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Všetkým obèanom našej obce v mene èlenov obecného zastupite¾stva
i v mene svojom prajem príjemné pre•itie Vianoèných sviatkov, ve¾a
pokoja a radosti.
V novom roku 2008 ve¾a pevného zdravia, š•astia, Bo•ieho po•ehna-
nia, osobných i pracovných úspechov.

Karol Pavlovič, starosta obceFoto: Peter Ondrejovič
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Na zasadnutí obecného za−

stupiteľstva, ktoré sa konalo 9.
októbra 2007, boli schválené
nasledovné uznesenia:

Uz.č.141/2007 – OZ vzalo na
vedomie kontrolu uznesení zo
zasadnutí, ktoré sa konali 7.9. a
17.9.2007 bez pripomienok.

Uz.č.142/2007 – OZ schválilo
ponuku na ošetrenie stromov na
cintoríne firmou Seidl, s.r.o. Žilina
pre realizáciu asanačných prác.

Uz.č.143/2007 – OZ schváli−
lo umiestnenie pamätnej tabule
Štefanovi Bednárikovi na budo−
ve lekárne Beckov č.58.

Uz.č.144/2007 – OZ schváli−
lo dodávateľa pre výmenu okien
a vchodových dverí na budove
Zdravotného strediska a Lekár−
ne v Beckove firmu Slovaktual
Dalibor Radosa, Trenčín v zmys−
le ponuky zo dňa 4.10.2007.

Uz.č.145/2007 – OZ schváli−
lo vypracovanie urbanistickej štú−
die pre lokalitu „Záhrada“ ( Nový
stavebný obvod), ktorá vydefinu−
je priestorovú štruktúru, napoje−
nie lokality na inžinierske siete a
etapizáciu výstavby.

Uz.č.146/2007 – OZ odporu−
čilo::

a) na základe odborného po−
súdenia a vypracovania jednodu−
chého projekčného riešenia zre−
alizovať rekonštrukciu priepustov
v lokalite nad Matyáškou.

T: jeseň 2007 − jar 2008 Z:
predseda KOŽP, P.Hladký

b) prevedenie osevu priľah−
lých lokalít takými kultúrami, kto−
ré zabraňujú erózii.

Z: PD Beckov
c) realizovať projektovú doku−

mentáciu, formou štúdie alebo
projektov pre postupnú realizá−
ciu odvodnenia v lokalite Maty−
áška a žiadať financie z fondov.

Uz.č.147/2007 − a) OZ schvá−
lilo prípravný výbor pre prípravu
a realizáciu 800.výročia 1.písom−
nej zmienky o obci Beckov, kto−
rá sa uskutoční 15. −17.8.2008 v
zložení:

Predseda : starosta obce, zá−
stupca: Jaroslav Zbudila, členo−
via: Ing.V. Maslo, I. Hudecová,
A. Kabelíková, M. Striežencová,
A. Masárová, J. Straka, Ľ. Pro−
kopenský, P. Žovinec, M. Bube−

níková, Mgr.A. Ilavská.
b) – OZ odporučilo návrhy na

ocenenie občanov a rodákov,
ktorý sa významnou mierou za−
slúžili o rozvoj obce predkladať
priebežne s odôvodnením v
zmysle Štatútu obce Beckov.

Uz.č.148/2007 – OZ schváli−
lo priority pre prípravu rozpočtu
obce pre rok 2008 :

− študijná a projekčná príprava
stavebného obvodu „Záhrada“,

− rekonštrukcia resp. adaptá−
cia hospodárskeho pavilónu ZŠ
na MŠ (financie z eurofondov),

− riešenie otázky sídla obec−
ného úradu,

− projekčná príprava a začatie
rekonštrukcie NKP Hrad Beckov,

− projekčná príprava a začatie
realizácie odvodnenia Matyášky,

− začatie realizácie Územné−
ho plánu zón lokalít Zelená voda
a Historické jadro,

− zateplenie budov zdravotné−
ho strediska a lekárne.

Uz.č.149/2007 – OZ uložilo
komisiám pri obecnom zastupi−
teľstve, aby jednotlivé VZN pri−
pravili do 15.11.2007 ku zverej−

neniu.
 T: 15.11.2007 Z: predsedo−

via komisií
Uz.č.150/2007 – a) OZ odpo−

ručilo starostovi a zástupcovi
obce podpísať Zmluvu o cezhra−
ničnej spolupráci s obcou Slav−
kov v termíne do 1.novembra
2007.

b) OZ odporučilo dohodnúť
prvé pracovné stretnutie obec−
ných zastupiteľstiev v obci Slav−
kov v termíne do 1. decembra
2007.

Na ďalšom mimoriadnom
zasadnutí obecného zastupi−
teľstva, ktoré sa konalo dňa 7.
novembra 2007 bolo prijaté na−
sledovné uznesenie:

Uz.č.151/2007 – a) Obecné
zastupiteľstvo schválilo realizáciu
projektovej dokumentácie pre zá−
mer rekonštrukcie NKP hradu
Beckov a vybudovanie súvisia−
cej infraštruktúry.

b) Obecné zastupiteľstvo
schválilo vypísanie verejnej sú−
ťaže pre realizáciu uvedeného
zámeru.

Informácie o posledných zmenách v sociálnych zákonoch
Od 1. septembra 2007 sa upravili sumy dávok v hmotnej núdzi a

príspevkov:
Dávka v HN a príspevok na bývanie
u jednotlivca 1680 Sk mesačne
u jednotlivca s jedným až 4 deťmi je 2800 Sk mesačne
u dvojice bez detí je 2910 Sk mesačne
u dvojice s jedným až 4 deťmi je 4000 Sk mesačne
u jednotlivca s viac ako 4 deťmi je 4100 Sk mesačne
u dvojice s viac ako 4 deťmi je 5360 Sk mesačne
dávka pre tehotnú ženu v hmotnej núdzi alebo rodičovi dieťaťa do 1

roka veku sa zvyšuje na 370 Sk mesačne
príspevok na bývannie: pre jednotlivca na 1490 Sk mesačne
pre jednotlivca a ďalšie spoločne posudzované fyzické osoby na

2350 Sk mesačne
Príspevok na pohreb
Od 1. septembra 2007 sa zvyšuje suma príspevku na pohreb na

2400 Sk.
Príspevok pri narodení dieťaťa
Od 1. septembra 2007 je príspevok pri narodení dieťaťa 4560 Sk.
Zvyšuje sa aj príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri ale−

bo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov sa opakovane narodili dvoj−
čatá alebo viac detí súčasne:

2470 Sk pre dieťa do 6 rokov veku
3050 Sk pre dieťa od 6 do 15 rokov veku
3240 Sk pre dieťa vo veku 15 rokov.
Zoznam dietetických potravín
Od 1. októbra 2007 nadobúda účinnosť Opatrenie Ministerstva zdra−

votníctva SR, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne
uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdra−
votného poistenia. Opatrenie bolo uverejnené vo Vestníku MZ SR
30.9.2007 alebo možno doň nahliadnuť na stránkach MZ SR.

Zoznam zdravotníckych pomôcok
Od 1. októbra 2007 nadobúda účinnosť Opatrenie Ministerstva zdra−

votníctva SR, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne
uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdra−
votného poistenia. Opatrenie bolo uverejnené vo Vestníku MZ SR
30.9.2007 alebo možno doň nahliadnuť na stránkach MZ SR.

Zoznam liekov a liečiv
Od 1. októbra 2007 nadobúda účinnosť Opatrenie Ministerstva zdra−

votníctva SR, ktorým sa vydáva Zoznam liekov a liečiv plne uhrádza−
ných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného
poistenia. Opatrenie bolo uverejnené vo Vestníku MZ SR 30.09.2007
alebo možno doň nahliadnuť na stránkach MZ SR.

Minimálna mzda
Od 1. októbra 2007 sa ustanovuje výška minimálnej mzdy na 46,60

Sk za každú hodinu odpracovanú zamestnancom a na 8100 Sk za
mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

Vianočný príspevok
Dňa 31. októbra 2007 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č.

489 zo 17.10.2007 o sumách vianočného príspevku v roku 2007:
ak je úhrnná suma dôchodkov do 3753 Sk – vianočný príspevok je

2000 Sk
ak je úhrnná suma dôchodkov od 3754 Sk do 7505 Sk – vianočný

príspevok je 1750 Sk
ak je úhrnná suma dôchodkov od 7506 Sk do 11257 Sk – vianočný

príspevok je 1500 Sk.
Dôchodkové poistenie pre mladých ľudí
Od júla 2006 do konca roka 2007 mali povinnosť vstúpiť do druhého

piliera dôchodkového poistenia všetci mladí ľudia, ktorí začali prvýkrát
platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Od januára 2008 bude druhý
pilier pre mladých ľudí dobrovoľný. Ak si v priebehu polroka absolventi
stredných a vysokých škôl nevyberú niektorú z dôchodcovských správ−
covských spoločností, v budúcnosti im bude vyplácať dôchodok len
Sociálna poisťovňa z prvého piliera.                                               (b)

SOCIÁLNA PRÁCA
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Položili sme zopár otázok sta−
rostovi našej obce Karolovi Pav−
lovičovi:

1. Pán starosta, môžete spome−
núť najdôležitejšie akcie v oblasti
kultúry realizované v tomto roku?

Najvýznamnejšou akciou bola
oslava 190. výročia narodenia Joze−
fa Miloslava Hurbana, nášho rodá−
ka, ktorá sa konala dňa 17. marca
2007 za účasti popredných vládnych
a politických predstaviteľov. Pripo−
meňme si účasť podpredsedu vlády
SR p. Dušana Čaploviča a podpred−
sedníčky NR SR p. Annu Belouso−
vovej a ich prejavy pri pamätnej ta−
buli J.M. Hurbana. Podujatia sa zú−
častnili zástupcovia cirkví a mnohých
významných štátnych, samospráv−
nych, verejnoprávnych a kultúrno−
spoločenských organizácií. Súčasťou
programu boli slávnostné služby bo−
žie v evanjelickom kostole a.v., sláv−
nostné kladenie vencov a otvorenie
novej expozície k osobe a dielu J.M.
Hurbana.

Druhou významnou udalosťou boli
už tradičné 9. Beckovské letné sláv−
nosti, ktoré sa konali 14. − 15. júla
2007. Potešila nás kladná odozva
nielen u občanov, ale i návštevníkov.
Aj touto cestou chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôso−
bom podieľali na príprave a realizá−
cii 9. BLS.

Treťou akciou bola augustová ho−
dová zábava. Teší ma, že sme zača−
li s organizovaním tejto tradície. His−
tóriu a našich predkov si treba ctiť,
tradície obnovovať a zachovávať pre
ďalšie generácie.

Ďalšími akciami, ktoré bude kul−
túrna komisia ešte v tomto roku rea−
lizovať, sú privítanie Mikuláša a Via−
nočné trhy.

Aj tohto roku chceme spoločne
privítať Nový rok na Trojičnom ná−
mestí.

2. Aké investičné akcie, zame−
rané na rozvoj obce a zveľaďova−
nie jej majetku, boli zrealizované
a ktoré sa chystajú?

Z dôvodu havarijného stavu stre−
chy na budove Materskej školy v Bec−

kove bola zrealizovaná jej komplex−
ná rekonštrukcia so zateplením v me−
siacoch jún−júl. Ďalej boli vymenené
všetky staré okná a vchodové dvere,
ktoré boli značne opotrebované. Uve−
dená komplexná rekonštrukcia by
mala významne prispieť k úspore
energie a ku skvalitneniu prostredia.
V budúcom roku plánujeme dokončiť
renováciu budovy materskej školy
zateplením a novou fasádou.

Ďalšou akciou bolo „Rozšírenie
plynofikácie obce“ v časti za Vadičo−
vom v letných mesiacoch. Dielo je
skolaudované a bude slúžiť pre na−
pojenie ďalších nových rodinných
domov.

Dôležitou je akcia „Vysporiadanie
pozemkov pod Základnou školou
J.M. Hurbana v Beckove“. Táto ak−
cia sa postupne realizuje. Nakoľko
však nastali zo strany vlastníkov prob−
lémy v oblasti dedičských nárokov,
uvedené vyriešenie sa značne skom−
plikovalo. Treba však povedať, že
získanie listu vlastníctva je jednou z
najdôležitejších podmienok pre poda−
nie žiadosti z fondov Európskej únie
pre možnú realizáciu rekonštrukcie
ZŠ a jej areálu.

V treťom novembrovom týždni za−
počala fi Slovaktual s rekonštrukciou
budovy zdravotného strediska, a to
výmenou okien a vchodových dverí.
Začiatkom októbra prebehla súťaž na
dodávateľa a do konca novembra by
mala byť výmena okien a vchodových
dverí ukončená aj na lekárni.

