz odpadu z verejných priestran−
stiev zabezpečuje obec na kompos−
tovisko v areáli PD Beckov.

b) Obvykle sem patria zelený bi−
oodpad (tráva, lístie, burina, viničné
prútie, kukuričné kôrovie), odpad z
dreva (konáre, drevené triesky, hob−
liny a piliny), odpad z potravín (škru−
piny, zvyšky jedál, odpad z kávy a
čaju, odpad z ovocia), slama, seno,
exkrementy zvierat (trus z hydiny,
močovka, exkrementy hovädzieho
dobytka).

14. Kal zo septikov
a) Majitelia septikov, resp. iní ich

užívatelia ako nájomcovia, správco−
via a pod. sú povinní zabezpečiť na
vlastné náklady zneškodňovanie ka−
lov v súlade so všeobecne záväz−
nými predpismi.

b) Vykonávať zber, prepravu a
zneškodňovanie kalov na území obce
Beckov môže len organizácia pove−
rená zberom, ktorá má uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnos−
ti s obcou alebo obec. V obci Bec−
kov túto činnosť vykonáva obecná
prevádzka. Vývoz fekálií si občania
môžu objednať na obecnej prevádz−
ke osobne alebo telefonicky na čís−
lach: 032/7777112 – telefón a
záznamník, mobil 0908/718158.

15. Odpad zo záhradkárskych
osád

a) Kompostovateľný odpad zo
záhrad je zhodnocovaný na pozem−
ku spravovanom vlastníkom, resp.
užívateľom záhrady.

b) Na zber a odvoz ostatného
vyprodukovaného komunálneho od−
padu je možné prostredníctvom pred−
sedu záhradkárskej osady požiadať
na obecnom úrade o pristavenie veľ−
koobjemového kontajnera na vlast−
né náklady.

Poslanci zároveň schválili aj výš−
ku poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady:

Výška poplatku na 1 obyvateľa,
ktorý má v obci trvalý alebo prechod−
ný pobyt je 17  ( 512,− Sk)

Poèet èlenov v domácnosti Vý�ka
poplatku Poèet �etónov

· 1 - èlenná domácnos� 17 �
( 512,- Sk) 3
· 2 � èlenná domácnos� 34 �
(1 024,- Sk) 6
· 3 � èlenná domácnos� 51 �
(1 536,- Sk) 8
· 4 � èlenná domácnos� 68 �
(2 048,- Sk) 11
· 5 � èlenná domácnos� 85 �
(2 560,- Sk) 14 �
· 6 � a viacèlenná domácnos� 97 �

(2 922,- Sk) 17 �
(5 èl. á 17 �, 6.
(a ïal�í èlen á 12 �)
trvalo neobývané chalupy na dom

a rok 10 � (300,-Sk) 2
Poplatok je splatný v dvoch splát−

kach 50 % do 28.2.2009 ,
50 % do 30.6.2009.
Dôvodom zvýšenia poplatku za

odvoz, likvidáciu a zneškodňovanie
komunálnych odpadov je podstatné
zvýšenie dopravných nákladov, spô−
sobených ukončením činnosti sklád−
ky TKO v Novej Vsi nad Váhom. Od
1.1.2009 sa musí voziť odpad na
skládku do Lobe doliny v Kostolnom,
kde sa dopravné náklady podstatne
zvýšili (z 15 km na 65 km).

Ďalším dôvodom zvýšenia je cena
za uloženie 1 tony odpadu, ktorá sa
mení z 800 Sk/1t na 1.747 Sk/1 t.

Zvýšenie poplatku za odpad ne−
pokryje všetky náklady spojené s ich
nakladaním. Rozdiel medzi príjmami
a výdavkami sa predpokladá cca −
250.000 Sk, čo bude potrebné vy−
kryť z rozpočtu obce.

IM

Nariadanie s odpadmi v obci Beckov v roku 2009
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nezadržateľne sa blíži nový rok
2009. Rok plný zmien, očakávaní a pre
niektorých z vás i možno plný obáv v
súvislosti so zavedením meny euro v
Slovenskej republike.

Aké zmeny možno očakávať v súvis-
losti so zavedením euromeny v oblasti
miestnych daní? Najvýznamnejšou da-
ňou z hľadiska príjmu do rozpočtu obce
je daň z nehnuteľnosti. Poslanci obec-
ného zastupiteľstva rozhodli, že pre rok
2009 zostávajú sadzby dane z nehnu-
teľnosti nezmenené.

Daňovníci nemajú povinnosť podať
nové daňové priznanie v súvislosti so
zavedením meny euro v Slovenskej re-
publike (pokiaľ ich správca dane k
tomu nevyzve).

Miestne dane a miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady ustanovuje zákon č. 582/2004
Z.z. v znení neskorších zmien a naria-
dení, doplnený Všeobecne záväzným
nariadením Obce Beckov č. 5/2008,
platným pre rok 2009.

Z uvedených dokumentov vyberám
a dávam do pozornosti:

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
Občan alebo firma, ktorí nadobudli

v roku 2008 nehnuteľnosť a stali sa aj
jej vlastníkmi, musia podať do 31. janu-
ára 2009 priznanie k dani z nehnuteľ-
nosti. Rozhodujúci je pritom dátum zá-
pisu vlastníctva do katastra nehnuteľ-
ností. Ak katastrálny úrad zapísal nehnu-
teľnosť alebo jej nového vlastníka po-
čas roka 2008, daňové priznanie podá-
va už jej nový majiteľ. Ak daňovník
nadobudol nehnuteľnosť ešte v roku
2008, ale zápis v katastri sa uskutoční
až v januári 2009, nový majiteľ bude
platiť daň až v roku 2010. Pre rok 2009
ju musí zaplatiť ešte pôvodný vlastník.
Na vyrubenie dane z nehnuteľností je
rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňova-
cieho obdobia. Znamená to, že kto vlast-
nil nehnuteľnosť k 1. januáru, ten bude
platiť daň za aktuálny rok. Na zmeny,
ktoré nastanú v priebehu zdaňovacie-
ho obdobia, sa neprihliada. Výnimkou
sú iba nehnuteľnosti nadobudnuté vy-
dražením. Daňová povinnosť vzniká v
takomto prípade prvý deň v mesiaci na-
sledujúcom po dni, v ktorom sa vydra-
žiteľ stal vlastníkom danej nehnuteľnos-
ti. Vznik alebo zánik daňovej povinnos-
ti k dani z nehnuteľnosti musia fyzické
a právnické osoby oznámiť správcovi
dane, ktorým je obecný úrad. Ak naprí-
klad predajú či darujú nehnuteľnosť,
musia to ohlásiť do 30 dní. Často sa stá-
va, že daňovníci neohlásia zánik daňo-
vej povinnosti. Oslobodenie od dane
Oslobodenie a zníženie dane ustanovu-
je § 17 zák.č. 582/2004 Z.z. v znení

neskorších predpisov a VZN obce č. 5/
2008 .Správca dane ustanovuje oslobo-
denie od dane z pozemkov (§ 17 ods. 2
zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskor-
ších predpisov) na: - pozemky, na kto-
rých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové
háje a rozptylové lúky - pozemky verej-
ne prístupných parkov, priestorov a
športovísk - pozemky vo vyhlásených
ochranných pásmach s tretím a štvrtým
stupňom ochrany - pozemky funkčne
spojené so stavbami slúžiacimi verejnej
doprave.

Správca dane ustanovuje, oslobode-
nie od dane zo stavieb a oslobodenie od
dane z bytov (§ 17 ods. 3 zákona č. 582/
2004 Z.z. v znení neskorších predpi-
sov) na:

- stavby alebo byty slúžiace zdravot-
níckym zariadeniam,

- stavby užívané na účely sociálnej po-
moci – charitné domy slúžiace na uby-
tovanie, azylové domy

- stavby užívané ako múzeá, výstav-
né siene, osvetové zariadenia, knižnice

- farské úradovne (oslobodenie sa
nevzťahuje pre priestory využívané
ako byty)

- skleníky.
Správca dane ustanovuje, že posky-

tuje zníženie dane zo stavieb a zníženie
dane z bytov (§ 17 ods. 3 zákona č. 582/
2004 Z.z. v znení neskorších predpi-
sov) takto:

25 % z daňovej povinnosti na stav-
by na bývanie a drobné stavby, ktoré
majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu, garáže, byty a nebytové priesto-
ry v bytovom dome vo vlastníctve ob-
čanov, ktorí sú držiteľmi preukazu ob-
čan s ŤZP a ŤZPS, ako aj občanov pre-
važne alebo úplne bezvládnych, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie.

50 % z daňovej povinnosti na stav-
by na bývanie a drobné stavby, ktoré
majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu, garáže, byty a nebytové priesto-
ry v bytovom dome vo vlastníctve ob-
čanov, ktorí sú v hmotnej núdzi. Nárok
na zníženie dane si nemusia uplatňovať
daňovníci, ktorí si ho uplatnili v pred-
chádzajúcom zdaňovacom období a
nárok im trvá. Písomnou žiadosťou s
predložením príslušných dokladov si
uplatňujú nárok len noví držitelia pre-
ukazov ŤZP a ŤZPS.

DAŇOVÉ PRIZNANIE
Ak daňovník podáva daňové prizna-

nie za nehnuteľnosť prvýkrát, prílohou
daňového priznania by mali byť fotokó-
pie nadobúdacích dokladov k nehnuteľ-
nosti. Ide napríklad o darovaciu alebo
kúpnu zmluvu s vyznačením vkladu do
katastra, uznesenie o dedičstve alebo
kolaudačné rozhodnutie s vyznačením

právoplatnosti a podobne. Daňové pri-
znanie možno podať osobne, alebo
poštou. Rozhodujúci je odtlačok pečiat-
ky s dátumom najneskôr posledný janu-
árový deň. Ak daňovník kúpil, zdedil,
skolaudoval či iným spôsobom nado-
budol nehnuteľnosť, musí podať vždy
celé daňové priznanie so stavom k 1.
januáru zdaňovacieho obdobia. To zna-
mená, že podáva daňové priznanie nie-
len za nehnuteľnosť, ktorej sa zmena
týka (kúpená, darovaná či skolaudova-
ná), ale aj za všetky nehnuteľnosti, kto-
ré k 1. januáru vlastnil, hoci boli už v
priznané v minulých zdaňovacích ob-
dobiach. Daňové priznanie k dani z ne-
hnuteľností na rok 2009 sa nepodáva,
ak nastane ukončenie 5-ročnej lehoty na
oslobodenie od dane u prvých vlastní-
kov bytov. Podmienkou ale je, že po-
dali daňové priznanie a v daňovom pri-
znaní požiadali o oslobodenie od dane.
Oslobodenie od dane z nehnuteľností
sa končí u tých prvých vlastníkov bytov,
ktorí nadobudli byt v roku 2003, v roku
2004 podali daňové priznanie k dani z
nehnuteľností a 5-ročná lehota na oslo-
bodenie od dane im plynula v období
rokov 2004-2008, t. j. 31. decembra
2008. Ak by však nastali zmeny skutoč-
ností rozhodujúcich pri vyrubení dane,
ako je napríklad zmena druhu pozem-
ku, výmery pozemku pri postavení
stavby alebo postavenie prístavby, je
potrebné podať nové daňové priznanie
z nehnuteľnosti s uvedením aktuálne-
ho stavu. Ak bolo vydané stavebné po-
volenie, parcely uvedené v právoplat-
nom stavebnom povolení sa pre účely
dane z nehnuteľností stávajú staveb-
ným pozemkom. Znamená to, že po
vydaní stavebného povolenia na stav-
bu vzniká povinnosť podať priznanie
k dani z nehnuteľnosti. Správcovi dane
treba ohlásiť všetky zmeny skutočností
uvedených v daňovom priznaní i tie,
ktoré neovplyvňujú vyrubenie dane,
napr. zmena bydliska, zmena mena a
pod.. Vyrubovanie dane Správca dane
ustanovil, že daň nižšiu ako 2 eurá ne-
bude vyrubovať a ani vyberať. Platenie
dane Vyrubená daň z nehnuteľnosti u
fyzických osôb (FO) do výšky 17 �  a u
právnických osôb (PO) do výšky 663 �
je splatná naraz v termíne do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti pla-
tobného výmeru. Správca dane umož-
ňuje platenie vyrubenej dane u FO nad
17 �  a u PO nad 663 �  v dvoch rovna-
kých splátkach: - prvá splátka dane je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnu-
tia právoplatnosti platobného výmeru
- druhá splátka dane je splatná do 31. júla
bežného roka Sankcie Pozor treba dá-
vať na splatnosť dane, pretože neuhra-
dená daň sa po lehote splatnosti pova-

žuje za daňový nedoplatok. Za každý
deň omeškania je správca dane povin-
ný vyrubiť z dlžnej sumy sankčný úrok.
Dokonca má správca dane povinnosť
zabezpečiť daňový nedoplatok zálož-
ným právom a vymáhať ho exekučným
konaním. Ďalšou miestnou daňou, kto-
rá sa týka širokého okruhu občanov je
daň za psa. Predmetom dane za psa je
pes starší ako 6 mesiacov. Sadzba dane
za 1 psa na kalendárny rok 2009 je
3,31 � . Takto určená sadzba dane platí
za každého ďalšieho psa u toho istého
daňovníka. Predmetom dane za psa nie
je pes chovaný na vedecké a výskumné
účely, pes umiestnený v útulku zvierat,
pes so špeciálnym výcvikom, ktorého
vlastní alebo používa občan s ťažkým
zdravotným postihnutím. Nárok na
oslobodenie si nový daňovník uplatní
písomnou žiadosťou s predložením prí-
slušných dokladov.Daňová povinnosť
vzniká prvým dňom kalendárneho me-
siaca nasledujúceho po mesiaci, v kto-
rom sa pes stal predmetom dane a zani-
ká prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom daňovník už nie
je vlastníkom alebo držiteľom psa. Da-
ňovník je povinný oznámiť vznik da-
ňovej povinnosti obci Beckov do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Obec vyrubí novému daňovníkovi
daň platobným výmerom. Vyrubená
daň je splatná do 15 dní odo dňa nado-
budnutia právoplatnosti platobného
výmeru. V ďalších zdaňovacích obdo-
biach je daň na zdaňovacie obdobie
splatná bez vyrubenia do 31. januára
príslušného zdaňovacieho obdobia.

Písomné oznámenia o vzniku alebo
zániku daňovej povinnosti sa doruču-
jú na Obecný úrad v Beckove a musia
obsahovať: meno a priezvisko vlastní-
ka (resp. držiteľa) psa, adresu trvalého
pobytu, označenie psa, jeho vek, spô-
sob a dátum nadobudnutia, stanovište
psa uvedením adresy vlastníka (resp.
držiteľa), druhy vykonaných veterinár-
nych očkovaní.

Vážení občania,
snažila som sa vám aspoň v krát-

kosti priblížiť VZN obce o miestnych
daniach a upozorniť Vás na povinnos-
ti, ktoré Vám vyplývajú zo zákona č.
582/2004 Z.z. Úplné znenie Všeobec-
ne záväzného nariadenia Obce Bec-
kov č. 5/2008 O miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady je zve-
rejnené na našej internetovej stránke
www.obecbeckov.sk. V týchto dňoch je
vyvesené i na obecnej tabuli (pri lekár-
ni), prípadne môžete do neho nahliad-
nuť i na obecnom úrade.

Janka Ježovicová

                        Vážení občania,
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Káblová televízia v obci
Poslanci obecného zastupiteľstva na svojom zasad−

nutí dňa 18.11.2008 schválili zvýšenie poplatku za
káblovú televíziu pre rok 2009 zo súčasných 160 Sk
na 180 Sk mesačne, čo je 6 eur na mesiac.

Zvýšeniu poplatku predchádzali rastúce náklady na
prevádzku v roku 2008 za prekládku stanice, opravy a
údržbu, inštalovanie nových programov a pod.

Poplatok sa bude i naďalej platiť v štvrťročných splát−
kach, čo je 18 eur (540 Sk), pri polročnej splátke po−
platok činí 36 eur (1.080 Sk), ročná splátka činí 72 eur
(2.160 Sk).

Občania, ktorí majú nainštalovaný 1 zosilovač budú
v roku 2009 platiť poplatok vo výške ......... eur ( Sk), pri
dvoch zosilovačoch ....... eur ( Sk).

Noví záujemcovia zaplatia na obecnom úrade zria−
ďovací poplatok vo výške 4.500 Sk + náklady na zapo−
jenie, ktoré sa uhrádzajú firme TV SAT Ján Gregor.

V súčasnej dobe na našej káblovej televízii vysiela
21 staníc: STV 1, STV 2, STV 3, MARKÍZA, JOJ, JOJ
PLUS, TA3, NOVA, ČT1, ČT2, PRIMA, FILM+, NAU−
TIK, LUX, NOVA ŠPORT, EUROŠPORT, MTV, MUSIC
BOX, DISCOVERY, RTL, SAT.                                IM

Pracovali sme
Na každom kroku sa môžeme presvedčiť, že potre−

bujeme jeden druhého. V medziľudských vzťahoch to
však nie je až také dobré. Akoby sme už nič od iných
neočakávali, len niečo za niečo. Zvykli sme si na to, či
zvykáme si na to. Skúsme urobiť, hoci aj niečo malé,
avšak nezištne.

V utorok 18. novembra 2008 sa o takúto nezištnú
pomoc zaslúžili členovia ZO JDS, naši seniori. Organi−
zácia má 130 členov. Bolo studené, ale slnečné popo−
ludnie, 38 členov JDS usmiatych, hoci aj s boľavými
nohami, s hrabľami v rukách usilovne hrabali napada−
né lístie v parku. V zápale práce im to išlo, veru, od
ruky. V malom parku na Barine hrabalo 8 členov. 46
dôchodcov za necelé dve hodiny urobilo kus zaslúže−
nej práce.

Keby bolo v dnešnom svete viac pochopenia a ocho−
ty, mal by náš život vyššiu kvalitu. Všetkým, ktorí s ta−
kou ochotou pracovali, patrí poďakovanie.

Margita Bubeníková

Koncert sa konal v piatok 21. no−
vembra 2008 v Kultúrnom dome v Bec−
kove. Vystupovali tu kapely ako Kon−
flikt, Horkýže Slíže, Polemic, ale aj
menej známa kapelka Since.

Ako prvá vystupovala kapela Since,
ktorá nič nedarovala divákom ako aj
reproduktorom. To pravé orechové však
priniesol Konflikt, ktorý zaplnil parket
(hľadisko) skákajúcimi ľuďmi. Na pote−
šenie všetkých sa z reproduktorov po
Konflikte ozvali prvé tóny pesnička Lo−
gická hádanka a Slíže si tak pripravili
perfektný vstup na scénu. O záverečnú
bodku sa skvelým spôsobom postara−
la kapela Polemic. Odzneli hity ako
Rebel, Komplikovaná či Brťo Kozy.