3. Má aj naša obec možnosť
čerpať finančné prostriedky z eu−
rofondov?

Každá obec má možnosť podať si
žiadosť na jednotlivé výzvy, ktoré
budú postupne vyhlasované.

Musia však spĺňať podmienky,
uvedené vo výzve, čo nie je vždy jed−
noduché. Naša obec sa postupne pri−
pravuje na niektoré aktivity, ktoré
chceme riešiť formou zdrojov, získa−
ných z fondov EÚ.

Spomeniem prípravu a rekon−
štrukciu NKP Hradu Beckov, rekon−
štrukciu, resp. adaptáciu hospodár−
skeho pavilónu ZŠ na materskú ško−
lu, riešenie otázky sídla obecného
úradu a ďalšie.

Tieto plány sú veľmi náročné na
čas a odborný ľudský potenciál.

4. Pripravuje obec niečo nové
v oblasti občianskej vybavenosti?

Tak, ako som už spomínal, v let−
ných mesiacoch bola zrealizovaná
akcia „Rozšírenie plynofikácie obce
Beckov − časť za Vadičovom“ pre na−
pojenie ďalších rodinných domov.
Obec zadala vypracovanie „urbanis−
tickej štúdie pre lokalitu Záhrada“,
ktorá vydefinuje priestorovú štruktú−
ru, napojenie lokality na inžinierske
siete a etapizáciu výstavby. Čo je ale
zásadné, je potrebné nájsť spoločnú

reč s vlastníkmi pozemkov.
Pri naplnení občianskej vybave−

nosti pomáha aj zámer, ktorý v sú−
časnosti realizuje súkromná firma, a
to výstavbu bytov do súkromného
vlastníctva. Ide o výstavbu 24−byto−
vej jednotky v lokalite pri bytovkách.

5. Sú v obci priaznivé podmien−
ky pre rozvoj zamestnanosti ?

V tomto období je v našom regió−
ne dostatočné množstvo pracovných
príležitostí. V obci je zamestnanosť
pod 5 %, ale napriek tomu sa snaží−
me vytvárať priaznivé podmienky pre
rozvoj zamestnanosti a podnikania.
Príkladom je pôsobenie veľkej firmy
v k.ú. obce, a to fi TESCO sklady,
ktorá zamestnáva cca 600 ľudí, me−
dzi nimi sú aj naši občania. Perspek−
tívne sa v rámci územného plánu v
časti priemyselná zóna črtá i ďalšia
možnosť vzniku nových firiem a no−
vých pracovných príležitostí.

6. Čo je nového v sociálnej ob−
lasti?

Obce Beckov a Kálnica vyhodno−
tili riešenie problémov v sociálnej
oblasti ako veľmi naliehavé a potreb−
né, a preto vytvorili pracovné miesto
pre zamestnanie sociálnej pracovníč−
ky, s ktorou bola od 1. júla 2006 uza−
tvorená pracovná zmluva. Tento zá−
mer sa ukázal ako opodstatnený,
nakoľko problémov v sociálnej oblasti
je veľa a už teraz ich riešenie má
kladnú odozvu u občanov. Túto čin−
nosť chápu občania ako prejav záuj−
mu obce o riešenie ich problémov v
sociálnej oblasti. Pracovníčka pomá−
ha pri riešení rozličných problémov,
ako sú predčasný a starobný dôcho−
dok, dávka a príspevky v hmotnej
núdzi, pomoc pri umiestňovaní do
DD, zabezpečovanie opatrovateľskej
služby, aktívne vyhľadávanie sociál−
ne odkázaných občanov a mnohé
ďalšie.

V poslednej dobe, od októbra, sa
nám podarilo zabezpečiť opatrovateľ−
ku zo susednej obce pre jednu z na−
šich najstarších obyvateliek, čo po−
kladáme za veľký úspech, lebo táto
práca, ktorá je mimoriadne potrebná
pre osamelých a chorých ľudí, stále
nie je u nás dostatočne docenená.

7. Koncom minulého roka sme
dostali do „daru“ prvý diel mono−
grafie o Beckove. Kedy uzrie svet−
lo sveta jej druhá časť?

V minulom roku vydaná 1. časť
monografie mala veľmi kladnú odo−
zvu u občanov, ale i u odbornej ve−
rejnosti. Bola pripravovaná skoro tri
roky. Monografia Beckov 2. časť je v
tomto období v štádiu prípravy, na−
koľko sa však potýkame s rôznymi
problémami s jej tvorbou, nie je mož−
né s istotou potvrdiť, či bude v budú−
com roku spracovaná a vydaná. Je
však našou snahou, aby to bolo čo
najskôr, ale nie na úkor kvality.

8. Vráťme sa k 9. BLS − kedy
budú jubilejné desiate?

Tohoročné 9. Beckovské letné
slávnosti sa uskutočnili v dňoch 14.
a 15. júla a mali kladnú odozvu u
našich občanov i návštevníkov. Obec
Beckov si v budúcom roku pripome−
nie svoje významné narodeniny, kto−
ré bude potrebné patrične a dôstoj−
ne osláviť. Jedná sa o 800−té výročie
prvej písomnej zmienky o našej obci.
Uskutoční sa v termíne 15. − 16.− 17.
augusta 2008 s názvom „Moja rod−
ná“. Bude to akcia s rozmanitým a
bohatým programom, ktorý by mal
osloviť hlavne našich občanov a mal
by byť predovšetkým im adresovaný.
Nakoľko táto akcia bude značne ná−
ročná či už po finančnej alebo orga−
nizačnej stránke, obecné zastupiteľ−
stvo rozhodlo neorganizovať ďalšie
beckovské letné slávnosti. Aj touto
cestou chcem požiadať všetkých ob−
čanov o pomoc a spoluprácu pri prí−
prave, organizácii a priebehu uvede−
nej akcie. Ide predsa o naše spoloč−
né narodeniny. Tak ich dôstojne
oslávme.

9. Beckovský futbal − ako ďa−
lej?

Tak, ako v živote človeka nastá−
vajú krízy, tak aj náš beckovský fut−
bal prechádza určitou etapou, ktorú
môžeme nazvať i krízou. Nateraz sa
nám ju z časti podarilo zažehnať. Bol
zvolený nový výbor, ktorý sa syste−
matickou prácou snaží prekonávať
prekážky, ktoré život prináša i do tej−
to oblasti. Nešťastným osudom sme
zostúpili z druhej triedy Juh do tretej
triedy Sever. Po roku sa nám aj za
pomoci organizačných zmien v štruk−
túrach futbalu podarilo postúpiť do
druhej triedy Sever. Teší ma, že druž−
stvu žiakov sa darí nielen ich priči−
nením, ale aj vďaka schopnému rea−
lizačnému tímu. Doplnením nových
hráčov v A mužstve, sa podarilo si−
tuáciu stabilizovať, hlavne vďaka no−
vému trénerovi, ale i prístupu hráčov.
Všetko však potrebuje svoj čas. Len
cieľavedomou, systematickou a tvr−
dou prácou môžeme prekonávať ďal−
šie prekážky a tešiť sa z úspechov
našej spoločnej práce. Aj touto ces−
tou chcem poďakovať všetkým, ktorí
akoukoľvek prácou pre TJ Slovan
Beckov napomáhajú jej rozvoju.

A na záver: pán starosta, tento
rozhovor bude uverejnený v posled−
nom, vianočnom čísle Beckovských
novín, ktoré vyjdú v roku 2007. Preto
Vám chcem v mene RR BN poďako−
vať za Vašu celoročnú prácu pre obec
a jej občanov a zaželať Vám veľa−
veľa zdravia, fyzických aj duševných
síl, vytrvalosti a Božieho požehnania
do ďalšieho roka na mieste prvého
muža v obci.

Dana Badžgoňová
Foto: Adriana Komorníková

Na slovíčko, pán starosta...
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Vážená redakcia Beckovských novín
Som stálou čitateľkou obľúbených Beckovských novín. Pri čí−

taní októbrového čísla ma zaujal článok poslednej riaditeľky DD−
DSS.

Nedá mi nezareagovať naň, nakoľko nie sú tam spomenuté
osoby, ktorým v tom článku spomienka výsostne patrí. Je to pani
riaditeľka Mária Kuvíčková, t.č. na dôchodku, ktorá doslova žila
pre tento domov a veľa preň aj urobila. K nej neodmysliteľne patrí
aj pani vrchná Anna Kováčiková, no tá už, žiaľ, nie je medzi nami.
Verím, kto ste ich poznali, že si na ne spomeniete.

S pozdravom Vaša čitateľka Z.K.
Radi sme uverejnili tento ohlas na článok o DD−DSS v Becko−

ve a berieme ho ako podnet na napísanie príspevku, ktorý by sa
zameral viac na ľudí ako na inštitúciu.

Na vysvetlenie: článok nebol zameraný na osoby riaditeľov a
personálu domova v priebehu jeho existencie, ale na meniacu sa
organizačnú štruktúru domova v súvislosti s jeho zrušením, pre−
sťahovaním jeho obyvateľov do Centra sociálnych služieb v No−
vom Meste nad Váhom, Bernolákova 14 a s poslednými opatre−
niami Trenčianskeho samosprávneho kraja v súvislosti s prevádz−
kou zariadení sociálnych služieb, na ktoré autorka predovšetkým
chcela poukázať.                                                                 (b)

Správca domova p. Vincent Kusenda v kruhu rehoľných sestier
a zamestnankýň na Vianoce 1960

Drahí čitatelia, opäť sa približujú
vianočné sviatky. Využívam teda i ja
príležitosť, aby som sa Vám prihovoril
niekoľkými myšlienkami.

Vianoce sú takmer pre všetkých
ľudí najkrajšími sviatkami roka. Čaro−
krásna atmosféra Vianoc sa totiž
zmocňuje každého srdca. Lenže sú
medzi nami i ľudia, ktorí nedokážu
naplniť svoje srdce vianočnou rados−
ťou. Dôvodov môže byť mnoho: mož−
no sa sklamali, možno ich niekto svo−
jím postojom zranil, možno stratili blíz−
keho človeka,...

I napriek všetkému – vianočné po−
solstvo je tu pre všetkých ľudí. Sú Via−
noce i pre mňa? − možno sa pýtame
aj my. Odpoveď je: áno. Pretože Boh,
ktorého príchod oslavujeme, prišiel
kvôli všetkým ľuďom, prišiel teda i kvôli
mne – hoci možno aj ja patrím k tým,
čo po Bohu netúžia, čo na Boha ne−
myslia, ktorým je to "ukradnuté“.

Ostáva skutočne pravdou, že Via−
noce ľudia vnímajú odlišne. Pre jed−
ných je to záležitosť krásnej výzdoby,
pre iných zase čas darčekov a pre−
kvapení. Iní ľudia vnímajú Vianoce ako
príležitosť byť doma a pár dní necho−
diť do práce. Žiaľ, mnohí podnikatelia
vidia Vianoce len ako príležitosť zaro−
biť. Však sa len teba pozrieť okolo
seba – už v októbri sa začína v ob−
chodoch vianočná výzdoba, ktorá mi−
moriadne degraduje význam Vianoc.
Takzvané „vianočné trhy“, ktoré nie
sú ničím iným ako biznisom, sa začí−
najú v mnohých mestách či dedinách
aj viac ako mesiac pred Vianocami.
A prečo? Lebo obchodníci potrebujú
predať čo najviac. Ešte je len advent
– obdobie prípravy a očakávania a
okolo nás veselo znejú vianočné pies−
ne a koledy. A možno práve preto je
medzi nami toľko ľudí, ktorým sú Via−
noce naozaj takpovediac ukradnuté:
však sme sa Vianoc nabažili skôr, ako
vôbec prišli! Je to naozaj smutné, lebo
vďaka týmto "akciám pre ľudí“, ako
ich častokrát propagujeme, sme ľu−
ďom vlastne nič nedali – okrem pár
nepotrebných vecí. Zato sme im ale
zobrali to podstatné – zobrali sme im
radosť, zobrali sme im pokoj a zobrali
sme im podstatu života – Pána Boha.

Určite si mnohí, zvlášť vy skôr na−
rodení, pamätáte, ako sa vo vašich
rodinách slávili Vianoce. Jednoduchý
stromček, ktorý dotváral čaro domo−
va. Neboli na ňom žiadne pozlátka,
žiadne moderné svetielka – blikajúce
či svietiace. Bol dozdobený len ovo−
cím, orieškami a medovníkmi, prípad−
ne inými drobnými vecami. Dnes, keby
mal byť takto vyzdobený stromček, v
našich príbytkoch, tak by deti asi krú−
tili hlavou a nechápavo sa pýtali, či
toto sú Vianoce?! Áno, je medzi tým
veľký rozdiel, ale nielen v zdobení.
Podstatný rozdiel je vo vnímaní Via−
noc. V minulosti, hoci bol stromček

jednoduchý, ale pre ľudí slávnostný, bol
v rodinách skutočne prítomný Boh. Dnes
v mnohých rodinách je stromček pom−
pézne ozdobený najmodernejšími a naj−
krajšími ozdobami, ktoré sa objavujú na
trhu, ale žiaľ – chýba tam ten, pre kto−
rého Vianoce slávime. Chýba tam Boh,
ktorý prišiel kvôli nám. Predtým si ľudia
počas Vianoc spoločne spievali koledy,
rozprávali sa medzi sebou, boli spolu.
Dnes ľudia väčšiu časť sviatkov prese−
dia pri televízii, pričom sa jednotlivé te−
levízne stanice predbiehajú v čo najpln−
šom programe.

Drahí čitatelia, ak má človek prežiť
opravdivé sviatky, je potrebné sa zasta−
viť nad tým, v čom spočíva ich zmysel a
ako k nim treba pristupovať. Čaro Via−
noc naozaj nie je v prepychovej výzdo−
be, honosných daroch, vyberaných
jedlách a preplnenom vianočnom tele−
víznom programe. Ale čaro Vianoc je v
srdci človeka. Na naše srdce klope Pan−
na Mária podobne, ako klopala v Betle−
heme na dvere mnohých príbytkov. Klo−
pe, aby nám priniesla Ježiša, aby nám
priniesla Boha. A práve vo chvíli, keď je
človek ochotný otvoriť srdce pre Boha,
začínajú opravdivé Vianoce. Vtedy je
naozaj jedno, či stromček bliká alebo
nie. Vtedy je jedno, či je na stromčeku
pozlátko, alebo "jednoduchý“ medovní−
ček. Vtedy je dôležité, že Boh opäť pri−
šiel k človeku, ktorého miluje a prináša
mu spásu, teda večný život.

Tajomstvo Vianoc je teda v pokore.
Je to slovo, ktoré neradi počúvame a
asi ešte menej praktizujeme. Ale prav−
dou ostáva, že Boha môže prijať len člo−
vek pokorný a jednoduchý. Pyšné srd−
ce totiž Boha nepotrebuje, pyšné srdce
je presvedčené, že si vystačí samo. Len−
že bez Boha niet šťastia, bez Boha niet
pokoja, bez Boha niet opravdivého ži−
vota. A to je voľba, ktorá stojí pred nami:
či chceme pokojný a požehnaný život
alebo nie. Ak ho chceme, mali by sme
otvoriť Bohu srdce. On chce vstúpiť do
nášho osobného života, do rodinného i
spoločenského života. To, či sa tak sta−
ne, závisí od nás samých. Boh v pokore
prijal našu ľudskú prirodzenosť, stal sa
jedným z nás. A my by sme tiež v poko−
re a odovzdanosti mali prijať Božiu po−
nuku a stať sa Božími deťmi, za ktorých
nás prijal v Kristovi.

Milí čitatelia, zo srdca Vám úprimne
želám, aby ste tohtoročné vianočné
sviatky dokázali prežiť v láske a po−
rozumení. Želám Vám, aby Boh našiel
cestu k Vám a Vy, aby ste našli cestu
k nemu. Želám Vám, aby ste sa s Bo−
hom stretli v tichosti vlastného srdca a
dokázali mu v pokore a láske povedať:
,, Príď, Pane Ježišu, potrebujem ťa! Si
Pane Láska, po ktorej túžim a ktorú
chcem milovať.“ Vtedy budú Vianoce
skutočne Vianocami.

K tomu Vám žehnám a vyprosujem
Božie požehnanie a Boží pokoj.

Tibor Šuba, katolícky farár

Vianoce u nás

Rozsievaèi radosti
42 deti tejto farnosti sa počas prázdnin zúčastni−

lo detského letného tábora.
V spolupráci s občianskym združenín Nodam, deti

mali možnosť prežiť týždeň v prostredí bohatom na
krásu prírody.

Vďaka pestrému programu sa deti oboznámili o
tajomstve a dare radosti, ktorú teraz v tomto našom
prostredí rozdávajú.

Počas týchto dní sa vytvorila radostná a rodinná
atmosféra, na ktorú deti a tiež aj animátori len tak
ľahko nezabudnú.

Deti si odniesli nádherné spomienky, priateľstvá
a chuť zúčastniť sa podobného tábora aj na ďalší
rok.

Ďakujeme všetkým, sponzorom, ktorí nám vďaka
finančnej a inej pomoci pomohli prežiť úžasný týždeň
uprostred krásnej prírody: rodina Filipková − Nemšo−
vá, rodina Striežencová − Beckov, p. Ježovicová − Ra−
koľuby, p. Pagáčová − Beckov, p. Šimončicová − Bec−
kov, Kvetinárstvo − Ľubica Budayová, Firma Emotek −
Beckov, Obecný úrad Beckov, PD Beckov.

Ďakujeme predovšetkým Bohu za všetky dary ra−
dosti a tiež vedúcim a animátorom, ktorí sa počas
pobytu o nás starali: vdp.Tibor Šuba, sr. Martina
Guteková, Mgr. Anežka Ilavská, Mgr. Martina Strie−
žencová, Eva Úradníčková, sr. Sidónia Majchrová a
Dárius Čikel.
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Apokalypsa

Čo táto doba s ľuďmi porobila?
Čo sa s ľuďmi stalo?
Lásky v srdciach je tak málo.
Závidí každý každému,
doslova spustol tento svet,
pekného slova, úsmevu niet.
Namiesto úsmevu z očí sršia blesky,
niet už nikto nikomu blízky.
Láska sa zo sŕdc vytratila!
Namiesto nej závisť a zloba sa vrátila.
Každé nové ,,božstvo“ peniaze ráta,
nie je priateľstvo, brat nepozná brata.
Z priateľa máš svojho kata.
Môže byť láska vo svete takom?
Veď človek človeku je vlkom.

Pavol Strieženec

Občianske združenie deti a mládeže NO−
DAM, pod vedením Školských sestier ND,
preje rodinám tejto farnosti:

Vnesme pôvab do života
nech pôvabné je naše dávanie,
nech pôvabné je naše prijímanie,
príjemné je splnené želanie,
ale najpôvabnejšie nech je
uprostred tichých dní
naše poďakovanie.

Požehnané stretnutie s Láskou Vám do Va−
šich rodín praje vedúca strediska NODAMU
v Beckove sr. Martina

Kým nastane to radostné vianočné ob−
dobie, kým sa rozžiaria očká detí, a kým
nás prenikne taký zvláštny, neopísateľný
pocit, dovoľte mi zopár slov v tomto pred−
vianočnom zhone.

Keď chodíme na nákupy, zažívame po−
dobné situácie pred Vianocami už niekoľko
rokov. Obchodníci sa snažia nalákať si zá−
kazníkov na rôzne zľavy, výpredaje, alebo
akcie typu: „keď nakúpite za toľko a toľko,
dáme vám to a to zadarmo“. Zažívame cha−
os, stres a niekedy aj des z Vianoc. Lebo z
Vianoc si obchodníci urobili skvelý biznis. A
my sa necháme nalákať, veď všetko musí
byť tak, ako vždy a nič nám nesmie chýbať...

Milí priatelia, Pán Boh nám nehovorí, aby
sme boli chudobní, biedni, aby sme si ne−
dopriali pekné veci, aj kvalitné. On nám
nezakazuje mať skutočne štedré Vianoce.
Veď koľkokrát sme Jeho štedrosť mohli za−
kúsiť v uplynulom roku, a koľkokrát v celom
svojom doterajšom živote?! Pán Boh stvoril
krásu, stvoril dokonalosť, a všetko, čo stvo−
ril bolo dobré. Koľký obdiv si od nás zaslú−
žia zvieratá, kvety a rastliny vôbec. Nielen
my aj vedci žasnú nad krásou motýľov, vtá−
kov, či morských delfínov, kosatiek, žralo−
kov ... aj dieťa s radosťou a úžasom pozoru−
je ich farebnosť, šikovnosť a rôznorodosť. S
nadšením sa ľudstvo zaujíma o tieto krásne
morské i nebeské tvory. A aby sme sa k
nim priblížili, vytvárame umelé nádrže –
akváriá alebo voliéry pre vtáctvo, obdivuje−
me ich a krotíme nielen pre radosť a pote−
šenie, ale aj pre rôzne dôležité vedecké
výskumy a pozorovania. Tieto tvory nám boli
dané, aby sme z nich mali úžitok, oni nám
majú slúžiť a my z nich majme radosť.

A koľká nádhera je skrytá v rastlinách.
Nádherné vodopády kvetov muškátov či
petúniek sme obdivovali na oknách a scho−
dištiach svojich domov. Aké rôznorodé dre−
viny a nádherne upravené v predzáhrad−
kách vídavame pri prechádzkach obcou.
Ktorá žena by sa nepotešila krásnej ruži od
milovaného človeka! A ktorému mužovi ne−
urobí radosť, keď vidí ako krásne zarodili
jablone, slivky alebo vinič v sade!

Pán Boh sa postaral o nádherné a k ži−
votu potrebné podmienky pre život na zemi.
Božie stvoriteľské dielo je vo všetkom dob−
ré a dokonalé. Rozdáva sa a sprostredkú−
va dobro a ďalej tvorí.

V zhone a v rýchlom tempe života si však
nestíhame uvedomovať všetku tú nádheru
a dokonalosť. Čas plynie nekompromisne
rýchlo a je popri smrti asi druhou spravodli−
vosťou na tejto zemi, lebo všetkým nám ply−
nie rovnako. Nie všetky dni, ale mnohé v
roku a v živote nám uplynú bez nášho ve−
domého spomalenia. Pozorujme, či nebý−
vame otrokmi času, práce, zabezpečova−
nia pohodlia, a iných vecí ba dokonca aj
ľudí! A aj predvianočné obdobie je plné cha−
osu. Ešte treba zabezpečiť to a tamto. A tie
prípravy... jeden kolotoč. Kto je za to zod−
povedný? Kde nastal skrat? Kde sa to všet−
ko otočilo proti človeku?

Buďme k sebe úprimní, a priznajme si,

koľko času v roku venujeme sviatočnému
odpočinku, tak potrebnému z duchovného
hľadiska ba aj zo zdravotného? V celom
roku, z celých 365 dní, nám na skutočnú
pohodu, sviatočnú náladu zostane možno
5 dní? A to na Štedrý deň – zopár hodín, na
Božie narodenie podobne, na veľkonočné
sviatky – chvíľka, a potom, keď sú nejaké
narodeniny, alebo iná rodinná príležitosť.
Viem, že je to individuálne, ale pochopte,
chceme byť alebo len mať? Pán Boh nás
stvoril len o niečo menšími od anjelov, ale
sme vyšším štádiom od zvierat, máme rôz−
ne ľudské schopnosti. Sme obdarení zá−
vdavkom nesmrteľnosti, a máme slobodu,
v ktorej sa smieme rozhodnúť pre alebo proti
Stvoriteľovi. Nie sme stroje, ani počítače,
ale sme ľudia, ktorí potrebujú rozumne a
tým najlepším spôsobom využívať čas a
vkladať do času života tie najkrajšie obsa−
hy. Apoštol Pavel v liste Efezským 5, 16
nám dáva dobrú radu: „vykupujte čas, lebo
dni sú zlé“.

O tom, že čas naozaj rýchlo plynie a tre−
ba s ním rozumne nakladať, môžeme hovo−
riť už všetci, ktorí sme aspoň po tridsiatke.
A opäť sa končí ďalší rok nášho života. V
cirkevnom zbore sme ako rodina evanjeli−
kov prežili mnohé sviatočné nedele, sviatky
a stretnutia. Pán Boh sa nám prihováral
svojím Slovom života, aby okresával a me−
nil náš charakter, utiekali sme sa k nemu v
smútkoch, keď nás opúšťali naši drahí, blíz−
ki a v tomto roku aj niekoľko ozaj verných
evanjelikov, ktorí žili s Kristom. Prežívali sme
radosti, zábavu a rôzne iné potešenia. Nech
posúdi, kto sa pridal alebo už dlhšie putuje
po tejto ceste kresťanského života v rodine
evanjelikov a prichádza utvrdzovať svoju
vieru, aby rozumne využíval čas milosti.