Po celý čas na koncerte panovala
skvelá nálada a ľu−
dia sa bavili až do
rána. Jedinou chy−
bou zo strany orga−
nizátora boli podľa
môjho názoru zle
zabezpečené šat−
ne.

V mene všetkých
zúčastnených dú−
fam, že sa podobný
koncert v dohľadnej
dobe zopakuje.

Oľga Koníčková

TOPFEST 2009 present v Beckove

Foto: Miroslav Bakoš

To nie je vyznanie, ale názov Školské−
ho vzdelávacieho programu, ktorý sme
začali realizovať v novom školskom roku.

Vypracovali sme ho na základe Štátne−
ho vzdelávacieho programu. Nový model
projektovania obsahu vzdelávania, nám
dáva možnosť zamerať sa na individuálne
rozvíjanie osobného potenciálu detí a vy−
tvára priestor na obohatenie výchovy a
vzdelávania o regionál−
ne prvky.

Náš Školský vzdelá−
vací program je zame−
raný na objavovanie sú−
časnosti a histórie Bec−
kova. Vďaka nemu deti
spoznajú významné bu−
dovy v obci a ľudí, ktorí
v nich pracujú.

Štátny vzdelávací
program umožňuje aj
vyučovanie nábožen−
skej výchovy v MŠ, pre−
to škôlkári budú nielen

spoznávať beckovské kostoly, ale najmä
Toho pre koho boli postavené.

Deti navštívia chránené prírodné lokality
Beckova, záhradkárske osady Sychrov a
Lipky. Poznatky, ktoré získajú veku prime−
ranou formou „zdokumentujú“ (výtvarné
práce, práce s prírodninami, príbehy, foto...).
Na konci školského roku z nich urobíme
pre rodičov CD s názvom „Hurá, som Bec−
kovčan!“

Školský vzdelávací program „Mám rád
našu dedinu Beckov“ má tieto ciele :

1. Posilňovať vzájomnú úctu, úctu k ro−
dičom a všetkým obyvateľom Beckova.

2. Posilňovať úctu k histórii Beckova.
3. Učiť sa chrániť životné prostredie v

interakcii s ochranou vlastného zdravia.
4. Podporovať detskú zvedavosť, vyu−

žívať ju ako prostriedok učenia hrou.
Fotografiami vám chceme ukázať, ako

Školský vzdelávací program plníme.
Daniela Dobrovodská

Mám rád našu dedinu Beckov
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Martin Sládek býva v beckovskej
škole spolu so svojou sestrou Vero−
nikou a mamou Jankou, ale jej žia−
kom bol len štyri roky. Nikdy neza−
budne na pani učiteľku Vierku Čirko−
vú, ktorá ho naučila písať a čítať. V

lete oslávil 8. júla 2008 svoje 25−te
narodeniny, na ktoré len tak ľahko
nezabudne, lebo zhodou šťastných
okolností sa približne v tom čase
dostal do známeho futbalového klu−
bu. Dokonca sa stal takmer mediál−
nou hviezdou – písali o ňom a jeho
kamarátoch−spolužiakoch z Domo−
va sociálnych služieb DEMY v Tren−
čianskych Biskupiciach v prvom au−
gustovom týždni v článku o trenčian−
skom futbale a na pultoch vybraných
stánkov a v jeho škole možno práve
dnes kúpiť kalendár Futbalový klub
AS Trenčín 2009. Na súbore 13 fo−
tografií nájdeme aj Maťa v kruhu spo−
lužiakov a futbalistov AS Trenčín.
Prežili spolu krásny letný deň v za−
jatí futbalu a nefalšovaného kama−
rátstva. Oni, úspešní športovci a mladí
z DEMY, ktorí sa trápia dennodenne
s najbežnejšími úkonmi života. Mož−

no povedať, že každý deň je pre nich
a pre ich rodičov víťazným zápasom.

Stretli sme sa na kus reči v do−
mácom prostredí u Maťa a jeho
mamy v nedeľu 16.11.2008 večer.

1. Maťo, ako sa Ti darí?
Dobre.
2. Keď si doma, v Beckove, kde

tráviš najradšej voľný čas?
Vo Veternej, tam mám dobrého

kamaráta.
3. A cez pracovný týždeň sa

kde zdržiavaš?
V škole v Trenčianskych Bisku−

piciach, je to Domov sociálnych slu−
žieb DEMY.

4. Čo najradšej robíš v škole?

Keramiku, rámiky a rôzne iné veci
z dreva.

5. Páči sa Ti tam?
Čo mám robiť? Páči.
6. Máš tam veľa kamarátov?
Mám kamarátov aj kamarátky,

napr. kamarátku Sašu a kamaráta
Miška, s ktorým sa navštevujeme.

Ďalšie kamarátky mám v Kováčovej
(kúpele), najmä Aďu.

7. A čo učitelia a vychovávate−
lia?

Najmä ujo Peťo, Klaudia a Tibor
(Gavenda, riaditeľ).

8. V čom Ti pomáhajú?
Vo všetkom.
9. Čo to znamená?
Napríklad pri hraba−

ní lístia a ujo Peťo so
mnou chodí na bazén.
Klaudia mi pomáha pri
obede.

10. A čo doma?
Pomáhaš aj Ty
mame?

Snažím sa,
napr. pri peče−
ní vyšľahám
sneh alebo šľa−
hačku. V ob−
chodnom dome chodím s
nákupným vozíkom.

11. Sestre tiež pomá−
haš?

Pomáham: nechám sa od
nej oholiť a strihať, aby sa „za
mňa nemusela hanbiť“ (lebo
inak by ma „bila a týra−
la“...inak povedané: bratská
láska...).

12. Toto leto si sa stal
takmer hviezdou, fotili Ťa na ih−
risku, v šatni či posilovni futbalo−
vého klubu AS Trenčín, bol si so
známymi futbalistami, aké to
bolo?

Dobré to bolo. Prišli k nám do
školy, naložili nás do mercedesu a
išli sme sa na štadión fotiť. Vznikol z
toho kalendár, ktorý sa dá ešte stále
kúpiť. Najprv nám všetko poukazo−
vali, zoznámili sme sa s hráčmi a
potom sme sa išli fotiť. Atmosféra bola
vynikajúca, vidieť to aj na fotografi−
ách.

13. Maťo, aj my dvaja sme sa
spolu fotili, pamätáš?

Áno, bolo to na oslavách 800. vý−
ročia prvej písomnej zmienky o našej
obci, fotila si ma s Danielom Melocí−
kom zo skupiny Whippingtop country.

14. Otázka pre mamu: ako sa
to Maťovi stalo?

Narodil sa predčasne a s moz−
govou obrnou, čo je veľmi vážna di−
agnóza.

Vďaka maminej starostlivosti,
vlastnej pevnej vôli a pomoci celej
rodiny, ako aj odbornej pomoci leká−
rov a zdravotného personálu v kú−
peľoch Kováčová, niekoľkým operá−
ciám v nemocnici v Žiline, dnes „sám“
chodí po byte a vonku s pomocou
„chodítka“. A vďaka úsiliu pani uči−
teľky Gabiky Kutlíkovej z trenčian−
skeho DEMY získal základné vzde−
lanie. Dnes má 25 rokov, je to mladý
muž, ktorého každý krok je zaslú−
žený, je víťazstvom nad bolesťou a
nepriazňou osudu.

15. Maťo, si spokojný so svo−
jim životom?

Áno, som spokojný.
16. Čo Ťa najviac baví?
Rád počúvam všetky zvuky okolo

školy, kde bývame, najmä zvuky áut.
Viem rozlíšiť, kto ide okolo, aké auto.
Najmä v lete od skorého rána mám
otvorené okno a počúvam, kto prá−
ve ide. Poznám všetkých, autá, au−
tobusy, ľudí, zvuky.

17. Akú hudbu práve počúvaš?
Sestra mi darovala Desmod.
18. Máš 25 rokov, čo je štvrť−

storočie, teda sa Ťa pýtam: akú
životnú múdrosť si získal?

Mám rád ľudí, najmä mamu a ses−
tru (aj keď ma „týra“...).

19. Čo čakáš od budúcnosti?
Zamiluješ sa?

Aj to je možné. Budem chodiť,
koľko budem vládať.

20. Chodíš do kostola?
V Kováčovej som chodil pravidel−

ne, aj v škole v Trenčíne, ale teraz
už nie, prestali sme.

21. V Kováčovej si chodieval aj
do dediny?

S partiou starších chlapov som
chodieval aj do krčmy a s mamička−
mi, ktoré mali deti v škôlke, na pre−
chádzky. Sám, len na „chodítku“. Bol
som tam aj na konských dostihoch.

22. Počula som, že si včera pra−
coval?

Pomáhal som u susedov. U uja
sme rezali a ukladali drevo. Aj mame
som pomáhal, spolu s Veronikou a Paľ−
kom sme ukladali šindle na strechu...

23. Podľahol si aj Ty počíta−
čom?

Hrávam hry, keď som doma.
24. Včera si bol na malom ro−

dinnom stretnutí. Čo to bolo?
Prababka Katka mala narodeni−

ny, 88 rokov. Boli sme jej všetci gra−
tulovať, aj babkin brat s rodinou. Mama
jej darovala anjela, položila si ho na
skriňu, že ju bude ochraňovať. Bolo
nám dobre. Babka napiekla 4 štrúdle
...

A otázok by pribúdalo, všeličo by
sme sa dozvedeli. Ale nám stačí:
Martin Sládek je víťaz v najdôležitej−
šom zápase svojho života. On a jeho
mama, sestra a lekári, učitelia, vy−
chovávatelia, ale aj priatelia dokáza−
li, že u Sládkov svieti stále slniečko.

Alebo:
Ježiško niekde chodí skrátka čas−

tejšie... asi tam majú pre Neho miesto.
Za rozhovor a pohostenie
ďakuje Dana Badžgoňová

MAŤOV DARČEK K NARODENINÁM

BLAHO�ELANIE
Dňa 19. novembra 2008 oslávil v kruhu svojej rodiny svoje 79.

narodeniny PhDr. Štefan Graca, Csc., známy bratislavský psycho−
lóg a dlhoročný prispievateľ do Beckovských novín, inak aj aktívny
člen beckovskej Jednoty dôchodcov.

Do ďalších rokov života mu želáme veľa zdravia, rodinnej po−
hody a neutíchajúcej vitality, aby si popri rodinných veciach našiel
čas aj na písanie pre čitateľov Beckovských novín a na seniorské
aktivity v našom klube dôchodcov!

RR BN, členovia ZO JDS v Beckove a vďační čitatelia
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Koniec
Začal sa koniec.
Koniec mojich snov.
Aby sa život nestal hrou.
Koniec lásky, voľnosti či slobody.
On má na to asi dobré dôvody.
Aj u mňa by sa ,,nejaký“ dôvod našiel.
Ako on odišiel,
aj ja by som rad odchádzala,
niekde novú nádej nachádzala.
Spomienky navždy zostanú stáť,
aj tak sa pred nimi nedá utekať.
Ale ver,
že už plakať nebudem,
lebo to zmenil jeden deň.
Možno sa to mení stále,
vždy je niečo čo nepoznáme.
Každý z nás občas niečo stratí,
či sú to malé,
či veľké straty.
Každý z nás po niečom dokáže túžiť,
svoju cestu života len pre dvoch si zúžiť.

Miša Kolesíková, 7.roč.

Úsmev
Úsmev je krásny,
je v ňom celé šťastie,
a vo mne s každým úsmevom,
šťastný človek rastie.
Smejem sa takmer stále,
je to dobré,
keď úsmev máme.
a keď ho dáme.
Náš úsmev niekomu možno zlepší deň,
mne sa splní sen,
pomôžem ako viem.
Nemám slov,
ale ďakujem.
Za každý jeden milý úsmev,
keď niekoho dokážem mať rada vrúcne.
Keď niekto len tak vraví: ,,VER MI, ´´
ako mám veriť,
keď nepoznám.
Odídem...kam?
Tam, kde každá tvár úsmevom žiari,
keď sa niekto teší aj z príchodu jari,
lebo veď všetci sme za niečo vďační,
náš plameň radosti nikdy nezhasne.
S úsmevom sa predsa žije prekrásne!

Miša Kolesíková, 7.roč.

LOPTA A KOPAČKA
Jeden pekný deň sa na ihrisku stretli ko−

pačka a lopta. Lopta nebola veľmi kamarát−
ska, ale kopačky áno. Chceli sa hrať s lop−
tou, no tá to nedovolila.

„Nevidíš, aká som pekná? Môj nový plášť
si mím zašpiniť?“ pyšne sa spýtala lopta.
Kopačky sa rozplakali a lopta sa len odpor−
ne zasmiala. Na druhý deň lopta zbadala,
že kopačky sa naháňajú po ihrisku s inou
loptou. Prišlo jej to ľúto, pretože bola síce
pekná, ale odstrčená v kúte.

„Kopačky, prosím vás, poďte sa hrať so
mnou. Aj ja chcem s vami behať“, prosila
veľmi lopta. Kopačky neboli zlé a odpustili
lopte. Hrali sa spolu až do večera. Zostali tí
najlepší kamaráti.

Poučenie: Keď sa vyvyšuješ nad druhých,
nikdy nebudeš mať priateľov.

Maroš Kanáloš, 6.roční

ZVEDAVÁ MAČKA
Bola raz jedna mačka, ktorá bola veľmi

zvedavá. Každý deň chodila po strechách a
sedávala na komínoch a počúvala všetko,
čo sa tam odohrávalo. Potom o tom klebeti−
la po celej obci.

Raz tak sedela na komíne a on jej hovo−
rí: „Počúvaj ty klebetnica, nesedávaj na mne.
Keby si sa so mnou rozprávala, ale len po−
čúvaš iných reči a potom klebetíš. Uvidíš,
že ťa za to stihne trest.“

Stalo sa, komín sa zatriasol a mačka pa−
dla do komína. Keď to uvideli domáci, schy−
tili ju a vykopli von. ,,Pakuj sa, klebetnica, tu
nie je tvoje miesto.“

Poučenie: Nikdy nerob klebety, lebo sa ti
to vráti späť a ešte horšie.

Paťa Muráriková, 6.ročník

PYŠNÉ DIEVČA
Žilo raz jedno dievča, ktoré bolo veľmi

pyšné, lebo malo otca starostu. Nosilo krás−
ne šaty a pohŕdalo ostatnými dievčatami: ,,To
sú také chudiny!“ Len vznešené dievčatá jej
boli dobré.

No po čase boli voľby a jej otec ich nevy−
hral. Už nežili v bohatstve. Jej vznešené a
namyslené kamarátky sa s ňou už nehrali a
obyčajné dievčatá ju neprijali, lebo sa im
vysmievala. Nakoniec ostala sama a so svo−
jimi šatami sa už nezahrala.

Poučenie: Pýcha predchádza pád.
Natalka Nožinová, 6.ročník

VRABCE A KOHÚT
Dva vrabce si vyhlásili vojnu. Nevedeli

sa dohodnúť, komu patrí letné sídlo na Ka−
nárskych ostrovoch. Začali po sebe strieľať
guľometmi, mali aj baruky. Jeden to schytal
do nohy a druhému odstrelilo krídlo. Po tej−
to bitke ich to prestalo baviť, a tak vypálili
atómové bomby. Zabilo ich to oboch. Ale
kohút, ktorý ich pozoroval, mal protiatómový
kryt. Vyliezol von, zobral zmluvu o vlastníc−
tve a presťahoval sa na Kanárske ostrovy.

Poučenie: Kde sa dvaja bijú, tretí vyhrá−
va a potom si to aj užije.

Adam Masár, 6.ročník

JAZDEC A KÔŇ
Išiel jazdec na svojom obľúbenom čier−

nom koni po lese. Už cválali celý deň, až
prišli na jednu čistinku, kde bola studnička.
Práve tam pili vodu dievča so svojím hne−
dákom. Dievčatko nabralo do rúk vodu a
podalo ju koníkovi.

Tu jazdec zoskočil a pohladkal toho hne−
dáka. Jeho koňa to veľmi nahnevalo:

„Tak ja som nikto, MŇA nikdy nepohladil
a jeho áno!“

I kopol toho hnedáka a zlomil mu nohu.
Dievčatko sa rozplakalo. Vtedy si jazdec
uvedomil svoju chybu. Svojho koňa nikdy
nepohladil, napriek tomu, že mu tak verne
slúžil. Veľmi sa za to hanbil.

Poučenie: Vždy si váž toho, koho máš
pri sebe a nezabudni sa vždy poďakovať.

Pavol Strieženec, 6.ročník

Malé básničky od Zuzky Mikulcovej

1. Hríbik sa vydáva na poli,
myška zasa v závoji.
Mačke sa myš zapáči,
preto za ňu zaskočí.

2. Medveď má rád jedenie,
krtko zasa hrabanie.
Krtko papá kvet,
medveď zasa med.

Ako toto dopadne? To sa nikto nedozvie.

OPÄŤ VIANOCE

Opäť sú tu Vianoce,
ten čas lásky, radosti.
Cez ten krásny čas
nikto sa na nikoho nezlostí.

Zima vyčaruje úsmevy krásne,
všade je sneh,
šťastie v očiach je ako hviezdy jasné,
čo na nebi žiaria.

Tak biele a nežné,
chyťme sa všetci za ruky a cez
Čo viac by si chcel,
čo viac by si chcela?

Milióny vločiek,
z neba na zem padá,
usmejte sa ľudia,
Zima nás má rada.

Šťastie, pokoj, láska,
už ohník v krbe praská,
tamto sa už krásny stromček ligoce.
A to všetko jedným slovom?
Vianoce!

Miša Kolesíková, 7.ročník

Beckovskí bájkari

OBEC KÁLNICA &
PETER ONDREJOVIÈ
známy beckovský cestovateľ a skalo−

lezec pozývajú všetkých milovníkov dob−
rodružstva, cestovania a prírody na bese−
du spojenú s premietaním filmov do Kul−
túrneho domu v Kálnici v piatok 19. de−
cembra 2008 o 18.30 h. „Výber toho naj−
lepšieho za posledné roky cestovania“

Tešíme sa na Vašu účasť!!!
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Nastala zima. Všade naokolo pole−
tujú malé jemné vločky snehu a zasy−
pávajú polia a lúky. Strechy domov sa
odrazu menia na snehobiely kolobeh.
Všetky deti sa tešia, že sa pôjdu sán−
kovať a stavať snehuliakov.