V kresťanských cirkvách adventom začí−
name nový cirkevný rok, onedlho budeme
sláviť príchod Božieho Syna na zem, bude−
me si pripomínať mučeníka Štefana a iných,
budeme sa tiež lúčiť so starým rokom a pro−
siť o milosť a požehnanie do budúceho. Nech
nás v prípravách na sviatky nerozrušujú veci
tohto sveta, ale nech pokoj, ktorý priniesol
Pán Ježiš Kristus naplní naše srdcia, naše
rodiny, príbytky a domácnosti. Prajem nám
dostatok času na všetko potrebné nielen v
týchto dňoch, ale rozumné využívanie času
aj do nového roku 2008. Nech Pán Ježiš
Kristus, ktorý je pre kresťana základom ži−
vota, aby sme raz boli prijatí Pánom Bo−
hom, nech sa nás dotýka v samotnom zá−
klade nášho bytia, nech nás robí otvorený−
mi, úprimnými a rozumnými pri využívaní
darovaného času.

On nech je tým Svetlom, ktoré prežiari
každú temnotu – ľudského srdca i smrti. On
nech je Slnkom spravodlivosti, aby Jeho lúče
lásky, milosrdenstva, pokoja a odpustenia
spálili všetky temné stránky života: nepo−
koj, bolesť a zúfalstvo. A Jeho svetlo nech
nám prináša úľavu na duši, radosť do srdca
a nesie nádej života.

Zo srdca
Monika Chúťková, zborová farárka

Konanie Služieb Božích
počas adventných nedieľ a vianočných
sviatkov v Evanjelickom a. v. kostole

v Beckove:
− každú nedeľu o 8.30 h − hlavné Služby
Božie (Večera Pánova − 1. a 4. adventnú
nedeľu)

− adventné večierne – stredu o 17.00 h
− štedrovečerné Služby Božie – 24.12.2007
o 18.00 h

− 1. slávnosť vianočná – Narodenie Krista Pána
– 25.12. o 8.30 h

− 2. slávnosť vianočná – Pamiatka mučeníka
Štefana – 26.12. o 8.30 h (Večera Pánova)

− Nedeľa po Vianociach – o 8.30 h
− Záver občianskeho roka – 31.12. o 18.00 h
− Nový rok – sviatok Obrezania Krista Pána –
1.1.2007 o 8.30 h

− Zjavenie Krista Pána mudrcom – 6.1.2008
o 8.30 h

Milí priatelia, bratia a sestry, milí spoluobčania
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Možno premýšľať, či hovoriť o čom−
koľvek. Možno varovať pred nebezpe−
čenstvom čohokoľvek, vrátane civilizá−
cie, vedy, techniky, umenia či politiky.
Možno hovoriť do nekonečna na akú−
koľvek tému. Možno. Ale sú to a budú
to len slová. Raz viac, inokedy menej
vystihujúce skutočnosť. Slová, nevyjad−
rujúce to, čo je za nimi, t.j. skutočný
príbeh, žitý človekom tu a teraz. Nao−
zajstné city, bolesti, skúsenosti, náde−
je, ktoré by mali obsahovať − doslovne.
Ako rastlina vyrastá z pôdy, aj slovo by
malo vyrastať z prežitého príbehu, malo
by byť vyživované bolestnou skúsenos−
ťou a obalené dobrotou.

Sú aj také slová. Nielen tie, ktoré
nájdeme v posvätných knihách. Nájde−
me ich aj medzi nami, ak sa nám po−
darí počúvať.

Jednoduché vyjadrenia jednodu−
chých ľudí (t.j. tých, čo hovoria a myslia
jednu vec ), napríklad o tom, čo cítia, čo
je ich povinnosť voči rodine, voči part−
nerovi, voči rodičom, iným ľuďom... Sú
výnimočné, lebo je za nimi láska a sú
všedné, lebo tí, čo ich vyslovia priamo z
duše, ich pokladajú za to najprostejšie
vyjadrenie, aké si možno predstaviť. Stre−
távame sa s nimi denne, ale žiaľ, oby−
čajne ich prepočujeme, presnejšie: ne−
vieme, že sú to tie pravé slová. Až zare−
zonuje v náhodnom výroku naša vlast−
ná životná skúsenosť − vtedy sa udeje
niečo v našom srdci a človek vedľa nás
sa priblíži až nebezpečne blízko k našej
duši: pozná to, čo my! Zachvejeme sa v
spoločnom poznaní, zdieľame sa s dru−
hými. A odtiaľ je len krok k pochopeniu,
že všetci sme „len“ ľudia, všetci sme plní
bolesti a lásky zároveň, iba u každého
je inak rozdelené to dobré a zlé, prehry
a víťazstvá, u každého je iná odolnosť
voči utrpeniu.

Jednoduchý príbeh lásky sa dozvie−
me náhodou, keď niekto, kto prežil od−
chod druhého, ukáže na niečo, čo mu
po ňom zostalo, a čo ich za života zdan−
livo rozdeľovalo.

Príbeh, keď jeden manžel podriadi

svoj život práci a záujmom či rozma−
rom toho druhého bez hnevu, protes−
tov − v sebaobetovaní vlastného života,
pretože nechce a nemôže opustiť toho,
koho miluje, aj keď ten druhý už dávno
nie je hodný lásky (záleží od kritérií).
„Ja“ sa stáva to posledné, na čom zá−
leží. Prijať príbeh iného za svoj vlastný
so všetkými dôsledkami. Aké šťastie pre
oboch. A nemusia si to ani uvedomo−
vať...

Hľadanie ľudského spolucítenia, po−
rozumenia, nezištnej pomoci. O tom je
náš život. Učíme sa, že sme krásni vo
svojej krehkosti, v túžbe byť chápaní
takí, akí sme − aj keď už nemáme síl na
zmenu a náš život sa rúti do neodvrat−
ného konca − možno v ponížení pred
ľuďmi, ale v nádeji, ak veríme.

Aké môžu byť mocné slová, vedia
mnohí, ktorí ich vyslovili vtedy, kedy mali
mlčať. Dôsledok býva strašný: dlhé roky
spolu nehovoria tí najbližší, cítia sa ura−
zení, znevážení tými, ktorí ich mali pod−
poriť, mali byť na ich strane za každých
okolností. Ale láska až do sebaobetova−
nia je veľmi vzácna, málokomu daná.
Vyžaduje veľké sebazaprenie, schopnosť
sa učiť na vlastných chybách, pokoriť
pýchu a predovšetkým Božiu milosť.

Ale sú aj slová, ktoré niekto vysloví a
my pochopíme, aký je to človek. Jedna
− dve vety, a svetielko lásky, ktorá v ňom
našla svoj príbytok, nezhasne, aj keby
ho chceli zakryť rozporuplné skutky.

Mýlime sa všetci, všetci si ubližuje−
me, všetci sa podieľame na rozširova−
ní utrpenia na Zemi. Ale aj všetci sa
podieľame na narastaní svetla lásky a
nádeje medzi nami, ak ideme cestou
úcty pred každým človekom, ktorého
stretneme a v bázni pred silami, ktoré
nás presahujú. Občas sme pripravení
vypočuť nielen svojho blížneho, ale sme
schopní aj prijať svoj údel. Spoznáme
to podľa toho, že prestaneme reptať na
všetko a všetkých okolo nás, a začnem
byťspokojní s tým, čo máme. Bez zrov−
návania sa s inými.

Dana Badžgoňová

Drobnosti zo sociálnej práceZmluva o cezhraničnej spolupráci
Dňa 26. októbra 2007 v priestoroch Holubyho chaty

na Javorine podpísali starostovia obcí Beckov a Slav−
kov − pp. Karol Pavlovič a Petr Vladovič zmluvu o ce−
zhraničnej spolupráci za účasti svojich zástupcov. To−
muto oficiálnemu aktu predchádzali osobné návštevy
starostov a uznesenia obecných zastupiteľstiev obcí
Beckov a Slavkov.

Zmluva č. 1/07 O cezhraničnej spolupráci bola uzav−
retá po vzájomnej dohode medzi obcami Beckov a Slav−
kov, Zlínsky kraj.

Obce Beckov a Slavkov považujú za jednu zo svojich
priorít vytváranie dobrých susedských vzťahov medzi ob−
čanmi a obcami SR a ČR. Obce Beckov a Slavkov uza−
tvorili zmluvu o spolupráci v oblasti kultúry, športu a pra−
covno−spoločenských stretnutí členov samosprávy zmluv−
ných obcí, ako bolo schválené OZ obce Beckov uznese−
ním č. 129/2007 zo dňa 07.09.2007 a OZ obce Slavkov
uznesením č. 06/08/07 zo dňa 22.10.2007.

Starostovia obcí sa budú informovať o významných
akciách, konaných v obciach, príp. v okresoch. Obecné
zastupiteľstvá sa budú stretávať podľa potreby a mož−
ností, spravidla v jarných mesiacoch, aby prejednali pri−
pravované kultúrne a športové akcie na celý rok. Do−
hodne sa deň stretnutia členov samosprávy, zástupcov
škôl, členov občianskych združení a spoločenských or−
ganizácií. Poriadajúca obec pripraví na toto stretnutie
kultúrny a športový program a urobí zápisnicu o dohod−
nutých akciách. Nevyhnutne vynaložené náklady hradí
vždy poriadajúca obec.

Zmluva sa uzatvára na jedno volebné obdobie a jej
platnosť je obnoviteľná novými samosprávnymi orgánmi
obce v nasledujúcom volebnom období.

Karol Pavlovič, starosta obce

Výpis z kroniky − Zápis z roku 1946 – vtedajší
kronikár píše (krátené):

Obec zaèína •i•
Rozrastajúci priemysel potrebuje stále viacej elek−

trickej energie. Preto vláda prikročila k budovaniu hyd−
roelektrárne na rieke Váh. Po stáročiach robil Váh naj−
mä v jarných mesiacoch škodu na poliach miestnym
roľníkom. V tomto roku však i na úseku chotára obce
Beckov sa reguluje koryto Váhu a upravuje sa terén na
budúcu hydrocentrálu v Novom Meste nad Váhom.

Dňa 26. mája 1946 sa konali voľby do ústavnodár−
neho národného zhromaždenia ČSR. Občania sa vo−
lieb zúčastnili v počte 872 voličov. Odovzdávaním hla−
sov prejavili vernosť a oddanosť Československej re−
publike, jej vláde a prezidentovi.

Funkciu predsedu MNV do konca kalendárneho roku
konal Martin Adamovič. Po ňom bol zvolený za pred−
sedu MNV Ján Fleischmann.

V obci je veľmi stará škola, ktorá školským účelom
vôbec nevyhovuje. Preto okresná školská správa v No−
vom Meste nad Váhom ponúka možnosti za prispenia
materiálu z miestnych zdrojov postaviť novú hygienickú
školu. No vedenie obce si tieto ponuky a možnosti málo
všíma a k realizovaniu nedochádza.

Do obvodu tunajšej národnej školy sú začlenení i
žiaci zo susednej obce Rakoľuby. Obec je vzdialená 3
km, žiaci dochádzajú zväčša peši, keďže autobusové
spojenie nie je dostačujúce.

Pri MNV je zriadená osvetová rada na čele s kultúr−
nym referentom. Osvetová rada za pommoci učiteľské−
ho zboru vykonáva kultúrnu činnosť.

Výpis urobila M. Bubeníková

VÁ•ENÍ SPOLUOBÈANIA!
Blí•i sa mesiac december a s ním aj svia-

tok Mikuláša, Vianoèné sviatky, Silevester a
Nový rok 2008.

Poèas týchto sviatkov sa vo ve¾kej miere
pou•íva zábavná pyrotechnika. Túto treba na-
kupova• v predajniach na to urèených, kde
odborne vyškolení predavaèi Vám poskytnú
odborný výklad a všetko potrebné k po•ívaniu
zábavnej pyrotechniky. Zásadne ju nepou•íva•
v uzavretých miestnostiach, alebo ju nehádza•
za osoby, ktoré niè netušia. Taktie• pri pou•ití
dodr•iava• bezpeèný okruh od uvedenej pyro-
techniky. Hlavná èas• prevencie spoèíva na
rodièoch a školskom personále, aby mláde•i
vysvetlili, ako bezpeène a kde pou•íva• zábav-
nú pyrotechniku. Dozor nad pou•ívaním alko-
holických nápojov mladistvými zostáva na ple-

ciach majite¾ov reštauraèných podnikov v na-
šej obci, ktorí sú spoloène s personálom v tej-
to veci plne fundovaní.