Na konci dediny stál jeden malý a
starý domček, v ktorom býval otec,
mama a ich dve malé deti. Cez mrazi−
vé dni si kúrili v piecke a pili teplý by−
linkový čaj. Ako každý rok, tak aj teraz
prišiel Štedrý večer. Rodina sa pomaly
vybrala do kostola. Pod nohami počuli
praskať jemný sneh. Všade naokolo
bolo ticho, pretože všetci chceli v kos−
tole osláviť narodenie Ježiška. Keď sa
vracali domov, deti sa ich spytovali,
kedy príde Ježiško. Mama im vysvetli−
la, že nie je dôležité, kedy príde Je−
žiško a čo im prinesie, hlavné je, že sú
spolu ako rodina. Môžu sa tešiť z toho,
že sú zdraví a šťastní. Deti vôbec ne−
chápali, čo tým chcela povedať. Potom
si posadali za stôl a mama im naložila
na tanier polievku. Otec zapálil svieč−
ku a začal sa modliť. O chvíľu rozkrojil
jabĺčko, ktoré ukázalo, že budú mať
šťastie. Keď dojedli, deti sa postavili
pred vianočný stromček a začali rodi−

čom recitovať básničky, ktoré sa nauči−
li v škole.

Mama odišla do kuchyne a prinies−
la v rukách niečo krásne zabalené.
Deťom sa rozžiarili oči, pretože vedeli,
že sú to darčeky. Rýchlo si posadali
na stoličky a napäto čakali, čo sa bude
diať. Mama podišla k dievčaťu a pove−
dala je: ,,Dcérka moja, toto je vzácny
dar. Dávaj naň pozor a opatruj ho.
Darujem ti lásku.“ Dievča zostalo smut−
né, pretože nečakalo takýto dar, ale
nejakú bábiku.

Potom mama podišla i ku chlapcovi
a povedala: ,,Syn môj, si ešte malý na
to, aby si pochopil, čo pre teba zname−
ná tento darček. Ale keď budeš veľký,
pochopíš to. Darujem ti múdrosť.“ Keď
mama a otec po dlhých rokoch zomre−
li, deti zostali samé. Jedného dňa sa
pohádali a po hádke povedalo dievča
jednu múdru vetu: ,,Vieš, brat môj, keď
sa nebudeme ľúbiť a nebudeme vždy
držať spolu, naša rodina nevydrží dlho
spokojná tak, ako si to želali naši rodi−
čia.“ Na to jej brat povedal: ,,Človek,
ktorý myslí, žije!“ A vtedy obaja pocho−
pili, čo znamenajú dary od mamy.

Terezka Kočická, 8.ročník

Na�e rodinné tajomstvo

Našim najmenším som po 3 me−
siacoch chodenia do školy položila
otázky, na ktoré veľmi zodpovedne aj
odpovedali.

1. Čo sa vám najviac páči v škole?
2. Čo sa vám nepáči v škole?
3. Idú Vianoce, čo by ste chceli,

aby vám priniesol Ježiško?
4. Aká je vaša pani učiteľka?
Filipko Šramatý – mne sa páči v

škole všetko, počítače v ŠKD, abece−
da. Nepáčili sa mi veľmi Imatrikulá−
cie, lebo sme tam museli jesť takú od−
pornú želatinu. Ježiškovi som napí−
sala, aby mi priniesol strieľaciu pavu−
činu SPIDERMAN. Nič viacej už ne−
chcem. A naša pani učiteľka je veľmi
dobrá, mám ju rád.

Julka Babulicová− Mám veľmi rada
školu, pretože tu mám kamarátov a
páči sa mi čítanie a náboženstvo. V
škole sú dobré prestávky, ale nieke−
dy nám robia zle veľkí žiaci. Veľmi sa
mi páči naša pani učiteľka Marcelka,
lebo je dobrá, pekne a moderne sa
oblieka. Od Ježiška by som chcela
vlasové štúdio a továreň na príšery.

Janko Gába – V škole sa mi páči
všetko a najmä naša pani učiteľka,
lebo nás dobre učí.

Sofinka Betáková− V škole sa mi
páči ŠKD, hračky, výtvarná výchova.
Nepáči sa mi obrázok, kde je nakres−
lený úraz, matematika. Máme veľmi
peknú pani učiteľku, len ju hneváme,
lebo sa nám nechce čítať. Od Ježiška
chcem koníkov a barbiny.

Peťko Bandík – Mám rád školu,
lebo pani učiteľka nás sleduje pri čí−
taní a má pekné vlasy. Od Ježiška by
som chcel auto a lietadielko na ba−
terky.

Soňka Pavlíková – V škole sa mi
páčia prestávky, keď sa môžeme
najesť. A nepáči sa mi výtvarná vý−
chova, pretože som vždy špinavá, a
nepáči sa mi aj to, keď sa nám vy−
smievajú chlapci. Naša pani učiteľka
je dobrá, mám ju rada a aj to, že čaká
bábo. Od Ježiška by som chcela lie−
tajúcu barbinu, pekné tričko.

Miška Kusendová –Mne sa páčia
prestávky a to, že tu mám kamarátky.
Nepáči sa mi prírodopis. Od Ježiška
by som chcela Snehulienku, koníkov
a barbiny. Na našej pani učiteľke sa
mi páči, že nekričí.

Paťko Kopčan – V škole sa mi páči
to, že môžeme tu ležať na koberci, keď
si už všetko spravíme. A aj naša pani
učiteľka, lebo je dobrá a smeje sa. Od
Ježiška chcem tetovacie štúdio, mo−
torku, autodráhu, strašidelné autíčko.

Saška Kubáňová− V škole sa mi
páči všetko, len slovenský jazyk nie,
a to, keď Andrej stále vykrikuje cez
hodiny. Naša pani učiteľka je dobrá.

Aďo Šmatlák – O škole nechcem
hovoriť, ani o pani učiteľke. Ježiško
nechodí, darčeky nám dávajú rodičia.

Ďakujem za rozhovor a prajeme
všetci naším prvákom veľa síl v ťaž−
kej púti.

Alexandra Cintulová, 7.roč.

A èo na�i prváci?

...Chýlilo sa k Vianociam, začali vytínať celkom
mladé stromčeky, čo neboli ani také veľké, ani také
staré ako smriečok, ktorý nemá pokoj a stále sa
bral preč. Mladým stromčekom, a boli to tie naj−
krajšie, nechali všetky konáre, naložili ich na voz
a kone ich odviezli.

„Kam idú?“ pýtal sa smriečok. „Veď nie sú ani
toľké ako ja, ba jeden bol medzi nimi oveľa menší.
Prečo im nechali všetky konáre? Kam ich vozia?“

„Vieme, vieme!“ štebotali vrabce. „V meste sme
nakukli do oblokov! Vieme, kam ich vozia! Čaká
ich najväčší lesk a nádhera, akú si len možno pred−
staviť! Nakukli sme do oblokov a videli sme, ako
ich postavili doprostred teplej izby. Vyzdobili ich
najkrajšími vecičkami, pozlátenými jabĺčkami, me−
dovníkmi, hračkami a stovkami sviečok!“

„A potom?“ opýtal sa smriečok a potriasol
všetkými konármi. „A potom? Čo sa stalo potom?“
„Nuž viacej sme nevideli! Bolo to nevýslovne krás−
ne!“

„Vari aj ja budem mať takú skvelú budúcnosť?“
jasal smriečok. „To by bolo ešte lepšie, než sa
dostať na more. Ach, ako po tom túžim! Kiežby už
boli Vianoce! Teraz som už veľký a rozložitý ako
stromy, čo ich odviezli. Ó, keby som bol už na
voze! Keby som už bol v teplej izbe, v plnom lesku
a nádhere!“....

… Ó, ako sa stromček chvel! Čo sa len s ním
stane! Sluhovia a slečny ho zdobili. Na jeho koná−
re mu zavesili sieťky vystrihnuté z farebného pa−
piera a každá sieťka bola plná cukríkov. Pozláte−
né jabĺčka a vlašské oriešky mi viseli na konároch
akoby na nich vyrástli. V konároch mal zastoknu−
tých na sto červených, belasých a bielych svie−
čok. Bábiky tiež vyzerali ako živé, vznášali sa v
jeho zeleni. Na vrcholec mu dali krásnu hviezdu z
ligotavého zlata.

Bolo to krásne, nevýslovne krásne.
„Dnes večer,“ vraveli všetci, „dnes večer strom−

ček zažiari!“
„Ó“, pomyslel si stromček, „keby už bol večer!

Keby mi už čo najskôr zažali sviečky! Čo sa sta−
ne potom? Prídu vari na mňa pozrieť stromy z lesa?
Priletia vrabčekovia k obloku? Vari tu zapustím
korene a budem tu stáť vyzdobený v lete, v zime?“

Veru, stromček si všeličo želal, až ho z toho
kôra bolela. A bolenie kôry je pre strom také neprí−
jemné, ako pre nás bolenie hlavy...

Úryvok z rozprávky Hansa Christiana Andersena
Smrek, s.40, 41. Celý príbeh si môžete prečítať napr.
in: Hans Christian Andersen, Cisárove nové šaty. Slo−
venský spisovateľ, Bratislava 1980, s. 39−46.

Smrek
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Nové knihy v Obecnej knižnici v Beckove

Knihy pre deti a mládež
Karen McCombieová Alica a... Dosť dobrý výletík
Karen McCombieová Alica a... Dosť dobrý chalan
Jutta Langreuterová Kapitán žralok
Thomas Brezina Len pre čarodejnice – Kúzla na trápnych

rodičov
Thomas Brezina Len pre čarodejnice – Perfektný superžrút
Thomas Brezina Hľadači pokladov – Posmrtná maska

faraónov
Thomas Brezina Klub záhad – Zlodej mŕtvol
Thomas Brezina Klub zásad – Zombi z jaskyne
André Max  Traja pátrači – Záhada siedmych brán
Boehmeová Volkerová Lukáš v materskej škole
Meggin Cabotová Môj sused je božský
Meggin Cabotová Princezná Mia
Jaqueline Wilsonová Polnoc
Igor Majzlan Príbeh psa Bukyho
Július Satinský Rozprávky uja Klobásu
Nicola Baxterová Sladké sníčky
Keith Donohue Ukradnuté dieťa
Keith Donohue Všetko o pirátoch
Beletria pre dospelých
Linwood Barclay Bez rozlúčky
Kat Martinová Cnostné srdce
Joanne Harrisová Cukríkové topánky
Mary Higgins Clark Dve dievčatá v belasom
Robin Cook Kritický stav
Richard Greener Laceyho priznanie
John Faunce Lucrezia Borgia
Felix Francis, Dick Francis Na mŕtvom bode
Táňa Keleová-Vasilková Nataša
Kristína Valčevová Nepokorená
Chris Mooney Nezvestné
Philipp Vandengerg Osmy hriech
Elizabeth Adler Plavba na Capri
Sam Hayesová Pokrvné putá
Christian Jacq; Pomsta bohov, Lov na človeka
Andrzej Mularczyk Post mortem Kátyň
Franciose Bourdin Provesálčanka
Susan E. Phillipsová Rodený krásavec
Agátha Christie Sittafordská záhada
Priscilla Mastersová Slučka
Kim Edwardsová Strom v srdci
Iris Johansen Škaredé káčatko
Julia Quinnová Tajné denníky slečny Mirandy Cheeverovej
Ada Augustová Tigria diéta
Daniela Králová Viac teba
Noah Gordon Vínna pivnica
John Hart Volanie krvi

M. Hurtíková – pracovníčka Obecnej knižnice

I maličkosti si človek musí vá�iť
Jednému anglickému ministrovi financií sa predsta−

vil mladý človek a poprosil o nejakú službu. „Nie je
práve žiadne miesto,“ povedal minister. Mladík sa po−
klonil a odišiel. Minister sa pozeral von oblokom a vi−
del, že ten mladík sa na ulici zohol, niečo zdvihol a
zapichol to do kabáta. Dal ho zavolať naspäť. „Čo ste
to našli na ulici a schovávali?“ „Špendlík.“ „Prečo ste
ho schovávali?“ „I maličkosť si človek musí vážiť.“ „Do−
stanete službu.“ Dostal a neskôr sa stal veľmi dobrým
ministrom financií.

Z: Pestré všeličo. Zostavil                 Mgr. Ján Jurák

V brušku tehotnej ženy boli dve bá−
bätká. Prvé sa pýta toho druhého:

Veríš v život po pôrode?
Určite. Niečo po pôrode musí byť.

Možno sme tu hlavne preto, aby sme
sa pripravili na to, čo bude potom.

Hlúposť, žiadny život po pôrode nie
je. Ako by mal vlastne vyzerať?

To presne neviem, ale určite tam
bude viac svetla, než tu. Možno bude−
me behať po vlastných a jesť ústami.

No to je predsa nezmysel! Behať sa
nedá. A jesť ústami, to je úplne smiešne!
Živí nás predsa pupočná šnúra. Niečo ti
poviem: Život po pôrode je vylúčený –
pupočná šnúra je už teraz veľmi krátka.

Ba nie, určite niečo bude. Len všet−
ko bude asi trochu inak, než sme zvyk−
nutí tu.

Ale nikto sa predsa odtiaľ po pôro−

de nevrátil. Pôrodom proste život kon−
čí. A vôbec, život nie je nič iného, než
vlečúca sa stiesnenosť v temnote.

No, ja presne neviem, ako to bude
po pôrode vyzerať, ale každopádne
uvidíme mamu a tá sa o nás postará.

Mama? Ty veríš na mamu? A kde
má akože podľa teba byť?

No predsa všade okolo nás! V nej a
vďaka nej žijeme. Bez nej by sme vô−
bec neboli.

Tomu neverím! Žiadnu mamu som
nikdy nevidel, takže je jasné, že žiad−
na nie je.

No ale niekedy, keď sme potichu,
môžeš počuť ako spieva, alebo cítiť, ako
hladí náš svet. Vieš, ja si fakt myslím,
že skutočný život nás čaká až potom a
teraz sa naň iba pripravujeme...

Zdroj: internet, vybrala:                 IM

Rozhovor dvoch detí

Spomínam si na hrádzu za Vadičo−
vom, na nekonečné stromoradie koša−
tých čerešní, ktoré boli pre nás strechou,
slnečníkom pri letných páľavách a špor−
tovým náradím−telocvičňou, kde sme
odvážne skúšali, čo sa nám podarí na
konári, ako sa prehupneme na druhý,
ako sa vymkneme zo spodného na
horný (pre športovcov simulované cvi−
ky na bradlách). Strechu pred dažďom
a dočasný „košiar“ pre nás, malé pa−
sáčky, vybudovali „veľkí chalani“ z
druhého stupňa ZDŠ. V tomto prázdni−
novom príbytku sme po celodennom
pasení vypočuli večerníček z tranzisto−
ra a keď boli zjedené omastené chleby
s cibuľou a vypité malinovky z ríbezľo−
vého sirupu, zvyčajne sme sa chystali
obrátiť kŕdeľ husí a zahnať ich domov.

Koncom leta, po žatvách, keď už
boli rozorané polia okolo hrádze, na−
stal čas na inú zábavu − strniskové
vojny medzi družstvami Horného a
Dolného Váhu. Náš pozorovateľ−špeh,
vyliezol na topoľ pri Jame a sledoval,
ako sa blížia dolniaci. My−horniaci,
zásobení muníciou z čerstvo zorané−
ho strniska na Gáte sme čakali, kedy
budú protivníci−dolniaci na dostrel.
Triafali sme presne, hádzali sme ďa−

leko, ale naša munícia sa v lete roz−
padla skôr, než mohla trafiť protivní−
kov a ublížiť im. To sme však vedeli,
takže sme smelo hádzali ďalej a vo
vzduchu sa uprostred bojového poľa
pri Jame z našej munície stávali hli−
nené petardy a pri strete s inými sa
menili na hlinený ohňostroj. Naše ti−
ché pozorovateľky, kŕdle husí, sa rad−
šej vzdialili do bezpečnej vzdialenosti
medzi kríčky vŕb. Poniektoré docupkali
po kamienkoch až k Váhu, ktorý ich
zlákal vtedy ešte sviežou čistou vodou.
Tej veru neodolali. Pre naše operené
zverenkyne bolo potom ľahké splavo−
vať Váh svojimi blanitými nôžkami. O
to ťažšie však bolo nám, pasáčkam,
doma s plačom referovať, ako sa po−
čas našej strniskovej bitky unudené
húsky dali splavovať Váh. Tu už za−
kročil pohotový otec, nakopol pionie−
ra, naložil deduška a spolu ako dvaja
pátrači trielili skratkou cez Prostrednú
cestu, cez Barónove role, poza Zele−
nú vodu až pod most pred Novým
Mestom nad Váhom, kde dolapili
uprchlíčky a ešte pred zotmením boli
obaja spolu s kŕdľom húsok−dobrodru−
žiek, všetci v dobrom zdraví, opäť
doma s nami.            Ing. D. Jarábková

Pásla husi, pásla...

V Moskve spadne babka z 13. po−
schodia. Postaví sa a omráčená sa
opráši. Okolo nej sa nahrnú ľudia, me−
dzi nimi aj policajt, a ten sa babky pýta:
„Babka, čo sa tu stalo?“ „Čože ja viem,
synak? Ja som iba teraz prišla.“

*  *  *
Jozef príde na návštevu k priateľovi

a pristihne ho pri hrncoch ako varí obed.
„Ty varíš? Čo sa stalo? Tvoja žena je
chorá?“ „Nie, hladná.“

*  *  *
Traja zamestnanci veľkej firmy dis−

kutujú, čo urobia s vianočnými odme−
nami. „Pracujem pre divíziu v Nemec−
ku,“ vraví prvý. „Z vianočných odmien
si kúpim auto a za zvyšok pôjdem na
dovolenku“. „Ja pracujem pre divíziu vo
Švajčiarsku,“ vraví druhý. „Za vianočné
odmeny si nechám vybudovať bazén a
za zvyšok pôjdem na cestu okolo sve−
ta.“ Tretí prikývne: „Ja pracujem pre di−
víziu na Slovensku a za vianočné od−
meny si kúpim pulóver.“ Tí dvaja sa
prekvapene pýtajú: „A čo zvyšok?“ „No,
zvyšok mi doložia rodičia.“               ĽP

Na Silvestra s humorom



Beckovské novinyčíslo 6 − december 2008 11www.obec−beckov.sk

Kto sa zúčastnil osláv 800. výročia
prvej písomnej zmienky o našej obci,
iste si zapamätal výnimočného hudob−
níka s husľami v rukách, ktorý zahral v
sobotu na slávnostnej pobožnosti a po−
tom na nádvorí mú−
zea na vernisáži vý−
stavy Beckov v deji−
nách. Mgr. Rastislav
Šípoš, husľový virtu−
óz a znalec z Brati−
slavy. To, že vystupo−
val v Beckove, nie je
náhoda. Jeho vzťah
k našej obci je
sprostredkovaný,
lebo jeho sestra,
Mária Bodnárová,
rovnako hudobníčka,
našla svoj domov
spolu s rodinou v
Beckove.

Majster Šípoš po−
chádza zo známej rodiny husľových
a cimbalových majstrov. Jeho dedo
Ladislav Šípoš (22.6.1907−25.4.1964
Budmerice), syn cimbalistu Ladisla−
va Gajdiho (priezvisko Šípoš dostal
po matke) celý život účinkoval v Bud−
mericiach a okolí, často v pálfiovskom
budmerickom kaštieli. Kapelu utvoril
spolu so svojimi štyrmi bratmi. Mal
syna Rastislava Šípoša (29.5.1930 –
2.9.1994 Bratislava), huslistu a vio−
lončelistu, ktorý 34 rokov hral v SĽUK−
u. Hudobné nadanie podedili aj jeho
dve deti, dcéra Mária Bodnárová
(25.1.1957), ktorá absolvoval husľo−
vú hru na Konzervatóriu v Bratislave,
účinkovala v SĽUK−u a neskôr pôso−
bila pedagogicky v Revúcej, kde za−

ložila ľudovú hudbu. Dnes žije v Bec−
kove.

Syn Rastislav Šípoš (29.5.1962) ab−
solvoval Konzervatórium (hra na husle)
a VŠMU (husle, viola) v Bratislave

(1987). Po štúdiách
pôsobil v orchestri
SND v Bratislave a
ako koncertný majster
v orchestri SĽUK−u.
Od r. 1996 sa rozho−
dol pre slobodné po−
volanie husľového
sólistu. Od roku 2000
uvádza svoje vlastné
sólové hudobné
skladby inšpirované
prírodnými krásami a
dielami súčasných
slovenských výtvar−
ných umelcov. Svoje
husľové skladby in−
terpretuje na vzác−

nych husliach z roku 1742, ktoré pochá−
dzajú z dielne Carla Bergonziho.

Okrem toho pôsobí ako akustický
expert a znalec starých sláčikových
nástrojov.

Na záver treba povedať, že hudob−
né nadanie Šípošovci podedili aj po
praslici, lebo ich matka pochádzala z
rodiny Danišovcov, známych primášov
z Trakoviec, kde Ludvík (1881−1959)
hrával so svojou kapelou okrem svoj−
ho rodiska v Trnave a Jozef (1906−
1948) v Prahe.                                (b)

O primášoch a ľudovej hudbe sa
môžete dočítať aj v knižke Ivana Sza−
bó, Príbehy primášov. Vydavateľstvo
Štúdio humoru, satiry atď. Bratislava
2008. Ilustroval Milan Stano.

Spomienky na oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky
o obci Beckov 16. august 2008

RASTISLAV �ÍPO�

Beckovský spevácky zbor vznikol v roku 2001 spo−
jením dvoch cirkevných zborov obce Beckov, a to ka−
tolíckeho a evanjelického. Založila ho a vedie riaditeľ−
ka ZŠ v Beckove pani Mgr.Anežka Ilavská. Zriaďovate−
ľom a sponzorom je obec Beckov.

Zbor má v súčasnosti 25 členov. Prvé vystúpenie
pred verejnosťou sa uskutočnilo v lete v roku 2001 pri
odhaľovaní pamätnej tabule v obci. Beckovský spe−
vácky zbor sa počas svojej 7 ročnej existencie zúčast−
nil na rôznych podujatiach, akými boli ekumenické vy−
stúpenia, každoročné vystúpenia ku Dňu matiek, stret−
nutie dôchodcov, výročie oslobodenia obce.

Vystúpenia zboru sú trvalou súčasťou programu
Beckovských letných slávností a taktiež každoročných
adventných koncertov v období Vianoc. Okrem mno−
hých vystúpení v obci sa predstavil na Festivale spe−
váckych zborov na Starej Turej, na Adventnom festiva−
le v Trenčíne a v roku 2005 a v roku 2007 na festivale
speváckych zborov v Hornej Súči.

Repertoár vystúpení tvoria piesne náboženské, úpra−
vy ľudových piesní i piesne starých majstrov. V roku
2006 vydali svoje prvé CD.

Fotografie sú zo zatiaľ posledného vystúpenia BSZ
na oslavách 800. výročia prvej písomnej zmienky o
obci Beckov dňa 16. augusta 2008 – vo farskom kos−
tole a na pódiu pri parku v programe Moja rodná.

Poďakovanie
Mgr. Dušan Čikel
...Veľmi som si vážil pozvanie na oslavy 800.

výročia prvej písomnej zmienky o obci Beckov a
prosím, aby ste i touto cestou poďakovali p. sta−
rostovi Karolovi Pavlovičovi i všetkým, čo sa o
tento veľmi dôstojný akt zaslúžili.

Váš Dušan Čikel
Trenčín, 28.10.2008

Som Beckovan, hrdý na bohatú his−
tóriu Beckova. Obec má stále z nej
čo ponúkať návštevníkom, ktorí sem
radi prichádzajú či už za kultúrou ale−
bo históriou. Rád si prejdem Beckov
v každom ročnom období. Vidím kla−
dy i nedostatky. Kto nepropaguje svo−
je historické pamiatky – a Beckov ich
má, je to chyba. Pred oslavou 800.
výročia prvej písomnej zmienky o
obci Beckov bolo množstvo návrhov,
čo ich zviditeľní, ale veľa návštevní−
kov bolo a je sklamaných. Je chvály−
hodné, že sa Beckov dočkal mono−
grafie. Má úroveň a je jedna z najkraj−
ších, čo mám. Ale čo ďalej – veď páni

poslanci by si mali uvedomiť, že keď
do Beckova príde 30 tisíc turistov,
málokto z nich si ju kúpi, je drahá.
Preto by bolo na mieste znovu pou−
važovať o propagačnej brožúre Bec−
kova. Že je to finančne náročné, ne−
obstojí a nedáva dostatočnú odpo−
veď. Keď sú na iné akcie peniaze a
sponzori, našli by sa určite i na túto
brožúru. Podotýkam, že som bol na
približne tridsiatich rôznych akciách,
čo poriadali iné obce a mestá a vša−
de mali čo−to o ich obci, meste, regi−
óne a za prijateľnú cenu. Beckov v
tomto zaostáva, čo je chyba.

Ľubomír Paulus

Môj pohľad
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ZIMA
Nijaké leto − nijaká zima.
Horúce leto − studená zima.
Dlhá jeseň, krátka zima.
Pekná jeseň znamená veternú zimu.
Ak začne skoro mrznúť, bude mierna zima.
Keď je do polovice zimy tuhá zima, v druhej polovici treba
čakať oteplenie.
Čím skôr začne zima, tým skôr aj prejde.

SV. BARBORA − 4. DECEMBER
Podľa legendy žila sv. Barbora v hlavnom meste maloá−

zijskej Bitýnie v Nikomédii. Bola dcérou bohatého pohanské−
ho kupca Dioskura. Každý deň ju obklopovalo služobníctvo,
žila v prepychu. Po čase zistila, že časť služobníctva sú
kresťania. Onedlho sa ja ona stala kresťankou. Keď to otec
zistil, nahneval sa a dal Barboru zavrieť. Po čase sa Barbore
z väzenia podarilo ujsť. Úkryt našla v skale, ktorá sa pred
ňou roztvorila. Preto je sv. Barbora patrónkou baníkov. Ne−
trvalo dlho a zradou sa dostala Barbora do rúk súdu. Mučili
ju, vypočúvali, odsúdili ju na smrť. Údajne jej otec jej sťal
hlavu. V tej chvíli udrel z jasného neba blesk, ktorý Barborin−
ho otca zabil a spálil. Preto je sv. Barbora patrónkou de−
lostrelcov. Poprava sv. Barbory sa uskutočnila okolo roku
290−306 n.l.

Je patrónkou baníkov, architektov, delostrelcov, ochran−
kyňou veží, pomocníčkou v núdzi.

Taktiež dodnes pretrváva zvyk, že sa na Barboru odre−
že vetvička čerešne, ktorá do Štedrého dňa rozkvitne.

SV. LUCIA − 13. DECEMBER
Lucia sa narodila koncom 3. storočia v Syrakúzach na

Sicílii. Pochádzala z bohatej kresťanskej rodiny. Matka s ňou
chodievala k hrobu mučeníkov. Tam si z nich Lucia zvolila
za svoj vzor sv. Agátu. Tajne zložila sľub, že zostane pan−
nou a život zasvätí službe Spasiteľovi. Po otcovej smrti, keď
ju matka chcela vydať, Lucia poprosila Boha o pomoc. Po
zázračnom uzdravení chorej matky pri hrobe sv. Agáty, po−
vedala Lucia matke o zázraku a poprosila ju o splnenie sľu−
bu daného Bohu. Rozdala svoje svadobné veno, s matkou
začali rozpredávať svoj majetok. Pomáhali chudobným a bied−
nym. Bývalý ženích Luciu obžaloval z márnenia majetku a z
kresťanstva. Napriek svojmu uväzneniu sa  odmietla vzdať
viery. Preto ju neminula mučenícka smrť a 13. decembra
304 jej kat prebodol hrdlo. Od 5. storočia je Lucia svätá. Je
patrónkou krajčírok. Poskytovala ochranu pred čarodejnica−
mi. Stáročiami sa to zmenilo a sv. Lucia sa stala čarodejni−
cou. Preto je aj tento deň a večer plný čarov a povier.

Na Luciu bývalo zvykom chodiť večer v prestrojení za
„Luciu“. Do bieleho oblečené „Lucie“ chodili z domu do
domu s metlou a husím krídlom. Keď vošli do domu, bez
slov povymetali izbu.

Pranostiky

ADVENT
Názov je z latinského slova adventus (príchod) − príchod

Ježiša Krista. Je to prvá časť liturgického roka, štyri nedele
pred narodením Ježiša Krista. Advent sa vyznačuje očaká−
vaním, a to až dvojitým. Narodenie Ježiša Krista je prvé
očakávanie. Druhé je očakávanie Jeho druhého príchodu.
Hranicou medzi nimi je 17. december. Advent začíname ne−
deľou medzi 27. novembrom a 3. decembrom a končí sa 24.
decembra po západe slnka na Štedrý večer. Liturgickou far−
bou adventu je fialová, okrem 3. nedele, kedy je to ružová
farba. S adventom boli spojené pôstne dni, keď sa popri duši
očistilo aj telo. Ľudia nejedli mäso, čo dodržiavali viac katolíci
ako evanjelici. V advente sa číta z evanjelií, ktoré sa vzťahu−
jú na Ježišov príchod − prvá adventná nedeľa. Na Jána Krs−
titeľa − druhá a tretia adventná nedeľa. Štvrtá nedeľa je o
nastávajúcej príprave na narodenie Ježiša Krista. Cez ad−
vent sa spievajú adventné piesne, chválospevy či vzývania,
hlavne u katolíkov. U evanjelikov sa spievalo z Tranoscia.
Boli to krásne piesne, ktoré zložili Tranovský, Hodža, Braxa−
toris a iní. Štyri nedele pred Štedrým dňom sa v kostoloch a
rodinách zapaľujú adventné sviečky, a to každú nedeľu jed−
na. Symbolizujú mýtické obdobie 4000 rokov od biblického
stvorenia sveta do narodenia Krista.

Z literatúry spracoval Ľubomír Paulus

Zvyk je železná košeľa. Čas vianoč−
ných sviatkov prichádza. Nezadržateľ−
ne sa blíži, úpenlivo vyčkáva na svoju
významnú chvíľu. Je to obdobie žičli−
vých želaní povznášajúcej sa ľudskej
duše, pokoja a zaslúženého oddychu
po náročnom roku. Vplyv času konca
minulého storočia začal komerciona−
lizovane znehodnocovať duchovnú
hodnotu a tradične žiaduci prínos Via−
noc. Najmä deti vnímajú tento krásny
čas hmotne a prospechársky. Im však
niet čo vyčítať. Je len na výchovnom
dôraze a nárokoch rodičov, aby svo−
jim ratolestiam starostlivo a primera−
ne ich veku vysvetlili podstatu a ozajst−
nú hodnotu týchto hlboko úprimných
sviatkov. I keď, samozrejme, niet také−
ho dokonalého presviedčania, z kto−
rého by vyplynuli iba čisto duchovné
obrazy. Darčeky, prirodzene, patria
pod vianočný stromček. Pohodu umoc−
ňuje a dotvára džavot a úprimná ve−
selosť tých najmenších a najmladších,
tiež jemné zaznievanie vianočných
kolied či od rána putujúci rozprávkový
svet v televízii. Deti vedia prejaviť ob−
rovskú radosť a nadšenie neskrývajú
ani tí skôr narodení.

V slávnostnej sviatočnej atmosfé−
re, na ktorú sa pripravujeme niekoľko
týždňov, je dostatočná možnosť vy−
chutnať si, alebo aspoň čiastočne sa
nabažiť, úžasného pokoja a nezabud−
nuteľného čara týchto nádherných
chvíľ. Uvedomovaný pôvab a vek zá−
žitkov strávených v rodinnom hniez−
de nás privádza do nostalgie a vedie
do dávnej alebo mladej minulosti.
Vtedy si želáme, aby takéto chvíle
nikdy nevymizli, aby sa nikdy nevy−
tratili z nenásytného sveta. Zo zaro−
seného oka šťastia človeka sa pozvoľ−
ne skotúľa drobná slaná kvapka ako
prejav nesmiernej spokojnosti a opäť
prežitého času konca ďalšieho ťažké−
ho roka. Taký je kolobeh nezastavi−
teľného času. Nepodvádzajúc beží
vpred, neúprosne a bez zaliečania sa.
Veru, čas je tým najlepším liekom na
živú dušu, tým objektívnym sprievod−
com v našom živote. Usmieva sa i pla−
če, prísne dozerá na skutky i nečin−
nosť každého jednotlivca. Nielen po−
čas vianočných sviatkov. Má nepretr−
žite zdvihnutý prst, nik mu nie je ľa−
hostajný. A predsa nie všetci dispo−
nujú spokojnosťou. Práve cez vianoč−
ný čas sú ľudia k sebe láskavejší,
ohľaduplnejší, ústretovejší, a hoc hl−
boká dôvera existuje najmä v najuž−
šom rodinnom kruhu a na prstoch jed−
nej ruky zrátaných skutočných priate−
ľov, jednako prináša so sebou nie

bežné porozumenie k sociálne slab−
ším jedincom. Dôvody, prečo byť lep−
ším človekom sú, iste, pre každého
rôzne. Jednak je to snaha aspoň cez
sviatky pokoja a radosti vykonať nie−
čo dobré, jednak ide o výčitky vlast−
nej egoistickej duše a následné vy−
kúpenie samého seba tým, že nieko−
mu pomôžeme, a jednak žijú na sve−
te láskyplné a otvorené srdcia tých,
ktorí nezištne vystierajú nebojácnu a
empatickú ruku od seba a bez akých−
koľvek zábran a príčin ponúkajú obe−
tavé šťastie a spokojnosť iným. Sklá−
ňame sa pred nimi. Aj priemerný jed−
notlivec dokáže nadchnúť života−
schopne bijúce srdce toho druhého.
Pookreje myseľ, pookreje telo. A ten
skvelý pocit z uskutočnenia nesebec−
kej pomoci je nanajvýš príkladný pre
ostatných. Každý, pre viacerých aj ten
nepatrný peniaz, vzbudí iskru nádeje
a šťastia pre tých slabších.

Plynie deň za dňom. Rýchle vy−
strieda jedna situácia druhú. Je čas
zastaviť sa a uvedomiť si to, čo máme:
svoje zdravie, zdravie milovanej ro−
diny a zároveň spoľahlivý životný štan−
dard. Milovať a byť milovaný je, ne−
pochybne, optimálnym životným šťas−
tím. Obrátiť sa na niekoho s prosbou
a veriť mu je mimoriadne cennou vý−
sadou medziľudských vzťahov. To si
treba vážiť. Vianoce prinášajú úžas−
nú harmóniu a vyrovnanosť do sŕdc
ľudí. Plní očakávania i neistoty, ako
bude život prebiehať ďalej. Nik nevie.
Snažíme sa o zachovanie spomína−
ného štandardu, životnej úrovne, aká
bola doposiaľ. Je ukrytá v nebeských
hviezdach. Svojská pani Šťastena je
vrtkavá a ľudská túžba po hmotných
statkoch nevyspytateľná. Preto si váž−
me a oceňujme doteraz získané hod−
noty. Tie, s ktorými sme uzreli svetlo
tohto sveta, tie, ktoré sme vytrvalou a
zodpovednou prácou nadobudli, a tie,
ktoré na nás ešte čakajú.

Viera v seba a viera v iného umož−
ňuje dosiahnuť vytúžený, toľko láka−
vý cieľ. Načerpať nové sily do ďalšej
životnej cesty je cez vianočné dni
priam ideálne. Odbremeniť sa od
mnohých ťažkostí ide iba do určitej
miery, no ten zastavujúci sa stres hlav−
ne profesionálneho života je taký po−
trebný a dôležitý. Náš organizmus si
žiada uvoľnenie. Myseľ sa prestáva
zaoberať pracovným vyťažením a vy−
pätie pomaly ustupuje, odchádza...
aspoň na toto obdobie, aspoň na
chvíľu.

Krásne Vianoce!
PhDr. Lenka Mandelíková

Sviatky pokoja du�e
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Vianočné recepty pani Marty
Gúľaná štrúdla – výborná 30 dkg hladkej múky, 4

PL oleja, 2 dcl mlieka, štipka soli. Postup: Všetko za−
miesime v miske a necháme 3 hod. stáť. Môže byť aj
cez noc. Rozdelíme na 4 cestíčka, každé vygúľame na
pomúčenej doske (veľmi tenko) a posýpame ľubovoľ−
nou náplňou (mak s jablkami, so strúhankou, orecha−
mi, tvarohom). Stočíme, potrieme olejom, dáme na vy−
mastený plech a pečieme v stredne teplej rúre do ru−
žova.

Jablkové pyté – tvarohové 60 dkg polohrubej múky,
30 dkg práškové, 1 Palmarín, 1 prášok do pečiva, va−
nilkový cukor, 2 vajcia, 1 PL mlieka, 1PL rumu, štipka
soli. Postup: Všetky prísady zamiesime, rozdelíme na
dva diely (veľmi krehké), vygúľame a položíme na vy−
mastený plech. Dáme jablkovú plnku alebo tvarohovú,
položíme druhý vygúľaný plát a cesto popritláčame na
plechu, potrieme rozšľahaným vajíčkom s mliekom,
popicháme vidličkou a dáme piecť.

Medovníčky rýchle a mäkké − 50 dkg hladkej múky,
20 dkg práškového cukru, 1 ČL medovníkového kore−
nia, 1 ČL sódy bicarbóny, 7 dkg tuku, Palmarín 4 PL
medu, 3 vajcia do cesta + 1 vajce na potretie medov−
níčkov. Postup: Zamiesime všetko spolu, vyvaľkáme
na doske, povykrajujeme ľubovoľné tvary, potrieme
vajíčkom (môžeme dať oriešok, hrozienka) a dáme na
slabo pomastený plech piecť.