Na záver chcem všetkým obèanom obce v
mene celého kolektívu KOVP, obchodu a slu-
•ieb pri OÚ v Beckove za•ela• príjemné pre•i-
tie Vianoèných sviatkov, bohatého Je•iška, ve¾a
rodinných, pracovných a osobných úspechov
v Novom roku 2008.                 Pavol Hladký

K tomuto blaho•elaniuz sa pripája výbor
PZ HURBAN Beckov, ako aj celá èlenská zá-
kladòa. Prajeme všetkým obèanom obce, hos-
•om a prázdninujúcim de•om príjemný pobyt
poèas prázdnin a sviatkov v našom chotári,
ktorého krásu treba vníma• u• od útleho veku.

Výbor PZ HURBAN – Beckov
Pavol Hladký

Komisia ochrany verejného poriadku, obchodu a služieb informuje
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Naša obec v poslednom čase
získava na kráse. Je to aj zá−
sluhou čulej stavebnej činnos−
ti, pretože veľa mladých ľudí si
stavia vlastné rodinné domy,
pred dokončením je nový ná−
jomný dom a mnohé staré domy
sa opravujú. Jeden opravený
„starý dom“ z polovice 19. sto−
ročia vzbudil v poslednom čase
zaslúženú pozornosť, pretože
jeho nový šat je
neprehliadnuteľ−
ný. Ide o známy
Hotel Kollár,
Reštauráciu pod
hradom alebo
„hotel“, ako ho
všetci v obci vo−
lali.

„Hotel“ bol
dlhé roky v užíva−
ní spotrebného
družstva Jednota,
po reštutúcii v r.
1989 bol vrátený
pôvodným vlastníkom − rodine Kol−
lárovcov, ktorí ho po krátkodobom
prevádzkovaní napokon na dlhú
dobu zatvorili. Až v roku 2004
zmenil nenápadne vlastníkov –
stala sa ním rodina Dvornických
z Trenčína. Ešte toho roku začali
s projektovou dokumentáciou a s
prvotnými rekonštrukčnými práca−
mi. A v auguste 2007 nastal deň,
kedy priestory už pod názvom „Kú−
ria Beckov“ navštívili prví hostia.
Odvtedy tu každodenne vítajú náv−
števníkov v pube a v reštaurácii a
prichýlia aj nocľažníkov.

Ak máte to šťastie, a domáca
pani vám urobí sprievodkyňu po
renovovaných priestoroch, bude−
te očarení krásou, útulnosťou a
dobrým vkusom nových majiteľov.

Na prízemí je rozľahlý pub s
barom v tvare lode a bowlingovou
dvojdráhou v pivničných priesto−
roch pubu. V pravej časti objektu
sa nachádza recepcia a reštaurá−
cia pre 40 osôb s 2 ďalšími men−
šími miestnosťami: konferenčná
miestnosť s kapacitou 20 osôb a
salónik pre 20 osôb. Na poschodí
je 9 izieb a 5 apartmánov pre 42
hostí, vrátane svadobného s kr−
bom a anjelom – dielo akademic−
kého sochára Igora Mosného, kto−
rý obohatil interiér o ďalšie diela,
ako napríklad „Beckovská Mado−
na“, drevený monument v tvare
kríža (ženy) s výjavmi spätými s
históriou Kúrie Beckov. Kúria bola
kedysi zájazdovým hostincom, kto−
rý slúžil aj na prepriahanie koní,
čím sa sochár nechal inšpirovať a
použil časti konských povozov a
podkov pri tvorení tohto diela. Aj

ostatné priestory sú späté s histó−
riou obce − na stenách sú umiest−
nené obrázky starých rytín Becko−
va, fotografií bývalého hotela, re−
produkcie maliarskych diel nášho
rodáka Ladislava Medňanského.

Harmónia v zelenom – takto
možno označiť exteriér budovy
Kúrie. Objekt je nielen krásny na
pohľad, ale predovšetkým svojím
účelom a využitím. Návštevníci

obce, ale aj domáci obyvatelia a
ich hostia takto získali nové mož−
nosti v oblasti cestovného ruchu,
pohostinstva, ubytovania a tráve−
nia voľného času. Priestory nové−
ho hotela slúžia pre rôzne spolo−
čenské udalosti, ako sú svadby,
pohreby, rodinné oslavy, pracov−
né stretnutia, školenia...

Exteriér Kúrie Beckov ponúka
nádherný výhľad na hradnú skalu
z letnej terasy, ako aj jazierko s
plávacou zónou, ktoré bude v lete
budúceho roka sprístupnené zá−
kazníkom k využitiu na schlade−
nie sa v horúcich letných dňoch.
Okrem iného, na nádvorí Kúrie
Beckov sa nachádza antukový te−
nisový kurt s osvetlením, detský
kútik s hojdačkami i šmykľavkou a
altánok pre 20 hostí s krbom na
letné grilovačky.

V priestoroch jaskyne pod hrad−
nou skalou bude začiatkom roka
otvorené mini wellness centrum,
ktoré bude poskytovať možnosť
využitia sauny a whirlpoolu pre 6
– 8 osôb.

Pretože sme ľudia zvedaví, roz−
hodli sme sa položiť zopár otázok
majiteľom Kúrie Beckov, pánom
Dvornickým.

− Prečo práve Beckov sa stal
miestom Vašej hoteliérskej a
reštauračnej činnosti?

V roku 2003 sme začali hľadať
objekt v okolí Trenčína pre reali−
záciu nášho zámeru otvorenia
zariadenia ako je dnešná Kúria
Beckov. Vtedy sme objavili chát−
rajúci bývalý hotel Kollár, ktorý nás
zaujal svojou polohou a umiest−
nením priamo pod hradnou ska−

lou. Napriek tomu, že bol objekt v
dezolátnom stave, nezastavilo nás
to od ďalšieho konania a začali
sme rokovonia o odkúpení od pô−
vodných majiteľov.

− Boli aj nečakané „prekva−
penia“, ktoré Vám skrížili plá−
ny? Vraj ste mali byť otvorený
ešte v r. 2006?

Počas každej rozsiahlej rekon−
štrukcie sa vyskytnú problémy ale−
bo komplikácie, ktoré majú vplyv
na ďalšie pokračovanie staveb−
ných prác. V našom prípade to boli
zdĺhavé rokovania s pamiatkovým
úradom v Trenčíne, vzhľadom k
tomu, že sa objekt nachádza v blíz−
kosti hradnej skaly a hradu, ktoré
spomalili stavebné práce na ob−
jekte.

− Kto usmerňoval výtvarnú
podobu Kúrie? Kto je autorom
projektu rekonštrukcie?

Naše predstavy o využití budo−
vy perfektne projekčne spracoval
Ing. arch. Peter Kohút z Trenčína.

Pán Kohút sa postaral o exte−
riér a interiér budovy a jej okolia,
pričom sa snažil zachovať čo naj−
viac prvkov z pôvodnej stavby.
Interiérový dizajn je dielom spolu−
práce návrhov pani Kvasničkovej
a výroby stolárskej dielne pána
Fraňa z Trenčína.

− Kto sa podieľal na realizá−
cii tohto projektu?

V prvom rade by sme sa chceli
poďakovať obecnému úradu a sta−
rostovi obce p. Karolovi Pavlovi−
čovi, za ich operatívnu pomoc pri
procese stavebného konania. Svo−
ju zásluhu na úspešnom ukonče−
ní projektu má aj Ing. Martin Ne−
boháč, ktorý nám niekoľkokrát
pomohol pri riešení rôznych sta−
vebných prác, ako aj horolezci na

čele s Petrom Ondrejovičom, ktorí
nám pomohli pri realizácii výško−
vých prác spojených s rekonštruk−
ciou strechy a rešpektovali čias−
točné obmedzenia prístupu k hrad−
nej skale v období rekonštrukcie.

− Dvor je prekrásne záhrad−
nícky upravený, je to dielo pani
Dedíkovej?

Nie. Autorom návrhu dnešnej
podoby záhradnej časti je Ing.
arch. Peter Kohút a všetky terén−
ne práce, ako aj výsadbu zelene,
realizoval Marek Mosný. Pani De−
díková s nami spolupracuje na
dekoračných prácach interiérov a
exteriérov Kúrie, za čo jej patrí
naše uznanie.

− Aké máte plány do budúc−
nosti?

V prvom rade chceme dosiah−
nuť stabilitu personálu a ponúka−
ných služieb. Vybudovať si stabil−
nú, spokojnú klientelu a následne
rozšíriť naše služby podľa dopytu
našich zákazníkov ako aj občanov
obce Beckov.

− Blížia sa Vianoce, pripravu−
jete niečo mimoriadne pre svo−
jich hostí?

Pre našich hostí sme v mesiaci
október prichystali Kačacie a Hu−
sacie hody, ktoré pre ich pretrvá−
vajúci záujem predlžujeme do 16.

decembra. Ďa−
lej pripravuje−
me v spoluprá−
ci s pani Dedí−
kovou vianoč−
nú výzdobu
exteriérov aj
interiérov pre
zákazníkov,
ktorí si v našich
p r i es to roch
môžu vychut−
nať chvíle blí−
žiacich sa Via−
noc.

Na záver,
Vám, milí čita−
telia a zákazní−
ci, kolektív Kú−
rie Beckov pra−
je príjemné
prežitie vianoč−
ných sviatkov v

kruhu Vašich blízkych a tešíme sa
na Vašu návštevu v novom roku
2008.

Ďakujem za milé slová a v
mene našich čitateľov Vám že−
lám pokojné prežitie Vianoc v
kruhu najbližších a do nového
roka Vám želám pevné zdravie,
šťastie a veľa spokojných zákaz−
níkov!

Za rozhovor ďakuje
Dana Badžgoňová

KÚRIA BECKOV
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1. Z pera Ireny Prnovej sa v roku 2006
zrodila útla knižka Pútnické miesta vo
farnosti Nemšová (a v blízkom okolí).
Spomínané miesta boli odnepamäti pra−
meňom utíšenia a následného pokoja
ľudskej duše, žriedlom stability skľúče−
ného srdca i vyjadrenia radosti a nad−
šenia. A hoc mesto Nemšová nepatrí k
pútnickým stánkom rozjímania, pre ta−
mojších obyvateľov znamená útechu a
potešenie. Kaplnky začlenené do farnos−
ti Nemšová sa zaraďujú k pútnickým
miestam. Ako miesto skláňania sa pred
Bohom a prehodnocovania vlastného
duchovného života slúži známy baroko−
vý rímsko−katolícky kostol zasvätený
patrónovi mesta Michalovi Archanjelo−
vi. Je dobovým stelesnením spolupráce
prírody a ľudských rúk.

2. Spolupráci spoločenstva ľudí sa
darilo aj v apríli pred trinástimi rokmi. V
nezabudnutom šate tradícií si Nemšov−
čania doviezli z Drietomy Milostivú so−
chu Fatimskej Panny Márie. Na chvíľu,
na krátky čas. Svätá omša sa konala
práve pri príležitosti návštevy Milostivej
a z úcty k nej. Spievanie mariánskych
skladieb, modlenie popretkávané úva−
hami a dotknutie sa vznešenej sochy,
naplnilo očakávania prítomných a pozi−
tívne ovplyvnilo myseľ veriacich, rozši−
rujúc tak humánny obraz a poslanie tohto
podujatia.

3. Svätá omša je vždy znakom stretu
dobrodenia a dobrotivosti. Folklórna sku−
pina Liborčan zaspievala na záver jed−
nej zo svätých omší pieseň, ktorú zložil
Anton Koníček z Kľúčového. Ponúkame
úryvok z nej:

V Ľuborči na cintoríne stojí pekná
kaplnka, návrh na jej postavenie je od
pána dekana.

Jeho meno zapíšeme tu v obecnej
kronike, konečne je svätý stánok aj tu v
našej dedine.

Svätý Anton, ty patrón náš, našu obec
ochraňuj, pros u Boha za nás hriešnych,
tu na omši zídených.

S pobožnosťou sa tu vznáša vďaka,
úcta, veleba, aby všetci bohabojní do−
stali sa do neba.

4. Rezbár Ľudovít Vavruš, umelec v
pravom zmysle slova, vytvoril Veľký kríž,
sochu sv. Antona Paduánskeho a štr−
násť zastavení Krížovej cesty. Umelec−
ké diela sú umiestnené v kaplnke v Ľu−
borča.

5. Púť na svätý Hostýn bola v povoj−
nových rokoch namáhavá a vysiľujúca.
Ženy s batohmi na chrbtoch niesli poži−
veň na päť dní. Cez lesy chodili pešo,
preto únava a ubúdanie fyzických síl
neboli zriedkavé. Želaný cieľ ťažkej ces−
ty − bazilika Nanebovzatia Panny Márie
na Hostýnku − sa javil od nich fyzicky
ďaleko a v ich duši zase blízko. Ľudia
sa tam modlili za trpezlivé vypočutie a
porozumenie svojich prosieb a prianí. Ani
ubolené nohy, ba ani nepriaznivé poča−
sie či hlad a smäd nedokázali zastaviť
ich „chcenie“, dychtivý pohľad, veľkú túž−

bu pomodliť sa v tomto pútnickom chrá−
me viery a dobra.