Orieškové kolieska − 30 dkg hladkej múky, 12 dkg
práškového cukru, 12 dkg mletých orechov, 1 vanilko−
vý cukor, 1 žĺtok, 1 Palmarín. Postup: Všetky prísady
zamiesime a vygúľame na doske. Vykrajujeme kolies−
ka, jedno plné a jedno s otvorom. Pomastia sa biel−
kom, na tie s otvorom sa poukladajú orechy a dajú sa
piecť. Upečené zlepujeme červeným džemom.

Medvedie labky − 100 ročný recept 42 dkg hladkej
múky, 28 dkg Palmarínu, 14 dkg práškový cukor, 2
žĺtka, 14 dkg mletých orechov, škorica, môže byľ aj
kakao Postup: Zamiesime, plníme formičky, ktoré sú
vysypané múkou. Uložíme na plech a dáme piecť.

Čokoládové kúsky − 40 dkg hladkej múky, 20 dkg
práškového cukru, 20 dkg mletých orechov (alebo ko−
kosu), 4 PL kakaa, 1 ČL medovníkového korenia, 36
dkg Palmarínu. Postup: Suroviny zamiesime a nechá−
me 1 hod. odpočinúť. Potom vygúľame na doske –
hrúbka 3mm a vykrajujeme rôzne tvary. A upečieme.
Po upečení ľubovoľne ozdobíme (fantázii sa medze
nekladú).

Vianočné hriate − 100g kryštálového cukru, 1PL
masti alebo slaniny pokrájanej nadrobno, 100ml vody,
klinčeky, kúsok škorice, citrónová a pomarančová kôra,
500ml vodky; Cukor upálime na karamel, zalejeme
vodou a rozvaríme. Pridáme roztopenú masť alebo sla−
ninu, koreniny, chvíľu povaríme a odstavíme z ohňa.
Nakoniec prilejeme vodku a precedíme. Podávame
horúce.

Milé gazdinky, prajem Vám, aby sa Vám darilo nie−
len v pečení, ktorým chcete potešiť svojich blízkych,
ale aj vo Vašom osobnom živote.. Aby tie usmiate ko−
láčiky vytvorili príjemnú pohodu vo Vašich rodinách. A
nezabúdajme, milé žienky, ako hovorí Kniha prísloví:
PRISL 12,4 „Chrabrá žena statočná je korunou svoj−
ho muža; ale ako hnis v jeho kostiach je tá, ktorá
pôsobí hanbu.“

PRISL 14,1 „Múdra žena buduje svoj dom, ale bláz−
nivá ho borí svojimi rukami.“

Prajem Vám požehnané Vianoce a šťastný nový rok
2009.                                          Marta Striežencová

Žili raz manželia, ktorí boli veľmi chu−
dobní, ale napriek tomu aj veľmi šťastní.
Prichádzali Vianoce a oni sa chceli na−
vzájom obdarovať. Janka mala krásne
husté čierne vlasy, stiahnuté do vrkoča.
Každý obdivoval jej vlasy. Tomáš bol
maličký úradík a jediné čím mohol vzbu−
diť záujem svojho okolia, boli zlaté vrec−
kové hodinky, ktoré zdedil po otcovi.
Chybu mali len tú, že boli bez retiazky.
A Tomáš túžil po takej retiazke a Janka
to vedela. Aj ráno, keď prišiel Štedrý deň,
predstavovala si jeho radosť, keby mu
retiazku kúpila, ale nemala peniaze. A
vtedy prišiel nápad, utekala do mesta a
predala svoje krásne vlasy a za tieto
peniaze mu kúpila zlatú retiazku, po kto−
rej vždy túžil. On, keď išiel domov, tak si
všimol, že vo výklade už nie je tá zlatá
retiazka, po ktorej vždy túžil. Ale miesto
toho tam uvidel zlatú sponu do vlasov,
a tak si povedal, že ju kúpi svojej milo−
vanej manželke. A stalo sa. Vymenil
svoje zlaté hodinky za tú sponu. Pod
vianočným stromčekom jej dal zlatú spo−
nu do vlasov, ktoré si ona odstrihla, aby
jemu mohla kúpiť zlatú retiazku na ho−
dinky, ktoré predal... V ten večer sa ich
láska ešte viacej rozhorela. Vždy, keď
počujem tento príbeh, poviem si, že je
to obrovská smola. Dokonca jeden môj
známy mi povedal, že tento príbeh je
paradox, čiže jav odporujúci všeobec−
nej mienke. Trochu ma to zaskočilo, ale
potom som si povedala, že Vianoce sú
plné takýchto paradoxov, napr. : Vianoč−
ný stromček – vždy stojí v najlepšej
miestnosti, vyzdobený tým najlepším, čo
doma máme. Niektorí ľudia tvrdia, že to
je starý pohanský zvyk, ale práve on
nesie v sebe hlboké biblické tajomstvo.
Vedie nás na začiatok všetkého – záhra−
da Eden a prví ľudia. Dostali do užíva−
nia všetky stromy záhrady, dokonca aj
strom života, len sa mali vyhýbať stromu
poznania dobra a zla. A oni to porušili,
odmietli lásku Boha a išli svojou ces−
tou. Stratili bezbolestný život, ale Boh
na ľudí nezanevrel. Rozhodol sa nás

milovať i napriek našej tvrdej šiji. Tu
zaznel prvý prísľub Vykupiteľa – čiže
nestratili sme celkom strom života, pre−
tože v tomto prísľube boli aj ozdoby
nádeje, aj svieže zelené výhonky živo−
ta. Veď v narodení Dieťaťa sa splnili slo−
vá proroka: ,, Z pňa Jeseho vypučí rato−
lesť a z jeho koreňov výhonok vykvit−
ne“( Iz 11,1)− v Ňom opäť dostávame
naspäť strom života− večného života. V
mnohých kostoloch stojí nad Betlehe−
mom vianočný stromček – symbol spo−
jenia večnosti s pozemským životom.
Kristus prišiel, aby sme my mohli vyjsť z
tmy. On večný zostupuje tu na Zem a
stáva sa obyčajným dieťaťom v lone
matky, zavinutý do plienok a spí v maš−
tali. Nevinné dieťa, ktoré o 33 rokov ne−
skôr zoberie na plecia obrovský kríž,
vyrobený zo stromu, aby nám týmto krí−
žom zabezpečil otvorené dvere do domu
svojho Otca. Kríž vyrobený zo stromu,
symbol stromu života a kolobeh sa na−
plnil. V Edene Adam s Evou mohli jesť
zo stromu života, aby mali večný život a
toto dobrovoľne odmietli. Keď zbadali,
aký je život ťažký a chceli sa vrátiť, tak
cesta do Edenu už bola zatvorená. A
práve príchodom Božieho Syna sa nám
tá cesta opäť otvorila. Anjeli pri narode−
ní spievali: ,, Sláva Bohu na výsostiach
a na Zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ V
týchto slovách je túžba po novom člo−
veku, po človeku, ktorý vykročí na cestu
svojho Pána, na cestu pokoja, lásky,
otvorenosti, pravdy. Boh prichádza, aby
nám ukázal, že nebeský raj je opäť otvo−
rený. On, Boh, Pán všetkého stvorenia,
koná ako prvý. Nechce, aby sme si my
vymýšľali možnosti, ako sa ,,dostať“ do
neba. On nám tú možnosť dal, a to v
Jeho Synovi – Svetle do nášho života.
Skúsme preto i my stať sa nositeľmi tep−
la tam, kde vládne chlad, viac radosti
tam, kde prevažuje smútok, viac lásky
tam, kde vládne beznádej. Požehnané
Vianoce a nový rok 2009 prežite v po−
koji a láske.

Martina Striežencová

Sláva Bohu na výsostiach...

Vianočné oblátky patria už tradič−
ne k vianočným pokrmom. Pečené sú
z nekysnutého cesta. Pečenie oblátok
zaviedla cirkev. Preto mali oblátky i
tvar hostií, ktoré sa podávajú ako sym−
bol Kristovho tela. Na oblátkach boli
náboženské symboly a iniciály IHS (v
lat. Iesus Hominus Salvator). Teraz sa
používajú aj motívy čečiny či sviečky.
Vianočné oblátky kedysi na dedinách
piekli rechtori. Často pre také rodiny,
ktoré si ich objednali. Potom ich roz−

nášali deti po domoch, ktoré sa už na
to tešili, lebo dostali nejakú odmenu,
vrátane peňazí. Pieklo sa na oblátko−
vých kliešťoch, ktoré sa zohriali v peci.
Na vymastenú a zahriatu platňu sa vy−
lialo cesto. Piekli sa biele vodové ob−
látky, sladké oblátky a trubičky, čo bola
oblátka stočená zahorúca na dreve−
nej vareške. Piekli sa tiež oblátky, do
ktorých sa dával kúsok zeleného pe−
tržlenu. Boli určené pre dobytok, aby
bol zdravý.         Spracoval Ľ. Paulus

Vianočné oblátky
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Uplynul rok odvtedy, čo som vo svo−
jom príspevku uverejnenom v Beckov−
ských novinách, orientovanom na opti−
malizáciu medziľudských vzťahov,
upriamil svoju pozornosť na pozitívne
ovplyvňovanie záujmu našich občanov
o veci verejné. Zmienil som sa v ňom o
potrebe spätnej väzby v našej medzi−
ľudskej komunikácii aj medzi občanmi
a ich obecným zastupiteľstvom tak, aby
naše informácie, či už zo strany obča−
na, ale i zo strany starostu a obecného
zastupiteľstva, nekončili niekde v „bút−
ľavej vŕbe“, ale aby našli svojho adre−
sáta a v rámci spätnej väzby i odozvu
u jej odosielateľa. Išlo mi teda konkrét−
ne o to, aby sa, napr. informácia o ter−
míne a obsahu rokovania obecného
zastupiteľstva nielen v dostatočnom
predstihu dostala ku každému občano−
vi, ale aby ho aj motivovala, vzbudila
jeho záujem o účasť na ňom. Nuž, ako
to dosiahnuť, nad tým treba porozmýš−
ľať a pristúpiť k tomu tvorivo, hľadajúc
nové cesty, ako inovovať doterajší spô−
sob komunikácie a informovania obča−
nov a motivovať ich k zvýšeniu záujmu
o dianie okolo nás. Nemali by sme sa
uspokojiť s tým, že akási apatia a ne−
záujem o veci verejné je všeobecný jav
tak u nás, ako i v ďalších obciach či
mestách, a to nie iba nášho okresu.

Pokiaľ ide o tok informácií, platí to,
samozrejme, i v opačnom „garde“, aby
informácia o tom, „čo vŕta v hlave“ ob−
čanovi sa dostala k tomu kompetent−
nému (k starostovi či k obecnému za−
stupiteľstvu), teda k tomu, komu povin−
nosť rieši príslušný problém a informo−
vať o tom občanov, vyplýva z výkonu
ním zastávajúcej funkcie.

Nedá mi, aby som sa pár slovami
nezmienil (obšírnejšie snáď niekedy v
budúcnosti) o tom, ako sa situácia javí
s odstupom času.

Pokiaľ ide o tok informácií z centra
(od starostu a obecného zastupiteľstva),
badať tu nepochybne prehlbovanie in−
formovanosti občanov, a to najmä vďa−
ka rozširovaniu a skvalitňovaniu prísluš−
ných rubrík Beckovských novín, meno−
vite rubriky „Na slovíčko, pán starosta...“

Pre zvýšenie účinnosti informácií tak,
aby bol čitateľovi známy aj konkrétny
obsah (ide najmä o rubriku „Z rokova−
nia OZ“), by bolo vhodné dbať, aby in−
formácia nebola natoľko „zašifrovaná“.
Aby sa jej obsah akosi nestrácal v zá−
plave čísiel a skratiek (poradových čís−
iel, dátumov, katastrálnych údajov a
pod.). Aby záznam v rubrike neznel asi
takto: „Uznesenie číslo X: OZ vzalo na
vedomie kontrolu uznesení, ktoré sa
konali dňa Y a dňa Z.“

Zdá sa však, vychádzajúc z obsahu
príspevkov Beckovských novín, že sa

už menej darí získavať informácie od
občanov o tom, čo sa týka ich problé−
mov, a to nie iba ich kritických postre−
hov k dianiu v obci, ale najmä ich ná−
zorov a ich iniciatívne tvorivých návr−
hov na riešenie problémov, týkajúcich
sa najmä negatívnych javov, na ktorých
pretrvávanie sme si, žiaľ, už akosi zvykli.

K pozitívam informačných tokov, kto−
ré nás zviditeľňujú v očiach širokej ve−
rejnosti i mimo oblasť nášho regiónu,
možno uviesť i publikovanie zámerov
rekonštrukcie Beckovského hradu v
našich krajských novinách, ale i pri roz−
hovoroch nášho starostu v reláciách
televízie či rozhlasu. Informačným po−
zitívom je i umiestnenie bilbordu v na−
šom okresnom meste o výstavbe ďal−
šej bytovky v obci.

Pre našich občanov je pozitívna in−
formácia o príprave reštaurovania sú−
sošia sv. Trojice. Známa je informácia
o súčasnom reštaurovaní sochy sv. Flo−
riána. Pobadali sme i ďalšie zmeny,
ktoré nastali na Trojičnom námestí aj v
dôsledku výrubu každoročne počas
Vianoc rozžiareného vianočného smre−
ka. V tejto súvislosti by bolo vhodné
uverejniť i ďalšie informácie o perspek−
tívach, plánoch a termínoch ďalšieho
„skultúrňovania“, výstavby či skrášľova−
nia Trojičného námestia, ale i širšieho
centra obce, podhradia, o prebiehajú−
cej i plánovanej výstavbe, a to nie iba
v centre a bývalej „Družstevnej záhra−
de“, ale aj v ďalších častiach obce.

Napríklad aj „expresne“ vybudova−
ná (zrejme nie na dlhšiu dobu k užíva−
niu) plechová hala, nie príliš zdobiaca
okolie budovy obecného úradu a kul−
túrneho domu, ako i vstupu do obce,
vzbudzuje oprávnený záujem o vlast−
níka a účel jej využitia.

Nuž, ale dosť o tom, kde nás „tlačí
topánka“. Sme pred blížiacimi sa Via−
nocami, sviatkami mieru a pokoja, keď
sa pripravujeme na príchod nášho Spa−
siteľa a blížime sa i k záveru roka a k
privítaniu toho nového. Bilancujúc ten
rok prežitý, hodnotíme v ňom dosiah−
nuté výsledky, ich pozitíva i tie naše
„nepodarky“, ďakujúc za to, čo nám bolo
dopriate dosiahnuť. Sľúbme si, že sa
budeme usilovať o to, aby ten nastáva−
júci rok bol lepší a radostnejší, a to pri−
činením sa každého z nás.

Dovoľte mi, aby som záverom vy−
slovil všetkým vám, žijúcim tu pod Bec−
kovským bralom, čo ste sa tiež pričinili
o zlepšenie a spríjemnenie podmienok
nášho spolužitia v Beckove, úprimné
poďakovanie so želaním požehnaných
a radostných Vianoc, dobrého zdravia,
veľa úspechov, šťastia a spokojnosti v
nastávajúcom novom roku 2009.

PhDr. Štefan Graca, CSc.

Akí sme boliLIST JE�I�KOVI
Milý Ježiško,
určite si prekvapený, že tento rok Ti píšem ja, ale ten

najmenší syn je veľmi maličký, preto ešte písať nevie a
tie dve staršie deti sú zase také veľké, že už Tebe listy
nepíšu − neveria, že darčeky na Vianoce nosíš Ty. Ja
som už dospelá, takže viem svoje – nosíš darčeky a
oveľa väčšie a dôležitejšie, ako tie pod stromčekom a
ešte robíš zázraky. Tak Ti teda preto píšem, čo si na
Vianoce želám. Ak by to bolo možné, sprav zázrak a
vybav nám u Perinbaby sneh. Veľa, veľa snehu, aby
vianočné prázdniny neboli len o telke a internete, ale aj
o sánkach a korčuliach, snehuliakoch a guľovačkách,
omrznutých nosoch a využitých otepľovačkách. Za chlap−
cov z obecnej prevádzky sa prihováram, aby na cesty
padol len jemný poprašok – aby nemuseli často jazdiť s
odhŕňačom a s ohľadom na občanov poctivo odpratá−
vajúcich sneh spred domov a mamičky s kočíkmi pro−
sím, aby boli chodníky tiež len zľahka pocukrované a
vôbec nie zľadovatené! Všetko ostatné nech napadá na
záhrady, polia a kopce – nech je všetko pekne biele a
Vianoce sú zase po dlhšom čase ako majú byť.

Ďalej si prosím nech nezdražejú energie: elektrika −
aby mohol vianočný stromček svietiť celé sviatky, v do−
moch aj na našom námestíčku, plyn – aby sme mohli
variť čaj pre vysánkované a omrznuté deti a voda – na
horúcu vaňu po prechádzke v mraze. Chýbať by mohol
len televízny signál a internet. To aby ľudia dostali me−
dzi sviatkami chuť vyjsť si za kultúrou von z domu –
možno na vianočný koncert bez ohľadu na to, či sa koná
v katolíckom alebo evanjelickom kostole alebo na vy−
stúpenie detí, aj keď tam zrovna tie ich neúčinkujú…

Želám si, aby sa mi vydarili medovníky – med je dob−
rý na pamäť. To aby som si vždy pamätala vianočné
zvyky mojich predkov a aby na naše vianočné tradície
nezabudli naši potomkovia…Super recept na vianočný
punč – to keď prídu príbuzní, kamaráti, susedia na via−
nočnú návštevu, ktorú cez rok nestíhame a stále ju od−
kladáme….

Chcela by som aj teplý a mäkučký župan – taký, aby
sa v ňom dalo krásne sadnúť do kresla a prečítať si
večer knižku, na ktorú stále nie je čas…

Prosím, nech nechýbajú mandarínky, jablká a orechy
– kvôli vitamínom a imunite – v novom roku nás čaká
euro, tak nech to v zdraví prežijeme a sme imúnni voči
všetkým zmenám, reformám, finančným krízam, pilierom
a ešte iným bláznovstvám, čo sa na nás chystajú…

Tentokrát vraj na Silvestra ohňostroj nebude, tak Ťa
milý Ježiško prosím o hviezdnatú oblohu na prelome
rokov – aby sme so susedmi na seba dobre videli, keď
si vyjdeme na ulicu o polnoci zaželať šťastný nový rok a
odpáliť nejakú tú prskavku …

Tak nám z toho všetkého nadeľ milý Ježiško podľa
Tvojho uváženia, už vopred za kladné vybavenie
všetkých mojich žiadostí ďakujem. Ak by náhodou niečo
nevyšlo – nevadí, viem, že to máš s nami ľuďmi na tom
svete ťažké (no, ale ten župan by sa podariť mohol!).

Aj tak sa budem tešiť na tie ďalšie Vianoce: preplne−
né obchody, ale aj tajné nočné balenie darčekov, ná−
kupy na poslednú chvíľu, ale aj pečenie najobľúbenej−
ších dobrôt mojich detí, veľké upratovanie, ale aj vôňu
vydrhnutého bytu a čečiny, poskakovanie pri hrncoch,
ale aj stráženie zemiakového šalátu, aby ho môj muž
nevyjedol ešte pred večerou, tradične nefungujúce svieč−
ky na stromček, ale aj rozžiarené očká najmenšieho syna,
keď ich prvýkrát v živote uvidí, štrikované ponožky od
babky, ale aj radosť, keď si budú blízki rozbaľovať dar−
ček odo mňa, na predvianočný stres, ale aj slávnostný
Štedrý večer, prosto na tie „moje Vianoce“.

Zdravie a veľa pochopenia s ľudstvom Ti želá
Lenka Martišová
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Moderné poľovníctvo je nezvyčaj−
ný a málo používaný výraz. Častej−
šie sa stretávame s pojmom poľov−
níctvo dneška, dnešné poľovníctvo,
ale toto sa zase nestotožňuje s prívlast−
kom moderné. Totiž, moderné poľov−
níctvo vzniklo už dávno pred nami a
jeho súčasným poslaním nie je riešiť
len otázky dneška, ale nastoliť kom−
plex otázok týkajúcich sa aj budúc−
nosti chovu a lovu zveri. A to nie je
jednoduché, pretože v dnešnej dobe
sa poľovníctvo stáva nielen terčom
kritiky zo strany extrémnych ochran−
cov prírody, ale musí čeliť snahám
niektorých skupín, ktoré usilujú o zle−
galizovanie lovu prostredníctvom ne−
tradičných, aj keď zmodernizovaných
prostriedkov, ako sú kuša a luk,  pod−
ľa vzoru outdoorových aktivít v USA,
ktoré sú u nich považované za adre−
nalínový šport a sú súčasťou národ−
nej hrdosti a kultúry.

K podstate moderného poľovníc−
tva sa dostaneme až po krátkej ana−
lýze vývoja poľovníctva všeobecne v
našich podmienkach. V prvobytnej
spoločnosti patrilo právo lovu každé−
mu, ale, samozrejme, za rešpekto−
vania určitých spoločenských pravi−
diel, ako napr. rešpektovanie územ−
ného rozdelenia jednotlivých kmeňov
či klanov, delenie koristi a podobne.
V skratke by sa dalo povedať za vzá−
jomného rešpektovania životného
priestoru. No postupným vznikom súk−
romného vlastníctva  sa prejavovala
snaha toto právo si privlastniť. Toto
nastalo až  vo feudálnej  spoločen−

skej formácii, v  ktorej si vládnuca
vrstva toto právo vyhradila pre seba.
V 16. a 17. storočí sa toto právo ešte
zužuje, pretože sa zakazuje lov
niektorých druhov, a to nie pre ich
ochranu, ale preto, aby sa zachovalo
právo lovu pre vyvolených. V tomto
období sa začínajú formovať niektoré
prvky dnešného poľovníctva, ako sú
rôzne ceremónie a pravidlá správa−
nia sa na poľovačkách s cieľom skul−
túrniť samotný lov, ale naďalej prevlá−
da i živelnosť a improvizácia v love,
ktorý sa vykonával väčšinou formou
štvaníc bez hlbšieho významu selek−
tívneho zásahu do chovu zveri, pre−
tože sa lov vnímal ako „žatva“ toho,
čo ponúkala príroda.

Naše územie bolo „bohaté“ na
rušné historické udalosti, ako boli
husitské výpravy, turecké nájazdy,
Rákócziho povstanie,  Napoleonove
ťaženie a rôzne rebélie, ktoré si tiež
vyžiadali mýtne na našej poľovnej
zveri. K tomu prispel bez zábranový
lov po majetkovoprávnych zmenách
v Bachovej ére v rokoch 1850−55,
nehovoriac o rozbujnenom pytliactve,
ktoré malo sociálne pozadie. V dô−
sledku toho vznikla v 60. rokoch
19.storočia taká situácia, že takmer
nebolo na čo poľovať. Azda najvý−
raznejší pokles bol v jelenej zveri, ale
pomerne málo bolo aj diviakov. Maji−
telia rozsiahlych latifundií si začali
uvedomovať, že ak chcú naďalej
poľovať, tak musia niečo podniknúť.
A tým sa vlastne začína systematic−
ké zazverovanie našich poľovných

revírov. Na našom území ako prvý
začal gróf Karol Forgáč. Ako prvý
začal aj s introdukciou danielej a
muflonej zveri, a reintrodukciou jele−
nej zveri v jeho revíri Gýmeš (dnešný
Jelenec pri Nitre). V tomto pokračo−
vali aj iní majitelia poľovných revírov,
no bez akéhokoľvek systému, teda
improvizovane.

Míľnik v našom poľovníctve za−
znamenala kodifikácia zákona o po−
ľovníctve z roku 1883. V uvedenom
zákone dominovali dve hľadiská, ako
riešenie základnej otázky  komu pri−
slúcha právo lovu a komu chovateľ−
ské právo, teda systematické riade−
nie lovu a ochrany zveri. Vo vývoji
poľovníctva tento zákon zazname−
nal výrazný pokrok aj napriek nedo−
statkom v zachovaní výsadného prá−
va lovu pre vládnucu vrstvu, preto−
že sa v ňom objavujú zárodky toho,
že sa stáva z poľovníka − lovca po−
ľovný hospodár, chovateľ a ochran−
ca. Trvalo ešte nejakú dobu, kým
túto tendenciu vyjadril známy poľov−
nícky odborník z Čiech gróf Silva
Tarouca, ktorý svoje progresívne
názory prezentoval vo svojej publi−
kácii “Bez chovu niet lovu“. Po pr−
výkrát je tu chov a ochrana popísa−
ná ako podmienka, bez ktorej niet
alternatívy. V čom je vlastne dogma
dnešného poľovníctva a stala sa plat−
formou pre jej ďalší vývoj. Takže
môžeme hovoriť o zrode alebo po−
čiatkoch  moderného poľovníctva. V
tej dobe zásluhou poľovníctva bolo
introdukovaných veľa druhov zveri
a zazverených veľa revírov, kde bola
zver vplyvom pytliactva takmer ale−
bo úplne vybitá.

Zásadný zvrat do nášho poľov−
níctva  priniesol rok 1918, vznik no−
vého štátu ČSR, ale najmä rok 1920,
keď bola na Slovensku založená
samostatná poľovnícka organizácia.
Ďalej vznikol spoločenský tlak, a to
najmä zo strednej vrstvy obyvateľ−
stva, o vyňatie práva poľovníctva z
rúk privilegovaných a sprístupniť ho
širším, najmä meštiackym vrstvám.

Ďalej sa kodifikoval zákon o ochra−
ne ohrozených druhov (medveď, kam−
zík, drop), čo tiež prinieslo výrazný
pokrok v ochrane zveri. Do roku 1938
nastal mimoriadny rozmach.

Druhá svetová vojna, vrátane
bojových operácií na našom území,
vôbec nespôsobili toľko škôd v sta−
voch zveri ako prvá svetová vojna,
resp. povojnové počínanie nezodpo−
vedných živlov. Rok 1948 priniesol
ďalšie pokrokové prvky, ktoré for−
movali moderné poľovníctvo. Ako
prvoradú úlohu si položili vtedajší zá−
konodarcovia zabezpečiť právo po−
ľovníctva pre všetky vrstvy spoloč−
nosti (zák.č.225 /1947 Zb.). Ten po−
skytol priestor na zakladanie poľov−
níckych združení, ktoré v ďalšom
období zohrali pozitívnu úlohu vo vý−
voji poľovníctva na Slovensku. Ďal−
ším pozitívom bolo zavedenie celoploš−
ného poľovníckeho obhospodarova−

nia a boli vytýčené ciele do budúc−
nosti. Po ustálení stavov zveri v 60.
rokoch sa pristúpilo k zvyšovaniu
kvality trofejí chovanej zveri. V 70.
rokoch do poľovníctva začal zasa−
hovať nežiaduci prvok, keď sme si
začali uvedomovať zhoršovanie ži−
votných podmienok zveri, ktoré boli
zapríčinené markantným rozvojom
poľnohospodárstva a priemyslu. V
80.rokoch prežíva poľovníctvo na
Slovensku baroko. Poľovníctvo a lov
zveri ako produkcia diviny je súčas−
ťou národného hospodárenia a je do
detailu koordinované štátom. Lesy sú
plné rozmanitej zveri a sú súčasťou
národného bohatstva. Poľovníctvo je
sprístupnené všetkým vrstvám, vlád−
ne disciplína.

Po páde komunizmu nastali zme−
ny v spoločnosti, čo malo neblahý
vplyv na poľovníctvo na Slovensku.
Štátny rezort vyprodukoval niekoľko
legislatívnych zmien, ktoré viedli k
uvoľneniu morálky a disciplíny, ďalej
posunuli možnosť výkonu práva po−
ľovníctva majetnejším vrstvám, čo
vyvolalo neistotu u užívateľov poľov−
ných revírov a čo sa následne podpí−
salo na množstve a kvalite poľovnej
zveri. Určitý vplyv na tom mala aj roz−
trieštenosť názorov v samotných ra−
doch poľovníkov, čo spôsobilo dro−
benie revírov, ktoré danej situácii len
napomáhalo. V tomto období vzniká
nová generácia poľovníkov s nejed−
notným a neustáleným názorom na
vývoj poľovníctva, častokrát ovplyv−
neným zahraničnými praktikami, kto−
ré sú v našich podmienkach nereali−
zovateľné, a ktoré by mali negatívny
dopad na nielen poľovníctvo, ale aj
samotnú zver a prírodu. Niektoré z
týchto neduhov pretrvávajú dodnes.
Po neúspešných snahách niektorých
vrstiev spoločnosti začleniť do nové−
ho zákona o poľovníctve prvky, ktoré
by ich zvýhodnili voči, aj keď širšej,
ale menej majetnej vrstve obyvateľ−
stva, očakávame príchod nového
zákona s oprávnenými obavami a
ostáva nám len dúfať, že poľovníctvo
na Slovensku sa bude vyvíjať sme−
rom vpred a nie, že sa vráti niekoľko
storočí nazad. Tu dúfame v podporu
spoločnosti.

Na záver by som chcel ešte po−
ukázať na dosť zvláštny úkaz, a to,
že častokrát nevedia  ľudia  bližšie
špecifikovať čím vlastne poľovníctvo
je a často ho menujú ako hobby,
šport, záľuba a podobne, ale žiadne
z týchto slov presne nevystihuje pod−
statu poľovníctva. Priznám sa dlho
mi to vŕtalo hlavou, až kým som ne−
počul z úst bývalého prezidenta SPZ
Ing Mariána Lipku na Renčovom
memoriáli v Banskej Štiavnici zaují−
mavú vetu: „ Poľovníctvo je filozo−
fia“. Slovo filozofia   pochádza z
dvoch gréckych slov, filo− láska a
sofia−múdrosť. Takže touto cestou by
sme sa mali uberať − a poľovníctvo
bude prekvitať.

Ján Tekula

MODERNÉ POĽOVNÍCTVO

V nedávnej dobe bolo včelárstvo
v našom okolí ďaleko viac propa−
gované a preferované. Žiaľ, v obci
Beckov to vyzerá v súčasnosti veľ−
mi zle. Včelárstvo je pred zánikom
– sú tu len traja včelári: šesťdesiat−
nik Pavol Hos, Jozef Školár má
vyše sedemdesiat a dôverník Pe−
ter Šramka je z nich najmladší. Spolu
obhospodarujú 40 rodín včiel, čo je
na rozlohu chotára v Beckove prí−
liš málo. Ešte šťastie, že na južnej
strane má včely priateľ Ing. Viliam
Gago z Nového Mesta nad Váhom,
ktorý má 22 rodín. Keď si uvedomí−
me, že repka potrebuje na 1 ha 4
rodiny, aby bol výnos o 50 % vyšší,
tak ľahko zrátame, o čo má poľno−
hospodárske družstvo viac vo vrec−
ku zhruba pri tých istých nákladoch.
Jedna rodina včiel aby vytvorila 1
kg medu, navštívi 5 mil. kvetov, tak
v sade to znamená 5 mil plodov
(jabĺk, hrušiek...). O čo je včiel
menej, o to sú menšie úrody. Nad
týmto smutným stavom by malo po−
rozmýšľať vedenie Poľnohospodár−
skeho družstva v Beckove, starosta
obce ako aj škola.

Treba založiť krúžok, prednášať
v škole, a tak vyvolať záujem u mla−

dých ľudí a žiakov. ZO SZV v No−
vom Meste nad Váhom, do ktorej
patria aj beckovskí včelári, na vý−
ročnej schôdzi konanej 2. marca
2008 ocenila prácu priateľa Hosu,
ktorý dostal plaketu a priateľ Školár
Pozdravný list. Sme radi, že stále
sú aktívni a verím, že občania Bec−
kova vykúpia od nich všetok med.

V roku 2009 si pripomenieme 90
rokov od vzniku spolku včelárstva v
Novom Meste nad Váhom a dúfame,
že nebudeme musieť skonštatovať,
že v Beckove už včelárenie končí!

V snahe upútať na seba pozor−
nosť mladých ľudí, ZO SZV vyhlasuje
už 4. ročník súťaže Včela a príroda
pre základné školy a sme radi, že do
súťaže sa zapája aj beckovská ško−
la, a to úspešne, za čo jej výbor ZO
SZV aj touto cestou ďakuje.

Snáď už len treba vytvoriť v Bec−
kove včelársky krúžok, školu v prí−
rode zabezpečiť na včelárskej pa−
seke v Kráľovej pri Senci, či navští−
viť včelárov vo včelnici...

Všetci kompetentní nech sa za−
myslia a urobia niečo preto, aby
včelárstvo a včely nevymreli!

Tibor Valovič, predseda ZO
Slovenského zväzu včelárov

Vymrie zaujímavý koníček?
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Klobúk dole
Na Silvestra 2005 som v našej obci stretol pri od−

pratávaní snehu okolo príbytku cestovateľa, ktorého
Slovensko pozná pod pseudonymom Becko. Rád si s
ním pohovorím o cestách, ktoré podnikol a vždy polo−
žím otázku, aké je poľovníctvo v krajine, ktorú navštívil.
Podľa neho v krajinách mimo Európy, ktoré navštívil,
je úroveň slabá a celý lov je o konzumácii, prípadne
„zabíjaní“ pre radosť. Zvieratá väčšinou prežívajú v re−
zerváciách, kde sú chránené. V Európe, a teda i na
Slovensku, je poľovníctvo vyspelé, organizované, člen−
ská základňa spolkov a združení sa skvalitňuje, pribú−
da členov, ktorí v prvom rade chovajú, ochraňujú a
lovia to, čo do prírody patrí. Jedným z takých je aj môj
dlhoročný priateľ, funkcionár nášho PZ Viliam. Prího−
da, ktorá sa stala na začiatku novembra 2005, znesie
všetky kritériá úvodu.

Jedného novembrového večera sme sa s Viliamom
a mojim susedom Martinom dohodli na raňajšej vy−
chádzke do okolia prírodnej rezervácie Skalice, kde
sa nachádzali polia po zbere kukurice. Ráno bolo ti−
ché, bez vetra. Nasadli sme do auta, cestou sme sa
zapísali do knihy vychádzok a o chvíľu sme vystupova−
li pri prírodnej rezervácii. Po starej poľnej ceste sme
prešli úbočím cez bývalý čerešňový sad na kraj poľa,
kde sme sa usadili medzi lúkou a agátovým porastom.
Miesta sme si našli asi sto metrov od seba. Mali sme
povolenky na lov diviaka a jeleňa IV. vekovej triedy.
Do svitania nám zostávala asi štvrťhodina. Občas som
zaregistroval okolo seba nejaký praskot. Ďalekohľa−
dom som sledoval okolie, ale nič som nevidel. Znovu
som zaregistroval praskot konárikov v agátovom po−
raste, ale keďže sa už neopakoval, skontroloval som
ďalekohľadom lúku. Zrazu som voľným okom uvidel
jeleňa osmoráka, za ktorým majestátne vykračoval je−
leň s mohutným parožím, ktorého konce vetiev sa be−
leli v rannom svetle, smerovali k Viliamovi. Ďalekohľa−
dom som si ho riadne prehliadol. Dúfal som, že ho
priateľ „zaregistroval“ a čaká s pripravenou zbraňou.
Veril som, že jeleňa uloví a v duchu som si už pripra−
voval gratuláciu. Očakávaný výstrel však nezaznel a
jelene pomaly opúšťali lúku smerom do porastu. Po
chvíli som pozrel na hodinky, blížil sa čas ukončenia
našej spoločnej vychádzky a pomaly som sa začal pre−
súvať na miesto stretnutia. Tam mi priateľ šeptom ozná−
mil, že na chovného jeleňa, ktorý patrí do slovenskej
prírody, nikdy nevystrelí. Rešpektovali sme jeho názor,
lebo ho poznáme ako čestného a zanieteného člena
poľovníckej rodiny. Záleží len od nás, čo zostane v
prírode.                                                 Pavol Hladký

Vážení spoluobčania!
Pokojné prežitie vianočných sviatkov a bohatého

„Ježiška“ vám želajú členovia PZ HURBAN Beckov.
Zároveň vám do nového roka 2009 prajeme veľa

zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody a bezstresové−
ho prechodu na novú euromenu, ktorá nám všetkým
prinesie čo najlepší život.

Miroslav Uherčík, predseda PZ Hurban Beckov

Lovu zdar

Zimné večery akosi samé od seba nám
dávajú možnosť a čas na zamyslenie. Veď
skoré zotmenie obmedzuje rozhľad okolo
nás a tak, ak nie sme televízni alebo počí−
tačoví maniaci, zostane nám aj trochu času
na spomienky. Myslím, že mnohí tak ako
ja, keď sa vrátia do svojho rodiska, začnú
medzi iným spomínať a porovnávať čas
svojho detstva a mladosti s dnešnou do−
bou. Nás dospelejších to určite zvádza k
tomu, aby sme sa presviedčali o tom, že v
mnohom bolo to naše detstvo krajšie, aj
keď nie lepšie.

Aký bol zimný čas za môjho detstva? V
predvianočnom čase sme my deti z kato−
líckych rodín chodili večer do kostola na
ružencovú pobožnosť do kláštora. Pre nás
to nebola len cirkevná záležitosť, ale tešili
sme sa z rôznych šibalstiev, ktoré sme
zažili cestou do kostola. Keďže bola tma,
boli rôzne možnosti hry na schovávačky a
vzájomné strašenie. Hlavne chlapci strašili
nás, dievčatá. Alebo keď sme si cestou do
kostola kupovali u pekára pána Kucharíka
za jednu korunu ešte teplú upečenú žemľu.
To bola úžasná pochúťka. Po takýchto zá−
žitkoch z cesty do kostola sme sa ťažko
sústredili na modlitbu a niekedy nás ses−
tričky museli aj napomenúť. Príjemnou spo−
mienkou je aj zážitok, keď ma moja babič−
ka Letková schovala pod veľký vlniak, aby
mi nebola zima.