6. Deň 17. júl sa považuje za sviatok
sv. Svorada a Benedikta. Pútnické miesto
Skalka pri Trenčíne je späté s týmito pus−
tovníkmi. Obaja boli v službách Krista,
vykonávajúc pri tom prácu pre spásu svo−
jej duše. Ich pustovnícka činnosť v Skal−
ke sa tak stala oslavou života, pouče−
ním, situačným príkladom pre ostatných
i reflexiami nad vlastným spôsobom ži−
vota. Ich povestná skromnosť a manuál−
na práca sú dnes na osoh iným.

A ešte sľúbený doplnok. Ako sa mení
a rozvíja spoločnosť, tak sa menia a roz−
víjajú jej postoje. Filozofické a estetické
cítenie, aktívne medziľudské vzťahy, ži−
votné princípy a etické zásady ... poko−
ra, odvaha, zdravá hrdosť ... tieto hod−
noty súvzťažne žijú s nami, pre nás.
Niektoré sú relatívne, iné trvalé. Tak je
to i s človekom. Nik z nás nie je večný.
Preto by bolo krásne a nanajvýš rozum−
né vytvoriť si vo svojom imaginárnom i
skutočnom svete ekumenický stánok
všetkých vierovyznaní, v ktorom sa stret−
nú a spriatelia všetci ľudia dobrej vôle.
Otázka nemennosti spoločenského roz−
delenia je doposiaľ otvorená. V dnešnom
materiálnom čase, v ktorom ešte aj
zmýšľanie podlieha peniazom, je isté,
že nie všetko je určené všetkým: služ−
by, pohodlie a kvalita života. To je eko−
nomické hľadisko. Na opačnom brehu
stojí ľudský rozum, ktorý, ak je naozaj
rozumný, dokáže prijať k sebe všetkých,
a to bez akýchkoľvek postulátov. V pev−
ných a ustálených obrysoch vlastného
umu tak možno odstrániť vnútornú zo−
vretosť a predsudky, ktoré nechcú umož−
niť vyjadrenie vlastných úsudkov a skú−
seností. Doprajme priechod akceptácii
rôznym vyznaniam. Snažme sa. Aspoň
takto. Symbolicky. V našich mysliach.

PhDr. Lenka Mandelíková

Pol tucta zvestí z farnosti v Nemšovej a jeden doplnok

Známka J.M. Hurbana
Slovenská pošta vydala k 1. sep−

tembru 2007 pamätnú známku s por−
trétom J.M. Hurbana. Vyšla v obme−
dzenom množstve 3200 kusov. Jej
autorom je známy slovenský výtvar−
ník Dušan Kállay. Ak budete mať
šťastie, možno ju zakúpite na niekto−
rej pošte.                  Ľubomír PaulusPoh¾adnica Salaša

V Beckovských novinách 1/2007 bol uverejnený člá−
nok Beckovský salaš. K histórii Salaša chcem doplniť,
že v minulom storočí bola vydaná pohľadnica s názvom
„Gruss aus der Forsterel Beczko“ od Jakuba Steiman−
na. Na nej bola krásna vila postavená v nemeckom štý−
le. Mala názov „Villa Bransch“ − bol to spomínaný Salaš.
Cesta tejto pohľadnice bola veľmi dobrodružná. Preko−
nala dlhú cestu z Beckova cez more do Ameriky a po−
tom späť. Písal ju Pavol Tupý, čo býval na „Rádku“ pri
Miss Anna Ondrejovič v Chicagu na Slovensko. Boli to
moji starí rodičia.

Na priloženej fotografii AnnaTupá rod.  Ondrejovičo−
vá, vpravo ako členka Sokola v USA.  Ľubomír Paulus

Spomienka na dr. Kodoňovú
Život a práca archeologičky dr. Kodoňo−

vej bola spätá s našou obcou , v rokoch 1970
až 1976 prebiehal na Beckovskom hrade ar−
cheologický výskum. V letitých nánosoch sa
ukrývali mnohé historicky vzácne nálezy, ktoré
môžeme dnes vidieť aj v Ternčianskom mú−
zeu – Expozícia Beckov.

Práca dr. Kodoňovej nie je neznáma ani
našim občanom, ani čitateľom Beckovských

novín. Po obdržaní smútočného oznámenia o jej úmrtí, ktoré
rodina zaslala obci, zalistovala som si v starých ročníkoch BN,
aby som sebe aj čitateľom pripomenula jej články o pamiatkach
Beckova a predovšetkým o jej významných nálezoch na hrade:

BN 2/1997 Hrad a podhradie v historických prameňoch (pub−
likované aj Trenčianske noviny, 12.03.1996 č. 11)

BN 3−4/1997 Stibor opradený povesťami (TN – 19. marca
1996 č. 12)

BN 1/1998 – Premeny kamenného skvostu (TN – 26. marca
1996 č. 13)

BN 2/1998 – Dotvárali ho stavbári i umelci (TN – 2. apríla
1996 č. 14)

BN 3/1998 – Aj Stiborovi trvala prestavba tak dlho … k sprí−
stupneniu hradu po takmer 30 rokoch

BN 4/2000 – Židovský cintorín v Beckove.
V obecnej knižnici máme jej knihu, ktorú vydal Pamiatkový

ústav v Bratislave r. 1995 – Hrad Beckov. Výsledky výskumu
národnej kultúrnej pamiatky. Spoluautorkou bola Štefánia Tóthová.

S dr. Kodoňovou sme sa na poslednej ceste rozlúčili v Bra−
tislave v pondelok, 26.11.2007 .                                           (b)
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Pri vzájomných kontaktoch sa ľudia
popri bežnej komunikácii občas dostávajú
aj do konfliktov. Tieto častokrát pramenia
z rozdielnosti názorov na riešenie určitého
problému, pričom každý z účastníkov kon-
fliktu je presvedčený, že iba on má pravdu
a že iba jeho názor je správny. To ovšem ne-
musí vždy zodpovedať objektívnej skutoč-
nosti. Dochádza k nedorozumeniu, ktoré
vzniká aj z toho, že sa vzájomne dobre ne-
počúvame, alebo pri vzájomnom presvied-
čaní sa o svojej pravde nenapadne nás na-
pochytre na jej obhajobu dosť objektívnych
dôkazov. Vyvrcholenie takéhoto konfliktu,
obyčajne pod vplyvom emócií, zahmlieva-
júcich logické myslenie, dostáva spor do
bezvýchodiskového stavu, problém ostáva
nevyriešený a obvykle dochádza i k zhor-
šeniu vzájomných medziľudských vzťahov.
Na otázku, prečo dochádza k takýmto situ-
áciám, možno zjednodušene povedať, že to
pramení z toho, že každý z nás, aj keď v ur-
čitých osobnostných rysoch môžeme mať
veľa spoločného, v niečom sa odlišujeme a
vzhľadom na naše osobnostné rozdielnos-
ti, mnohé veci inak vnímame (pod vplyvom
výberovosti vnímania), ale i inak chápeme
a posudzujeme. Je potrebné brať v úvahu
aj skutočnosť, že človek pri obhajobe svo-
jich názorov zrejme oprávnene vychádza z
uvedomovania si svojich dispozícií, predpo-
kladov, svojich schopností, znalostí, ale i od-
bornej zdatnosti, prameniacej z nadobud-
nutého vzdelania či životných skúseností,
ktoré pokladá za záruku toho, že jeho ná-
zor je správny a že teda zodpovedá pravde.
Ovšem, toto jeho uvedomenie môže byť aj
mylné a neobjektívne.

V jednom z našich predchádzajúcich prí-
spevkov sme sa zaoberali odlišnosťami me-
dzi ľuďmi v našich osobnostných charakte-
ristikách a z nich vyplývajúcich odlišností
v našom správaní a v reakciách na dianie
okolo nás. Naše správanie je väčšinou zmys-
luplné a vedie k dosahovaniu určitých cie-
ľov, ale je tiež pravdou, že niekedy konáme
niečo iba tak, akosi náhodne, bezcieľovo.
Ideme napríklad na prechádzku, bez stano-
venia si cieľa tohoto nášho „putovania“.
Ideme si iba oddýchnuť, odpútať sa od kaž-
dodenných problémov, nadýchať sa čer-
stvého vzduchu, zrekreovať sa napríklad
vnímaním nás obklopujúcej prírody, ktorá
má na nás blahodarne pôsobiace čaro vo
všetkých obdobiach roka. Ale v podstate
prevažne všetko, čo robíme, aj keď si to
vždy plne neuvedomujeme, všetky naše ak-
tivity smerujú k nejakému cieľu, ktorým je
v podstate uspokojovanie našich potrieb.
Od tých najzákladnejších, biologických, ako
je potreba prijímania potravy, potreba
spánku, potreba bdenia a činnosti, vzduchu
a rad ďalších k životu nevyhnutných činnos-
tí, ale i vyšších potrieb, vlastných iba člove-
ku, ako sú napríklad potreba lásky a nehy,
potreby estetické a rad ďalších vyšších po-
trieb súvisiacich s duchovným a sociálnym
životom človeka, s jeho sebarealizáciou, sve-
tonázorom, vierovyznaním a s celou hierar-
chiou s tým súvisiacich potrieb. To sú všet-
ko činitele, ktoré dominantne usmerňujú
naše správanie a ovplyvňujú aj naše sociál-
ne vzťahy. Ale, žiaľ, naše správanie a panu-
júce medziľudské vzťahy, nie sú vždy odra-

zom nami uznávaných hodnôt a ideálov. Po-
tvrdila by to aj „životospráva“ niektorých
našich spoluobčanov.

Pozastavme sa teraz a pripomeňme si
činitele, ktoré spôsobujú rozdielnosti v re-
agovaní človeka na pôsobiace podnety a
okolnosti. Sú to, popri osobnostných danos-
tiach, ako sú rozumové či iné špeciálne
schopnosti, osobnostné a temperamentál-
ne vlastnosti, ako extraverzia či introverzia,
neuropsychická stabilita či labilita, domi-
nancia či submisívnosť, rozdielnosti v záuj-
moch, ale sú to aj demografické činitele, ako
je vek, pohlavie, vzdelanie, ale je to i teles-
ná zdatnosť, zdravotný stav i ďalšie, ktoré
podmieňujú nami vnímané rozdielnosti
ľudí v ich prístupe k svetu, najmä v oblasti
sociálnych vzťahov a prístupe človeka k člo-
veku, ale i v prístupe človeka k sebe samé-
mu.

Pohovorili sme si o viacerých význam-
ných okolnostiach života človeka. O tom, že
správanie nás ľudí je cieľavedomé a smeru-
je k dosahovaniu cieľov, ktoré úzko súvisia
s uspokojovaním našich potrieb, či už tých
„živočíšnych“, nižších, ale i tých vyšších, ľud-
ských, duchovných, estetických atď. Pove-
dali sme si tiež niečo o uvedomovaní si roz-
dielov medzi ľuďmi, ale aj o potrebe (na-
priek našim rozdielnostiam) snažiť sa o chá-
panie iných, o vytváranie dobrých medzi-
ľudských vzťahov.