Zimné večery boli aj obdobím drápania
peria. Veď skoro v každom dome chovali
husi, a tak bolo čo robiť skoro každú zimu.
Susedky si tak pomáhali navzájom, že po−
stupne chodili vždy k jednej, až kým ne−

odrápali všetko perie. Ženy sa usadili okolo
stola, uprostred ktorého bol hrniec s perím,
z ktorého si brali do dlane. Pri tejto činnosti
sa pospomínalo veľa príhod, ale aj rôznych,
pre nás deti veľmi zaujímavých vecí. Naprí−
klad o bosorkách, vodníkoch a rôznych
strašiakoch. Ktohovie, či tomu aj verili. Bolo
to ale veľmi zaujímavé. Ja mám z drápa−
čiek krásne spomienky, a to hlavne preto,
lebo som mala to šťastie, že moja teta Ma−
riška Letková z Vadičova vedela veľmi veľa
rozprávok, ktoré nám deťom pri drápaní peria
rozprávala. Vtedy sme tichúčko sedeli a
počúvali. Som jej za to veľmi vďačná, lebo
rozprávky v jej podaní mali veľké čaro a
obohatili moje detstvo o krásne zážitky a
rozvíjali moju fantáziu. Takéto večery boli
určite prínosom pre medziľudské vzťahy,
ľudia mali k sebe oveľa bližšie.

Každé obdobie má svoje nevymeniteľné
znaky. Či sú to ročné obdobia alebo roky
navzájom. Teraz zimné obdobie má iný cha−
rakter. Každý si ho užívame po svojom.
Nechýba nám niečo, čo by sa trocha podo−
balo tým minulým rokom a činnostiam? Vie−
me to nahradiť niečím podobným, čo by nás
obohacovalo a zanechalo hlavne u detí ne−
zabudnuteľné spomienky aj z celkom oby−
čajných vecí? Určite si mnohí z nás všimli,
ako deti s radosťou počúvajú spomienky nás
alebo otcov, ale aj babičiek a dedkov na ich
detstvo a hlavne huncúctva, bez ktorých sa
žiadne detstvo neobíde. Doprajme im to a
podieľajme sa na týchto spoločných zážit−
koch, aby spolu so spomienkami na detstvo
spomínali aj na nás počas ich zimných ve−
čerov.                         Marta Fabušová

Zimné spomienky

Treba si uvedomiť, že najčistejšie pro−
dukty sú od včiel. Jedným z nich je aj med.

Pri konzumácii medu treba mať zásadu:
Každé požitie včelích produktov na liečeb−
né účely je potrebné konzultovať s ošetru−
júcim lekárom.

Vede sa doteraz podarilo odhaliť v mede
viac ako 320 zlúčenín, a to ešte nie je ko−
niec. Naďalej sa skúšajú a hľadajú ďalšie
zložky. Med môže byť jednozložkový ale−
bo viaczložkový. Pokiaľ sa v našom regió−
ne nesiala repka, tak sa darilo včelárom
vytočiť jednozložkový čistý agát. V tieto roky
sa u nás vytáča med z viacerých kultúr, a
preto máme med zmiešaný.

V niektorých rokoch sa v našom regió−
ne vyskytujú aj medy medovinové. Najčas−
tejšie je to medovica dubová (je bledá), li−
pová a z ihličnatých stromov. No sú aj iné
medovice, napr. topoľová.

Zásadne by sme mali konzumovať viac
medu, čím si utužíme svoje zdravie. Naj−
viac vitamínov je v jarnom kvetnom mede,
nakoľko jeho skladba je zo širokého spek−
tra kvetenstva. Druhy medov je dobré strie−
dať pokiaľ medom neliečime určitý druh
ochorenia. Snáď v každej domácnosti by
mal byť po ruke med lipový a pri problé−
moch žalúdočných si ho treba potrebné
množstvo rozpustiť a skonzumovať. Lipo−
vý med je dobrý aj ako liečivo u ľudí, ktorí
sú po operácii žalúdka.

Repkový med zase brzdí rakovinu v
zažívacom trakte, vrátane prostaty.

Menej známe sú medy v kombinácii
napr. s vlašskými či lieskovými orechami.

Je to vyhľadávaná (žiaľ, nie u nás) lahôdka
a je uznávaná ako energetická a vitamíno−
vá „bomba“, ktorú užívajú najmä športovci
a horolezci. Jedna lyžička medu má rov−
nakú výživovú hodnotu ako dve slepačie
vajcia, a pritom je med ďaleko ľahšie strá−
viteľný a nezaťažuje žalúdok, a keď sa k
tomu pridá vitamínová hodnota, tak niet o
čom rozmýšľať!

Med obsahuje okrem iného aj acetycho−
lín, ktorý rozširuje drobné cievy, a tým zni−
žuje a upravuje krvný tlak. Deti ale aj do−
spelí, ktorí majú problém s krvotvorbou a
darcovia krvi pri pravidelnom užívaní medu
za veľkú lyžicu denne sú zdravší vďaka
tomu, že med obsahuje aj železo.

Záverom treba povedať, že čo je pre
kojenca mlieko, to je pre skôr narodeného
človeka v potravinovom reťazci med, ktorý
pôsobí upokojujúco, prináša vylepšenie
črevnej pasáže, predchádza zhoršeniu ate−
rosklerózy, vylepšuje činnosť svalov a pod−
poruje činnosť pečene.

Takže, zamyslime sa a veľa utuženého
zdravia želá                          Tibor Valovič

Med nielen na Vianoce, ale po celý rok
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Recept na liečenie chrípky
Použijeme: 3 lyžice medu a 2 lyžice škorice rozmiešame v 2 dcl

teplej vody (do 50°C), najskôr med s vodou. Pomaly vypijeme.
Alergici na peľ a liečení na sennú nádchu
V zimnom období sa ľudia trpiaci alergiami môžu preliečiť tak, že

počas zimných mesiacov začnú užívať včelí peľ kávovú lyžičku ráno
počas 3 týždňov, a potom si urobia týždeň prestávku. Potom pokra−
čujú v užívaní peľu až do polievkovej lyžice denne, pokiaľ nemajú
problémy. Po troch týždňoch si urobia prestávku.

MEDOVNÍKY
Zásady pri príprave medovníkov: všetko sypké treba preosiať – ide

o prevzdušnenie surovín. Múku používame pšeničnú, hladkú (T 650).
Múka špeciál sa neosvedčila, cesto sa viac lepí. Pred miesením cesta
múka má mať izbovú teplotu. Možno ju vopred zohriať, napr. na riadá−
tore. Na pečenie medovníkov je lepšie použiť staršiu múku, najlepšie
3 a viac mesiacov od dátumu výroby). Cukor má byť práškový, pokiaľ
možno čo najjemnejší, na polevu iný nie je možné použiť. Kvalita
práškového cukru sa líši podľa výrobcov, treba vyskúšať.

Medovníkové korenie tvoria: fenikel, aníz a klinček. Môžeme pri−
dať badián, škoricu, vanilku a muškátový kvet. V starých receptúrach
nechýba čierne korenie, ktoré nesmie spôsobovať pálivú chuť, ale
iba vhodne zvýrazniť chuť ostatných prísad.

Korenie treba mlieť tesne pred prípravou cesta, aby nestratilo na
intenzite chute a vône. Osvedčil sa el. mlynček na kávu. Je vhodné si
jeden vyhradiť.

Ako kypridlo používame jedlú sódu bikarbónu, uhličitan amónny
alebo cukrárenské droždie. Na niektoré medovníky (napr. liate) sa
používa prášok do pečiva. Kypridlo v recepte nikdy nesmieme zame−
niť. Do cesta na zdobené medovníky používame sódu bikarbónu, nie
amónium. Pri použití amónia by figúrky príliš „narástli“ do výšky a
zmenili by tvar. Kypridlo musíme preosiať, lebo hrudky by narobili v
upečenom ceste bubliny.

Mlieko, maslo a med treba spoločne ohriať. Med potom prijme
dobre potrebné množstvo múky. Liter medu váži 1,41 kg a naopak,
1kg medu má obsah 710 ml. Med v medovníku nemožno nahradiť
žiadnym sirupom. Lepivosť cesta závisí od druhu medu, veľkosti va−
jec a druhu múky. Ďalšiu múku treba pridať a zapracovať podľa po−
treby. Keď sa už cesto takmer nelepí, zakryjeme ho mikroténovou
fóliou a dáme do chladničky.

Z odpočinutého cesta berieme po častiach a rozvaľkáme na plac−
ku. Čím väčšie figúrky, tým hrubšia placka. Rozvaľkanú placku ne−
smieme prevracať. Omúčený povrch medovníka po upečení nevyze−
rá dobre a zle sa zdobí.

Plech na pečenie vytrieme tukom a posypeme hladkou múkou. Je
možné potrieť plech včelím voskom alebo požiť papier na pečenie.
Na plech ukladáme len medovníky rovnakej veľkosti, inak sa menšie
spália skôr, ako sa upečú väčšie. Medovníky uhladíme, aby nezosta−
la pod nimi bublina vzduchu a utrieme, aby neostala na nich múka.

Medovníky pečieme vo vopred vyhriatej rúre do svetlo hneda.
Čím hrubšie cesto, tým pomalšie sa musia piecť.

Ak sa nám medovníky roztekajú, urobili sme jednu z nasledujú−
cich chýb: riedke cesto; veľmi namastený plech; málo vyhriata rúra;
skryštalizovaný med; zle odvážené množstvo kypridla.

Ak sa tvoria na medovníkoch bubliny: nedostatočná homogenizá−
cia kypridla, na plechu sme figúrky nepretreli.

Upečené medovníky snímame z plechu ešte horúce nožom alebo
špachtľou a kladieme na rovnú dosku. Okamžite ich natierame gla−
zúrou zo žĺtka alebo z celého rozšľahaného vajíčka.

Konzistencia medovníkov sa v priebehu skladovania mení podľa
použitého receptu a vlhkosti prostredia. V suchom byte chránime
medovníky pre vysychaním potravinárskou fóliou.

A TU SÚ RECEPTY...

Medovníčky
1200 g múky T650, 750 g práškového cukru, 6 ks vajec a 2 žĺtky

(keď sú vajcia väčšie, pridáme múku), 250 g medu, 70 g rozpustené−
ho tuku (Palmarín, Hera, maslo), perníkové korenie – trochu pomle−
tých klinčekov, nové korenie, citrónová kôra z 2 citrónov, 2 kávové
lyžičky sódy bikarbóny, 2 pol.lyžice kakaa, 1 hrsť mletých orechov.

Postup: Všetky sypké komponenty dáme do misy a dobre premie−
šame, pridáme rozšľahané vajcia, tuk a med. Vymiesime cesto. Ces−
to odložíme do mikroténového vrecka a dáme najmenej na 24 hodín
odležať do chladu. Cesto môže takto stáť aj niekoľko týždňov. Me−
dovníčky pečieme v mierne vyhriatej rúre cca 10 minút.

Medovníky Milady Skukálkovej
Rozpočet: 80 g medu, 80 g práškového cukru, 360 g hladkej múky

T650 (musí byť staršia ako tri mesiace), 2 vajcia, zarovnaná kávová
lyžička zmesi mletej škorice, badiánu a anízu v pomere 1:1:1, kávo−
vá lyžička sódy bikarbóny.

Postup: Vymiesené cesto necháme 48 hodín odležať pri izbovej
teplote. Cesto musí byť trošku mäkšie, ako býva na rezance. Z vyvaľ−
kaného cesta hrubého asi 5 mm vykrajujeme potrebné tvary a kla−
dieme ich na plech tenko potretý olejom Raciol (aby sa medovníky
neprilepili). Medovníky pred pečením zvrchu potrieme rozšľahaným
vajcom. Medovníky pečieme vo vyhriatej elektrickej rúre pri teplote
200°C len 6 minút. Odporúčam na začiatku na skúšku upiecť 3 až 4
medovníky.

Poleva na zdobenie: 50 g cez husté sito dobre preosiateho práš−
kového cukru, vaječné bielko, 5 až 6 kvapiek citrónovej šťavy. Zmes
šľaháme ručne asi 20 minút do hustoty ako sneh. Zdobíme pomocou
kornútka zhotoveného z mikroténového vrecúška alebo z mastného
papiera s odstrihnutým rožkom.

Medovníčky – srdiečka
Rozpočet: 1000 g hladkej múky, môže byť aj špeciál, 5ks vajec,

250 g mletých vlašských orechov, 500 g práškového cukru, 250 g
medu, 3 kávové lyžičky sóda bikarbóny, 3 polievkové lyžice oleja, 2
kávové lyžičky mletej škorice.

Postup: Všetko dobre premiešame a necháme 24 hodín stáť, po−
tom vykrajujeme a pečieme pri 200°C krátko, cca 6−7 minút. Polepí−
me slivkovým lekvárom a namočíme do čokolády.

Medové rezy
Rozpočet: práškový cukor 200 g, hladká múka 680 g, vajcia 3 ks,

jedlá sóda bikarbóna na špičku noža, mleté orechy podľa uváženia,
med 3 polievkové lyžice, maslo 100 g.

Postup: Nad parou ušľaháme vajce, cukor, med a maslo, nechá−
me zhustnúť a pridáme sódu bikarbónu a múku. Vypracujeme cesto,
ktoré rozdelíme na 5 dielov. Každý diel vyvaľkáme a pečieme na
plechu vystlanom papierom na pečenie. Upečené pláty striedavo
natierame zaváraninou a náplňou a ukladáme na seba. Vrchný diel
natrieme krémom a posypeme orechami.

Krém
Rozpočet: maslo 250 g, práškový cukor 250 g, mlieko 1 l, vanilko−

vý cukor 1 balíček, maizena 50 g, tuzemský rum podľa chuti.
Postup: Kukuričný škrob vmiešame do mlieka, pridáme cukor i

vanlku a varíme na hustý krém. Po vychladnutí do krému vmiešame
zmäknuté maslo a vyšľaháme. Nakoniec krém aromatizujeme tuzem−
ským rumom.

MEDOVÉ � RECEPTY

OPRAVA
V Beckovských novinách č. 5 sme na strane 18 v článku Predstavujeme
Beckovského rodáka profesora Petra Šutovského uviedli nesprávne meno
matky: nie Mária, ale Anna Šutovská. Za omyl sa ospravedlňujeme.  RR BN

Viete, že vo vašom živote sú dva dni, v ktorých nemôžete nič robiť? Ten
prvý je „včera“ a ten druhý „zajtra“. Iba dnes môžete žiť. Dnes môžeme milo-
vať, snívať, pracovať a nadovšetko radovať sa! Želám ti nádherný deň!
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Vážení občania, milí priatelia, bratia
a sestry,

v 26. nedeľu po svätej Trojici, 16. no-
vembra t. r. na spoločných Službách Bo-
žích v kostole a potom pietne pri hrobe
na cintoríne v Beckove sme spomínali
na pána farára Juraja Kočického pri jeho
nedožitých 100. narodeninách. Pán fa-
rár ukončil Evanjelickú bohosloveckú
fakultu v Bratislave v roku 1934. Ordi-
novaný za evanjelického kňaza bol v
Prešove 29. júna 1934 evanjelickým
biskupom Čobrdom. Jeho prvým mies-
tom, kde pôsobil ako kaplán bol Tren-
čín, tu bol od 10. októbra 1934 do 20.
dec. 1936 po boku Jána Zemana. Vo
vokátore (špecifický druh pracovnej
zmluvy medzi cirkevným zborom a fa-
rárom) brata farára, ktorý pripravil Cir-
kevný zbor Beckov je uvedené, že: „cir-
kev evanjelická a. v. beckovská vo svo-
jom celosborovom konvente, dňa 13.
dec. 1936 konanom povolala si dvo-
jejctihodnosť Vašu pane Juraj Kočický
za riadneho svojho slova Božieho ka-
zateľa“.

Po smrti pána farára Pavla Bálenta v
roku 1936, začal teda zaopatrovať cir-
kevný zbor od 20. decembra 1936 riad-
ne zvolený farár Juraj Kočický. Inštalo-
vaný za zborového farára bol v roku
1937 Jánom Palicom st., seniorom z
Púchova. Spolu s manželkou a rodi-
nou, ako aj s celým cirkevným zborom
tu prežívali radostné, šťastné i smutné
okamihy života, ako aj ťažké vojnové
roky, obdobie znárodňovania a tiež aj
začiatky útlaku, prenasledovania a prís-
neho kontrolovania cirkvi a jej služob-
níkov, keď začala vláda jednej a vraj
„večnej“ strany.

Pri tejto príležitosti odznelo v kázni
Božieho slova niekoľko myšlienok o
povolaní, náplni a smerovaní Božích
služobníkov, pastierov oviec (a bara-
nov), slova Božieho kazateľov alebo,
ak chcete, farárov. Niektoré z nich vám
prinášame.

Slovo Božie sme čítali z 2Mojžišovej
34, 27 – 35.

Popri rôznych zamestnaniach, ktoré
ľudia majú a ktoré prinášajú potešenie,
radosť, prospech, úžitok a nesú so sebou
zodpovednosť, je aj povolanie slova Bo-
žieho kazateľa rovnako zodpovedné.
Niektorým sa môže zdať, že práve v tom-
to povolaní sú povinnosti nepatrné a
zodpovednosť zanedbateľná. Nejeden
povie, veď farár nemá čo pokaziť. Iní
zase, veď neznáša žiadne riziko. Koľkým
sa zdá byť toto povolanie zbytočné. Ta-
kýto postoj sa odvíja od toho, či je člo-
vek veriaci kresťan alebo pohan alebo
ateista. Kresťan si uvedomuje, že jeho

život je v Božích rukách, a tak všetko, čo
robí, robí pred Božou tvárou a s vedo-
mím, že raz sa bude Bohu zodpovedať
(toto slovíčko mimochodom znamená,
že raz budeme odpovedať na NIEKOHO
otázky) za svoj život a život tých, ktorí
mu boli zverení.

Slovo Božie nám hovorí, že Mojži-
šova kazateľská činnosť dala smer vývo-
ju nielen jeho národa, ale aj celej ľud-
skej spoločnosti. Pán Boh skrze neho
vyslobodil izraelský národ z egyptské-
ho otroctva. Skrze Mojžiša dal svojmu
ľudu svoj zákon, sformovaný do 10
Božích prikázaní. Tento Dekalóg
ovplyvňuje aj našu spoločnosť. A tak
každý, kto prináša ľuďom posolstvo od
Hospodina, zároveň tiež formuje a
ovplyvňuje ľudskú spoločnosť. A toto,
pri všetkej zodpovednosti pred Bohom,
nie je vec ľahká, nie je nezodpovedná a
nie je to vec malá, ale to vie iba ten, kto
naozaj dôveruje Bohu a spolieha sa na
zásluhy Pána Ježiša Krista.

Je treba zdôrazniť, že kazateľ, farár
sa nestáva farárom automaticky. Toto
nie je zamestnanie, ide skôr o poslanie
a povolanie. Ide o službu ľuďom. Do
tejto práce a služby vysiela sám Pán Boh.
To znamená, že človeka to tiahne zvnút-
ra, má tzv. „vnútorné povolanie“ – lat.
vocatio interna. Poväčšine tí, ktorých si
Pán Boh povoláva do tejto služby, sa
väčšinou zdráhajú ísť. Mojžiš volá: „Kto
som ja, aby som vyviedol Izraelcov z
Egypta?“. Prorok Izaiáš sa hrozí svojej
úlohy: „beda mi, lebo som mužom ne-
čistých pier“. Šimon Peter pozývaný za
apoštola, úprimne vyznáva pred Pánom
Ježišom: „odíď odo mňa, lebo som hrieš-
ny človek“. Pán Boh potrebuje v službe
práve takých, ktorí vedia o svojej vlast-
nej nehodnosti a aj neschopnosti konať
túto prácu. Takýto sa totiž bude v dôve-
re spoliehať na Pána Boha a nie na seba,

svoje sily, schopnosti a zásluhy. A Boh si
práve takýchto potom vyučuje a vyzbro-
jí do svojej služby.

Lesk na Mojžišovej tvári, o ktorom
čítame v Božom slove, pochádzal zo
stretnutia s Hospodinom a bol jedineč-
ným dôkazom, že koná z poverenia
Pána Boha. Dnes nevidíme taký lesk na
tvárach služobníkov, ale máme napr.
svedectvo o kňazskej ordinácii. Ešte
dôležitejšie je, keď služobníci vydáva-
jú svedectvo o svojom osobnom vzťa-
hu a svojom osobnom stretnutí sa so
živým Bohom. Takýto život vyžaruje z
každého ich slova a skutku, takýto ži-
vot vyžaruje aj z ich tvárí. Rozžiarená
tvár nie je prejav bezstarostného, poho-
dlného života, ale svedectvo osobného
vzťahu s Hospodinom, ktorý jediný
dáva svoj pokoj každému skrze vieru v
Pána Ježiša Krista.

Kazateľ je niečo ako veľvyslanec Bo-
žieho kráľovstva v tomto svete. A v tom
je veľká zodpovednosť jeho práce. Veď
zvestuje nie svoju, ale Božiu vôľu, pri-
náša neobvyklé posolstvo, ktoré „má
moc, je ostrejšie ako ktorýkoľvek dvoj-
sečný meč a preniká až do rozdelenia
duše a ducha, kĺbov a špikov“. Mojžiš
zvestoval Boží zákon. Bol to neuveri-
teľný Boží zásah do našich dejín. Tým-
to Pán Boh po prvýkrát prelamuje stav
svojho hnevu a svojho mlčania, ktorý
nastal medzi Ním a človekom po páde
prvých ľudí do hriechu. Nikto nesmie
Boží zákon odmietať, nikde nesmie
chýbať. Kde ho ľudia zanedbávajú a šlia-
pu po ňom, kde sa nedostáva k slovu,
tam nastáva rozklad, tam sa hlásia k slo-
vu drzosť, nemravnosť, egoizmus, ne-
návisť, závisť a podobné zlé, nepriateľ-
ské sily. Pre toho, kto odstráni zo svoj-
ho života Boží zákon, sa život stane
kliatbou.

Zvesť Božieho zákona sa nám ponú-
ka preto, lebo nám ukazuje cestu, kto-
rou ísť máme, a ktorou sa ísť neoplatí.
Ukazuje nám, či sme odbočili alebo ne-
odbočili z Božej cesty. Boží zákon nás
tiež usvedčuje, že sme hriešni, - že ne-
konáme a nežijeme tak, ako to chce od
nás Boh. Boží zákon je ako svetlo me-
siaca, keď je v splne. V tomto svetle sa
dá dobre kráčať a dá sa aj vidieť. Ale pri
chladnom svetle mesiaca nerastie žiad-
na rastlina. Aj človek by sa utrápil k smrti,
lebo požiadavky zákona nikto z nás
nedokáže naplniť do bodky, na sto per-
cent. Vo svetle Božieho zákona sa nám
niektoré veci stávajú síce jasnejšími, ale
stále nám chýba istota a pokoj; odpuste-
nie, zmierenie a spasenie zo zákona ne-
dosiahneme. Zo zákona vyrytom na
chladný kameň, dosiahneme iba svoju

smrť a súd. Život a rast môže dať jedine
teplé svetlo. Pán Ježiš Kristus povedal o
sebe: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa na-
sleduje, nebude chodiť v tme, ale bude
mať svetlo života“. Tým svetlom, ktoré
dáva život a rast je Boží Syn. Toto evan-
jelium hovorí o zástupnej smrti Ježiša
Krista. On naplnil zákon do bodky. Toto
vzácne posolstvo evanjelia je treba zves-
tovať ďalej. Poslaním farára je zvesto-
vať oboje: aj svetlo Božieho zákona,
ktoré odhaľuje hriech a usvedčuje nás z
hriechu, aj svetlo evanjelia, ktoré ozna-
muje, že Spasiteľ, ktorý za nás zomrel,
kým sme ešte boli hriešni, nás miluje a
zmieril nás s Bohom.

Táto zvesť je jedinečná a má večnú
platnosť. Toto posolstvo privádza ľudí
do spoločenstva so živým Bohom. Toto
evanjelium mení ľudské životy. A hoci v
tomto živote urobíme veľa chýb, urobí-
me všeličo zlé, nemusíme si zúfať. Zves-
tujeme Božiu vôľu a voláme ľudí k Pánu
Bohu. Keby sme nevolali, nás robí Pán
Boh zodpovednými za ich zahynutie.

Hovorí sa: „bez Božieho požehna-
nia, márne naše namáhania“ a to platí
všade a najmä vo farárskom povolaní.
Kto požehnáva prácu farára? Evanjeli-
ové vyhlásenie o zástupnej smrti Pána
Ježiša Krista je nekonečne dôležitejšie a
väčšie ako posolstvo zo Sinaja. Evanje-
lium prináša vydýchnutie a svetlo
všetkým, ktorí sa trápia pod bremenom
svojich vín a ktorí kráčajú životom ako-
by išli tmou. Prinášať túto zvesť evanje-
lia znamená byť služobníkom Ducha
Svätého. Ním sa musíme nechať viesť,
aby sme mohli zodpovedne pracovať
na Božej vinici a aby sme zvestovali
Božiu vôľu. Duch Svätý je koordinátor
všetkej a akejkoľvek Bohu milej činnos-
ti, o ktorú sa usilujeme. A Duch Svätý sa
priznáva k tejto práci a požehnáva ju. A
hoci ovocie práce nebudeme vidieť my
sami, lebo ono sa môže urodiť a dozrieť
až omnoho neskôr, Duch Svätý sa pri-
hovára vo svedomí kňaza a dáva pocit
dobre alebo zle vykonanej práce.

Nielen kazateľská, zvestovateľská,
učiteľská činnosť pána farára Kočické-
ho, na ktorého si v týchto dňoch spomí-
name pri jeho nedožitých stých narode-
ninách prináša svoju úrodu. Veď on nie-
len kázal, ale bol najmä služobníkom a
jeho kázané slovo sa premieňalo na
skutky činné skrze lásku.

Vážme si toto poslanie preto, lebo je
od Pána Boha, je zodpovedné a požeh-
náva ho Duch Svätý, ale aj preto, lebo tu
ide o moju, tvoju záchranu pre Božie
kráľovstvo.

Mgr. Monika Cipciarová
 zborová farárka

PIETNE SLUŽBY BOŽIE V BECKOVE
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Zo života evanjelickej cirkvi v Beckove

Spomienka na sté výročie
narodenia Juraja Kočického

(12.11.1908 – 3.3.1960)
Dňa 16. novembra 2008 si evanjelici z Beckova a

Kálnice na spoločných službách Božích pripomenuli
sté výročie narodenia evanjelického farára Juraja Ko−
čického, ktorý v Beckove a Kálnici pôsobil v rokoch
1937 – 1960. Slávnostnú bohoslužbu ukončili veriaci
spoločne so súčasnou pani farárkou Monikou Cipcia−
rovou na miestnom cintoríne položením vencov na hrob
jej predchodcu.

Za pôsobenia Juraja Kočického v beckovskej cirkvi
bola pristavená k pôvodnému tolerančnému kostolu v
Beckove veža. Kostol bol po rekonštrukcii posvätený
23.9.1945.

V Kálnici si evanjelici upravili bývalú ev. školu na
modlitebňu – posvätenie sa konalo dňa 22.9.1946.

Decembrové Slu�by Bo�ie
Zároveň Vás chceme pozvať na Služby Božie v Evan−

jelickom a. v. kostole v Beckove v mesiaci december,
ktoré sa konajú
− každú nedeľu o 8:30 hod. − hlavné Služby Božie

(Večera Pánova − 1. a 4. adventnú nedeľu)
− adventné večierne − v stredu o 17:00 hod.
− štedrovečerné Služby Božie − 24. 12. o 18:00 hod.
− 1. slávnosť vianočná − Narodenie Krista Pána −

25. 12. o 8: 30 hod.
− 2. slávnosť vianočná − Pamiatka mučeníka Štefana −

26.12. o 8:30 hod.
− Nedeľa po Vianociach − o 8:30 hod.
− Záver občianskeho roka − 31. 12. o 18:00 hod.
− Nový rok − sviatok Obrezania Krista Pána − 1. 1. 2009

o 8:30 hod.

Martin Rázus

ZVONIA
Zvonia! Počujete? Zvonia...
Poďte v chrám!
Ó, neostaňte doma!
Matky, ktoré o plod života sa chviete,
manželky, vy ktoré noci preplačete,
deti, čo tak bdiete v tvrdom vyčkávaní,
aj vy starci, aj vy, milujúce panny.
Poďte!

Hľa, už na oltári voskovice horia,
lebo spŕchne rosou i dnes radosť zhora -
do sŕdc, do tých vašich ubolených duší
a tá naplní hruď mierom, nerozruší.
Poďte všetci!

Lipky. Ponúkame vám obrazovú spomienku na výlet cez Lipky zo dňa 10.
mája 2008, kedy si dnešní evanjelici pripomenuli trasu, ktorou ešte pred 65−
timi rokmi pravidelne chodievali veriaci z Kálnice do beckovského kostola.

Lebo poviem kázeň z textu ako vlani,
ale prichystaný, lepšie prichystaný.
Veď , ja kalich horký vyprázdnim tiež na dno,
preto slepo úfať ani mne nie snadno.

Jednak verím, čo hneď hrôzy ducha desia,
že Ten útly v jasliach zvládze Herodesa
A že oči Ráchel sĺz viac nevyronia.
Poďte! Nezúfajte!

Počujete?
Zvonia!...

Ichthys
v Beckove
Ichthys, študent−

ský spevácky zbor
Evanjelickej boho−
sloveckej fakulty
Univerzity Komen−
ského v Bratislave,
sa predstavil pás−
mom slova a hud−
by v cirkevných
zboroch Považské−
ho seniorátu. Uby−
tovnie našli v Tren−
čianskych Stankovciach v rodinách členov cirkevného zboru a počas troch dní
navštívili cirkevné zbory v Zemianskom Podhradí, Beckove, Trenčíne a Ada−
movských Kochanovciach. V Beckove vystúpili dňa 2. mája 2008 v miestnom
ev.a.v. kostole. Navštívili aj Beckovský hrad, kde si zaspievali v hradnej kaplnke
staroslovanský Otče náš. Jedným z členov speváckeho zboru je aj Jozef Pa−
cek, ktorý má korene v Beckove.                                                               (b)
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Úspech beckovského volejbalu
Prvý volejbalový turnaj v tomto školskom roku sa

uskutočnil v utorok 18. novembra v telocvični Základ−
nej školy v Kočovciach. Zúčastnili sa ho 3 družstvá: ZŠ
Kočovce, ZŠ Beckov a ZŠ Bzince pod Javorinou.

V prvom zápase naše družstvo zvíťazilo nad druž−
stvom Kočoviec. V druhom sme zvíťazili nad Bzincami.
Zápas Kočoviec so Bzincami sa nedohral z dôvodu
rozporu trénerov obidvoch družstiev. Na tomto turnaji
beckovské volejbalistky obsadili 1. miesto.

Farby našej školy hájili: kapitánka P. Bánovská, V.
Martišová, M. Martišová, T. Kolesíková, G. Wilfertová,
S. Lacková, S. Striežencová, L. Malcová s trénerkou E.
Úradníčkovou.                            Veronika Martišová

Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch
Vás srdečne pozýva na

Silvestrovskú zábavu
ktorá sa uskutoční dňa 31.12.2008 od 20.00 h

v sále kultúrneho domu v Beckove.
VSTUP JE VOĽNÝ

O tekuté občerstvenie sa postará
f. Beko − Milan Nožina

Iné občerstvenie, ako napr. zákusky,
chlebíčky a iné chuťovky

si môžete priniesť.
Do tanca hrá súrodenecké duo

BONUS.

Kalendáre majú rôzne podoby. Od
krásnych závesných až po klasické sto−
lové. Prv bývali jednoduché, kde si ľu−
dia zapisovali rôzne údaje, správy a
podobne. Kalendár, z ktorého použi−
jem údaje z celého roka, je z roku 1964.
Významné dni sa začínajú až 21. janu−
árom 40. výročím narodenia V.I. Leni−
na a končia 19. decembra pre zmenu
zase narodením Antonína Zápotocké−
ho. Ale radšej obrátim list − a cítim vôňu
prác, ktoré sa robili v tomto čase v JRD.
Zapisoval ich môj ujo Samuel Tupý.

Zapísané je takto:
3. januára – sklad na Vínerovci som

upratoval celý deň, 8 hodín;
13. januára – dva vozy hnoja ručne

naložili, 75 q, poobede nakladač dva
razy, aj S. Krajčovič;

2. februára, nedeľa – bol odmäk a
teplo;

25. februára – u Šándora na Nive
ispety nabíjali, 9 nás bolo, 25 sme na−
bili;

12. marca – na brigádu v Meste vo
Vzduchotechnike; Prikryl dal do opra−
vy traktor;

15. marca – padal sneh a mrzlo,
bola zima, v Meste som bol – Valné
zhromaždenie včelárov;

19. marca – išli sme na vápno –
kopať, bolo zamrznuté, poobede pri
kaplnke čistili stromy, aj Kollár;

30. marca – veľkonočný pondelok,
včely sa preleteli, bolo 14oC tepla. Bolo
pekne slnečno;

12. apríl – bola búrka na večer;
16. apríl – siali jačmeň do repnišťa

na Prostrednej ceste, Jurík, Kročitý 9
hodín, 20 ha, 32 q vysiali;

nedeľa, 19. apríl – vysiali jačmeň –
6 ha, 9,5 q vysiali Jurík, Kročitý, 5 ho−
dín; sial som ľan 6 ha, 5,2q, 4 hodiny;

24. apríl – siali prach za Váhom z
vlečky – 66q, 6 nás bolo, 9 hodín, 17
ha;

sobota, 25. apríl – tri razy na uhlie
Kučerovi – 153 q, 5 hodín, aj St. Pavlo−
vič, poobede Prikrylovi som betónoval;

1. máj – gúľal som si záhumienku
dopoludnia

7. máj – piesok odkrývali v Ostred−
ku aj J. Jurík, poobede Stano a R. Kro−
čitý 8 hodín;

12. máj – plečkoval som u Šandora
na Nive 75 árov, 8 hodín – aj Šatkov−
ská M.;

30. máj, nedeľa – bola búrka, moc
napršalo;

8. jún – ostrohy na Hôrku, 3 razy z
Hôrky 40q nakladal som aj Cvíček;

3. júl – trávu som si kosil pod Buko−
vinkami;

11. júl – tri razy pre uhlie 100q, 6
hodín, aj Stano, pršalo dopoludnia;

21. júl – nakladali raž nad Zahájom,
dopoludnia 40q ,do Mesta vozili raž,
120q hnojiva z vagóna, aj P. Bánov−
ský, 14 hodín;

10. august – dva razy jačmeň do
Mesta zo sýpky 70q a späť 28q otrúby,
8 hodín, aj Bánovský;

25. august – tri razy pre drevo v
Kálnici, aj J. Jurík – 15 m a 1.50 kub.
guľatiny, aj Kročitý;

12. september – med sme točili, aj
Vaško – 9 hodín;

19. september – orechy som si obí−
jal za Zámkom;

22. september – žito na prac. jed−
notky sme rozvážali, 9 hodín 100q,
Krcho a Čaňo;

1. október – repu vyorávali 9 hodín;
12. október – siali žito pod Skalica−

mi, 10,25q vysiali, Stará Sigot 3 ha;
19. október – repu vyorávali za Kur−

zom – 2,60 ha, 9 hodín vyorávali;
25. október, nedeľa – pršalo celý

deň, bolo sychravo;
29. októbra – siali žito na Prostred−

nej ceste – 11 ha 32q vysiali;
11. november – tri razy repu do Bo−

huslavíc vozili – 150,20q a 40q rezky,
aj Minárik F.;

22. november – humno mi oral Ju−
rák a kopal som si pri stromoch;

5. decembra – 20q liadok za Vá−
hom siali a raz rezy z Iply 49q – 9 ho−
dín sám bol;

19. december – tri razy pre uhlie
130 q Kučerovi do skladu, potom 43q
hnojiva z vagóna, aj Uhrina;

20. december – bol vietor a mrzlo.

Toto je časť prác, ktoré sú zapísa−
né. Čo deň, to ťažká práca. Táto ge−
nerácia bola naučená pracovať naj−
prv na svojom, potom, po nútenom
vstupe do družstva, tam, na spoloč−
nom. Pracovalo sa zväčša bez tech−
niky a strojov, ručne. Po práci v druž−
stve každý sa ponáhľal domov do
ďalšej, či už v záhradke alebo na zá−
humienku. Zväčša tiež každý doma
čosi choval, od hydiny až po doby−
tok. Treba ešte pripomenúť povinné
kontigenty, odovzdávali sa od vajec
až po mlieko. Bola to generácia, kto−
rá prešla ťažký život. Vojnové roky,
potom násilné združstevňovanie. Do−
teraz nikto nedocenil ich vtedajšiu
prácu. Pomaly už od nás odišli. Prá−
ca zapísaná v tomto kalendári, hovo−
rí za všetkých a právom im patrí naša
dodatočná vďaka a úcta.

Ľubomír Paulus

KALENDÁR