Pokúsme sa teraz načrieť i do niekto-
rých konkrétnych spoločenských a spolo-
čensko-ekonomických problémov, súvisia-
cich so životom, ktorý nás obklopuje v na-
šej obci, v Beckove. Že tých problémov je
neúrekom, to by nám mohol potvrdiť aj na
stránkach našich Beckovských novín, či pri
rôznych spoločenských stretnutiach, ten,
ktorý má „starostí“ vari najviac (veď mu to
vyplýva aj z názvu funkcie), náš starosta.
Je pochopiteľné, že ak je niekto vo vrcholo-
vej funkcii obce už viac volebných období,
pozná už viaceré problémy obce a podieľal
sa, niekedy viac, inokedy menej úspešne, aj
na ich riešení. Nuž, ale nebolo vždy možné
riešiť každý problém alebo úlohu k rovna-
kej spokojnosti všetkých občanov, z čoho
vyplýva aj rozdielna spokojnosť s jeho pô-
sobením vo funkcii starostu. Tak to už v ži-
vote býva. Nie je možné vytvoriť rovnakú
spokojnosť napríklad pri posúdení sporu
dvoch občanov s protichodnými želaniami.
Spokojnosť, či nespokojnosť s niečím či s
niekým, vyplýva tiež z našej medziľudskej
osobnostnej rozdielnosti posudzovania vý-
konu tej-ktorej činnosti. Ale v značnej mie-
re je niekedy spokojnosť či nespokojnosť
ovplyvnená znalosťou či neznalosťou okol-
ností, faktov i všetkých činiteľov, ktoré pri
rozhodovaní o riešení problému viedli k
záverom a k príslušnému rozhodnutiu. Táto
rozdielnosť okolností, ktoré sú pre dané rie-
šenie častokrát rozhodujúce, môže viesť k
nepochopeniu a k nespokojnosti s daným
riešením. K takejto skutočnosti dochádza
zrejme aj v našich beckovských podmien-
kach, a to hlavne z dôvodu nedostatočnej
informovanosti mnohých občanov, prame-
niacej z ich nezáujmu o veci verejné, z ich
apatie a ich neúčasti na verejných rokova-
niach obecného zastupiteľstva. Bolo by na-
čase rozťať tento gordický uzol nezáujmu

analýzou a elimináciou príčin tohto stavu.
V záujme zvýšenia príťažlivosti týchto

rokovaní tak, aby vzbudili záujem občanov
zúčastňovať sa na nich, je potrebné hľadať
a nachádzať cesty, a to už počnúc napríklad
zverejnením samotnej pozvánky, z ktorej
bude zrejmé, že sa rokovanie bude týkať
toho, čo ľudí zaujíma, čo sa ich týka, čo sa
týka skvalitnenia podmienok pre život v
obci (len si spomeňme, ako do posledného
miestečka bývala obsadená sála kultúrne-
ho domu pri prejednávaní otázok plynofi-
kácie obce). Pre zvýšenie záujmu občanov
na rokovaniach, je možné vychádzať z
množstva opatrení, týkajúcich sa nielen ich
obsahovej príťažlivosti ale i technických za-
bezpečení, ako je napríklad vhodnosť ter-
mínu konania v týždni, vhodnosť hodiny,
zohľadňovaním zamestnaneckých problé-
mov tak, aby tieto termíny vyhovovali väč-
šine, najmä zamestnanecky aktívnej popu-
lácii obce. Pokiaľ ide o samotné pozývanie
na rokovanie, bolo by tiež vhodné okrem
„strohých bodov rokovania“ uviesť, či už v
pozvánke, či popri nej v obecnej skrinke
oznamov, niekoľko ďalších obsahových in-
formácií o najvýznamnejších bodoch roko-
vania, a samozrejme, viackrát opakovane
odvysielať informácie a pozvanie na roko-
vanie v miestnom rozhlase, prípadne i s
príhovorom niektorého z predstavenstva,
ktorý bude k niektorému z bodov rokova-
nia na zasadaní referovať.

Obsahovo v pozývajúcich informáciách
by bolo vhodné zdôrazniť tiež potrebu účas-
ti zvýraznením významu v programe uve-
deného problému rokovania. Neosobujem
si týmto mojim príspevkom právo na neja-
kú inštruktáž ako vzbudiť väčší záujem o
veci verejné, chcem iba upozorniť na to, že
analýzou súčasného stavu treba hľadať a
nájsť východiská ako zabezpečiť či zdoko-
naliť chod informácií o činnosti predstaven-
stva obce k jej občanom, i keď je potrebné
s uznaním konštatovať, že obecné zastupi-
teľstvo v tomto smere vyvíja značné úsilie,
čoho dôkazom je i množstvo príspevkov,
publikovaných vo viacerých rubrikách Bec-
kovských novín, predstavujúcich pestrú
škálu informácií tak z histórie, zo súčasnosti
i perspektív rozvoja našej obce. Preto pod
skvalitnením informovanosti občanov,
bude vari výstižnejšie hovoriť o potrebe
skvalitnenia vzájomnej informovanosti me-
dzi správou, či vedením obce a širokou ob-
čianskou verejnosťou. Teda o skvalitnenie
toku informácií nielen od predstavenstva
obce k občanovi, ale aj o zdokonalenie toku
informácií od občana k predstavenstvu
obce. A hlavne o potrebe vytvoriť fungujú-
cu formu na vzájomnú konfrontáciu týchto
informácií a názorov, na riešenie existenč-
ných problémov obce a občanov. Ide teda
o skvalitnenie interakcií medzi občanmi a
obecným zastupiteľstvom. Chýba tu akási
výraznejšia spätná väzba. Ide tu iba o akýsi
informačný monológ, a bolo by žiadúce, aby
tu existoval informačný dialóg. Informácie
z OZ by mali byť v prvom rade odosielané
tak, aby sa dostali k adresátovi, občanovi,
a aby ho provokovali k vyjadreniu sa, tak
tu bol hlavne priestor, možnosť vyjadrenia
adresátov, čiže občanov. A na to by mali slú-
žiť verejné rokovania OZ.

Šlo by napríklad o to, aby vznikol dia-
lóg o plánoch rozvoja obce a názormi obča-
nov na jednotlivé konkrétnosti. Občania by
sa mali napríklad dozvedieť (a tu si teraz
kvôli názornosti iba vymýšľam), prečo sa
na budúci rok bude opravovať ulica v Mati-
áške a nie vo Vadičove, alebo prečo sa pred-
nostne neopravilo Trojičné námestie a ces-
ta k nemu od novinového stánku, keď ide o
centrum obce, ktoré špatí aj burinou zaras-
tené spálenisko, pozemok, pôvodne patria-
ci Jednote. Veď ide o cestu a námestie, po
ktorých prechádza každý návštevník hra-
du i väčšiny pamätihodností Beckova (kláš-
tor, park so storočnými lipami, hotel pod
hradom, kostoly). Musí prejsť okolo vekom
už narušeného súsošia a ošarpaného múri-
ka po pestro fľakatej asfaltke, plnej roztrú-
seného kamenia a nehovoriac o tom, že keď
prší, aj po tečúcich potokoch a zablatenej
ceste. Po obci máme už veľa chodníkov, ale
toto námestíčko je akousi pešo-dopravnou
zónou, kde treba dávať občas prednosť v
jazde a občas v chôdzi.

Takto by sme mohli uvažovať popri
potrebe riešenia ďalších problémov pri zve-
ľaďovaní obce v oblasti dopravno-komuni-
kačnej siete, pri výstavbe obce, pri udržia-
vaní a rozširovaní zelene, pri riešení sociál-
nych, výchovno-vzdelávacích a kultúrno-
spoločenských, či telovýchovných a športo-
vých problémov... až po problémy so získa-
vaním financií, vrátane tých núkajúcich sa
nám z Eurofondov. S problematikou nedo-
statku finančných zdrojov na zabezpečenie
krytia jednotlivých položiek, sa vytvára
potreba a problém stanovenia postupnosti
realizácie jednotlivých úloh, čiže stanove-
nie akéhosi poradovníka priorít.

V tejto súvislosti ma napadá možnosť
uplatnenia techniky, prevzatej z oblasti pod-
nikovej sféry pri stanovovaní priorít rieše-
nia problémov v rôznych oblastiach úloh
podniku, nazývaná „riešenie podnikovej
slepoty“. Jej princíp vyplýva zo skúsenosti,
že niektoré nedostatky či prekážky, naprí-
klad rozkopávky či skládky smetí a pod.,
ktoré nám v niečom vadia a prekážajú, ča-
som nám zovšednejú, prestanú byť rušivým
elementom, akosi si na ne zvykneme a „ne-
vidíme“ ich (máme na ne „podnikovú sle-
potu“). Toto, pod vplyvom podnikovej sle-
poty nami už nevidené, si ovšem všimne
hneď ten, čo nami nevidené uzrie po prvý
raz. Mohol by to byť možno najbližší náv-
števník Beckova, ktorý cestou na hrad sa
potkne o kameň pred Trojičkou, pozrie sa
vpravo, kde zazrie s okolím rozprávkovo
kontrastujúcu stavbu domova Školských
sestier de Notre Dame a vľavo chátrajúce
súsošie sv. Trojice. Nové, nezaslepené vide-
nie, je možné získať aj pomocou ankety od
návštevníkov Beckova, ale i od našich ob-
čanov, s ktorou sú už v Beckove určité skú-
senosti.

A záverom, keďže sa blížime k Viano-
ciam, sviatkom pokoja a radosti, chcem za-
želať Vám i sebe popri prianiach bohatého
Ježiška, šťastia, zdravia a božieho požehna-
nia, v Novom roku aj splnenie našich túžob
po skvalitnení našej vzájomnej komuniká-
cie, nášho občianskeho života a našich me-
dziľudských vzťahov.

PhDr. Štefan Graca, Csc.

KOMUNIKÁCIA A NAŠA VZÁJOMNÁ INFORMÁCIA
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Èo ste hasièi...
V škole od minulého školského roku funguje aj krú−

žok Plameň. Zapísaných je 16 žiakov, ktorí sa stretávajú
každý štvrtok popoludní.

Stretávky majú praktické, ale aj teoretické. Učia sa,
ako poskytnúť prvú pomoc. Kedy, kde a ako použiť ten
správny hasiaci prístroj.

Využívajú aj telocvičňu, na stálu kondíciu. Vytvárajú
si rôzne prekážkové dráhy, aby si úplne mohli priblížiť
rôzne prekážky, ktoré sa vyskytnú aj v reálnom živote.

Zbrojnica slúži na odskúšanie ich praktických vedo−
mostí. Tu sa im venujú dospelí, ktorým patrí za to veľká
vďaka, p. Jaroščiakovi, p. Ľ. Gábovi.

Medzi ďalšie aktivity patrilo aj pomoc na BLS – sa−
mozrejme vrámci ich možností.

Očas si zájdeme v sobotu na plaváreň do Nového
Mesta nad Váhom.

Medzi naše najväčšie úspechy patrí: 2. miesto v kraj−
skej súťaži v Krajnom.

Chlapci sú veľmi šikovní a hlavne oduševnení praco−
vať pre druhých.                                                   MS

Deò jablka
Naša ZŠ J.M.Hurbana je zapojená do projektu ,, Zdra−

vá škola“. Podstatou projektu je osvojiť si správny život−
ný štýl a starostlivosť o svoje zdravie. Vychovávať k hod−
notám – láska, zdravie, život – v súvislosti s učebnými
osnovami predmetu,, Výchova k manželstvu a rodičov−
stvu“. Prispieva k formovaniu žiaka.

Tento projekt sa zameriava aj na zdravú výživu, vý−
ber potravín a spôsob stravovania.

Formy a metódy realizácie tohto projektu sú rôzne:
besedy, ankety, vychádzky, turistika, brigády, súťaže,
výlety, exkurzie.

A práve vo štvrtok 25.10.2007 bol celosvetový Deň
jablka. Aj my sme oslávili tento deň. Deti si priniesli jabl−
ká a počas prvej hodiny každý učiteľ predstavil deťom
toto chutné ovocie a jeho účinky na organizmus člove−
ka. Druhú hodinu si každá trieda pripravila jabĺčka, ktoré
si deti priniesli z domu.

Žiaci boli veľmi aktívni. Niektorí si pripravili jabĺčka
namočené v škorici a popolievali ich karamelovou prí−
chuťou / tvorivosť našich siedmačiek/. Iní z nich povykra−
jovali rôzne vzory a tvary.

A počas desiatovej prestávky boli jabĺčka umiestne−
né na dolnej chodbe, kde bola ochutnávka jablka. Záro−
veň sme si mohli popásť oči aj na veľkosti niektorých
výstavných kusov.

Tento deň bol veľmi pekný.
Všetci sa už tešíme na ďalšie takéto stretnutie.
Keďže od 22.10.2007 funguje na škole ŽIACKY PAR−

LAMENT, on sa zhostil úlohy, vytvárať a tvoriť priaznivú
klímu na škole. Tak najbližšia akcia by mal byť VEČER
PRI SLOVENSKEJ KLASIKE.

Budeto pozeranie klasických filmov: Jánošík, Červe−
né víno, Sváko Ragan. Aj toto je formovanie žiaka k
pozitívnym hodnotám.                                            MS

Alebo podnadpis by mohol znieť „Z
rozprávky do rozprávky“ .

Od piatej triedy až po deviatu triedu
mali žiaci pripravené rozprávky od rôz−
nych spisovateľov: 5. ročník – Snehu−
lienka a 7 trpaslíkov, 6.ročník – Vlk a 4
kozliatka, 7.ročník− Červená čiapočka,
8. ročník – Medovníková chalúpka, 9.
ročník− O troch prasiatkach.

Prvé dve hodiny sa naše triedy zme−
nili na rozprávku, ktorú sme hrali. Prvý
stupeň si vytváral vlastné leporelo a roz−
právky z príležitosti Dňa šk. knižníc.

Pozvali sme si aj deti z materskej
školy a ďalšie dve hodiny sa žiaci druhé−
ho stupňa zhostili svojich úloh a pre
mladšie deti zahrali divadielka. Prišli aj
rodičia s malými deťmi, ktorý si nevedeli
vynachváliť svojich miláčikov.

Mali sme v časových intervaloch roz−
ložené triedy prvého stupňa, ktoré sa
striedali na každej rozprávke. Každá trie−
da mala pripravené aj rozprávkové
menu, ktorými sme potom ponúkli náv−
števníkov.

Piataci pri Snehulienke ponúkali ja−
bĺčka a iné maškrty. Šiestaci a ich Vlk a
4 kozliatka ponúkali zeleninu a mliečko.
Siedmaci a ich Červená čiapočka po−
núkali upečené koláče, štrúdlu a vitamí−
ny pre chorú babičku (šumivý celaskon).
8.trieda a ich Medovníková chalúpka
mali na tanieroch medovníky a sladkos−

ti. Deviataci a ich Tri prasiatka hostili deti
s jabĺčkami.

V každej rozprávkovej triede sa náv−
števníci dozvedeli niečo o spisovateľovi
a jeho živote a tvorbe a potom si pozreli
rozprávku.

Zažili sme aj plače namladších, ktorí
sa veľmi báli čarodejníc. Boli odporné s
krivými nosmi a zubami. Pri Snehulien−
ke si mohli pohladkať aj živého zajači−
ka, ktorý tiež hral divadlo.

A potom deň pokračoval v súťaži "Se−
demmíľové čižmy". Každá trieda dosta−
la plánik, kde bol zašifrovaný názov roz−
právky. Museli pomocou tajnej abecedy
vylúštiť názov prvej časti a druhú časť
rozprávky mali hľadať pomocou mapky.
Indície boli zakopané v parku, pri kláš−
tore a pri lesíku. Čiže deti chodili po ce−
lej dedine a hľadali druhú časť rozpráv−
ky. Kto našiel aj druhú časť, mal tam
ďalšiu indíciu, ktorá ho poslala naspäť
do školy. Tam mal nájsť knihu, z ktorej
bol názov rozprávky, prečítať si rozpráv−
ku . Nakoniec deti čakala sladká odme−
na. Víťazi sa stali naši piataci, ktorí s pani
učiteľkou sa úplne nadchli pre túto hru.

Nakoniec nám pani riaditeľka prečí−
tala rozprávku "O dvanástich mesiači−
koch."

Táto akcia bola celoslovenská. Z 250
zúčastnených škôl sa naša umiestnila
na 38 mieste.                                    MS

Medzinárodný deň školských knižníc − 22.10.2007

(SND− deň 7.11.2007) Keď sa nás
pani riaditeľka opýtala, že kto by chcel
ísť na operu do nového SND, ihneď
som sa prihlásila.

Príchod do SND bol pre mňa úžas−
ný, bola som unesená tou krásou, aj
keď niektorí hovorili, že v starom SND
to bolo krajšie. Prišli sme na predsta−
venie Madam Butterflay. Pani riadi−
teľka nám čítala o tomto predstavení
recenzie slávnych ľudí, ktorí tejto ope−
re veľmi fandili a dávali jej tie najvyššie
známky. Tak som bola zvedavá !

Samozrejme, že sa to neobišlo bez
trapasov. Išli sme sa prezliecť a na−
maľovať. Niektorí už boli prichystaní,
tak išli s pani učiteľkami do haly. Mne
a Saše Betákovej to trvalo trošku, keď
sme vyšli von, nikto tam nebol. Pri
vchode nás nasmerovali hore a my
sme vyšli o poschodie vyššie. Tam
nám jeden Nemec povedal, že máme
ísť doprava. To je super, že sme sa
mohli porozprávať aj po nemecky.

Nakoniec sme našich našli. Sadli
sme si a predstavenie sa začalo.

Opera mala tri dejstvá. A spievala
sa v taliančine. Ale bola tam čítačka,
tak preklad sme si prečítali.

Madam Butterflay bola dievčina z
bohatého japonského rodu, ale po
smrti otca zostali s mamou chudob−
né. Ona sa stala gejšou. Zaľúbil sa
do nej jeden americký vojak a zobral
si ju za ženu. On mal asi 30 a ona 15
rokov. Jej rodina bola proti tomu, lebo
ona prestúpila na kresťanskú vieru a
zanechala vieru svojich otcov.

Jeho odvelili naspäť do štátov a
ona zostala sama aj s ich synom. On
jej sľúbil, že si budú písať, ale roky
ušli a ona nedostala od neho ani je−
den list. Stále verila, že sa vráti.

Vrátil sa, ale s novou ženou, ktorá
chcela vychovávať ich syna. Madam
Butterflay bola taká zúfalá, že on je
ženatý s inou, že ju prestal zaujímať
život. A aby svojej životnej láske ne−
stála v ceste, syna poslala za otcom
a ona sa zabila.

Keď prišiel za ňou jej muž, zistil,
že ona je už mŕtva.

Skončilo sa to smutne, ale to patrí
k opere..

Počas prestávky sme stretli aj Pet−
ra Dvorského, ktorý nám dal auto−
gram.

Margarétka Martišová, 7. ročník

Pani Motýľová

Zo školských lavíc

Na hodinách literatúry odzneli aj takéto múdrosti:

− Ak neživým predmetom alebo javom pripisujeme ľud−
ské vlasnosti, hovoríme o fotosyntéze (správne perzoni−
fikácia).

− Kto je to jazykovedec? Ten, čo má problémy s jazykom.

− V ktorej rozprávke nájdeme ľudovú múdrosť, vtip? A
odpoveď znela: V rasistickej (miesto realistickej).
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„Túto kroniku píšem r.1908. Mám už 77
rokov za sebou a poslovia boží už veľmi
zreteľne klopú na bránu domku môjho.

Moje vedomosti sú zahmlené, siahajú iba
po môjho deda, ktorý sa menoval Pavel Ne−
umann. Jeho manželka bola Elisabeta Ban−
gya de Philo z Trenčína.

Pavel Neumann bol zámožný mešťan
Nového Mesta nad Váhom, remesla zlat−
níckeho, keď ešte zlatnícke remeslo bolo v
plnom kvete a kde každý zámožnejší meš−
ťan chodil pod „striebrom“. Že musel byť zá−
možný, dá sa usudzovať i z toho, že mal
vlastný dom na tom mieste, kde teraz stojí
Evanjelická škola (dnes ateliér novomest−
ských výtvarníkov na Komenského ulici v
susedstve evanjelického kostola, pozn.
sprac.). Tento dom po jeho smrti prešiel na
syna Jozefa, môjho otca, ktorý sa tam aj
narodil. Pri veľkom požiari, ktorý r.1856 za−
chvátil Nové Mesto nad Váhom, tento dom
ľahol popolom. Keďže stál v bezprostred−
nej blízkosti fary a kostola, pozemok bol ev.
cirkvou odkúpený na školu.

Môj dedo bol viac rokov richtárom, bol
ženatý s dcérou aj doteraz ešte poprednej
zemianskej rodiny Bangyovskej. V tom čase
bol jediným zlatníckym majstrom v Novom
Meste nad Váhom. Kde sa však narodil, kto
bol jeho otec a vôbec jeho predkovia, to
neviem. Viem ale, že zomrel 11.9.1814, jeho
manželka 8.12.1814. Zanechali tri deti: Ka−
terinu, Máriu a Jozefa, môjho otca.

Katerina Neumannová mala za manžela
Jura Fialu. Jur Fiala bol mešťan a mlynár−
sky majster novomestský. Jeho mlyn stál
osamote, asi pätnásť minút od mesta pri
ceste, ktorá vedie z Nového Mesta nad
Váhom do Horných a Dolných Bziniec (dnes
Bzince pod Javorinou, pozn.sprac.). Volali
sme ho „gylanský“. Bezpochyby patril ke−
dysi rodine Ghyllányi. Katerinu Fialovú
(15.9.1782−6.8.1846), sestru môjho otca
som dobre poznal. Keď jej zomrel muž, dala
mlyn do prenájmu, a prešla bývať do rodi−
čovského domu. Pretože obývala miestnosť
v zadnej časti domu, my deti nazývali sme
ju len „tetinka zadná“. Krátko pred smrťou
vzal si ju k sebe jej zať Samuel Jurkovič,
vtedy už ako sobotišský učiteľ, kde aj zo−
mrela.

Jur Fiala a Katerina Neumann mali tri
dcéry: Annu, Katerinu a Julianu.

Prvá dcéra Anna bola vydatá za Pavlom
Brezinom (nar. 20.4.1837) mlynárom a ma−
jiteľom mlyna, ktorý stojí na konci Klčového
smerom do Bziniec (predpokladáme, že na
mieste, kde donedávna bolo mestské kú−
palisko, pozn. sprac.). Títo mali tiež tri deti:
Ludvíka, Karolínu a Máriu. Pretože ich rodi−
čia zomreli, keď boli ešte malé, dostali sa
pod tútorstvo svojho ujca Samuela Jurkovi−
ča.

Druhá dcéra manželov Jura a Kateriny
Fialovcov bola Katerina. Tá sa r.1803 vy−
dala za Samuela Jurkoviča, novomestské−
ho ev. učiteľa. V manželstve mali jednoho
syna a tri dcéry. Manželka mu však zomre−
la mladá vo veku 29 rokov dňa 9.12.1832.

Tretia dcéra Juliana sa po smrti svojej
sestry Kateriny stala druhou manželkou Sa−
muela Jurkoviča. I táto za krátky čas zo−
mrela. V manželstve nemali spolu deti.

Samuel Jurkovič (9.2.1796 Brezová pod
Bradlom −13.7.1873 Brezová pod Bradlom)
bol naprv učiteľom novomestkým (1817−
1831), potom učiteľom sobotištským (1831−
1848), potom notárom brezovským (1849−
1859) a konečne notárom vrbovčianským.
Keď zanechal úradovanie, strávil posledné
roky života striedavo u svojich dvoch zaťov.
U Juraja Jurkoviča, najprv notára turolúc−
keho, potom brezovského, a u Jozefa Milo−
slava Hurbana, farára hlbockého.

Tohoto Samuela Jurkoviča som osobne
poznal. Častejšie som ho navštívil a viac
dní som sa u neho pribavil. Bol vzorný uči−
teľ nielen školskej, odrastlejšej, hlavne však
študujúcej mládeži. Viedol ju k usilovnosti a
mravnosti a zaštepoval do nej budiacu sa
národnostnú ideu. Pamätám sa, ako ma raz
zaviedol na jedno miesto v blízkosti školy
smerom k Branču, kam rád večer chodieval
na prechádzku. Bolo to miesto porastlé trá−
vou, osadené mladými lipkami s pekne upra−
venou studienkou.

A od toho času som si aj ja takéto poľné
a horské studienky zaľúbil. Keď som býval
na Papradi (staroturanská kopanica, kde uči−
teľoval, pozn. sprac.), upravil som tam na
lúke, od školy smerom k východu, pri chod−
níku, ktorý vedie do Koštiaľovej doliny, stu−
dienku. Každoročne však na jeseň mi ju
zničil pasúci sa tam dobytok.

Samuel Jurkovič bol človek v telesných
pôžitkoch veľmi mierny a zdržanlivý, okrem
vody iný nápoj nepil, ani nefajčil. Udržiaval
prísne puritánske mravy. Moja matka mi raz
rozprávala, že jej jeho syn Ludvík s dvomi
mendíkmi urobili v jej prídomovej záhrade
zo samopaše akúsi škodu. Keď mu to ona
zažalovala, tak prísne všetkých troch potres−
tal, že sa zapovedala, že sa mu viac ani pri
vyššej škode nikdy nepožaluje!

 Samuelov Jurkovičov syn Ludvík (1821−
1838) zomrel ako nádejeplný mladík. Naj−
staršia dcéra Juliana (1822−1866) vydala sa
za Daniela Slobodu, rusavského farára na
Morave, chýrneho botanika. Zomrela v mla−
dom veku.

Druhá dcéra Samuela Jurkoviča Anna,
familiárne nazývaná Anička Jurkovičová
(6.4.1824 Nové Mesto nad Váhom −
2.2.1905 Turčiansky sv. Martin) vydala sa
za beckovského rodáka, hlbockého farára
Jozefa Miloslava Hurbana. V slovenskej his−
tórii je známa ako prvá divadelná ochotníč−
ka. Na rodnom dome v rodnom meste na
Komenského ulici v Novom Meste n. V., na
bývalej budove evanjelickej školy, má
umiestnenú pamätnú tabuľu.“

Týmto príspevkom snažím sa krásnu hur−
banovskú tému rozvitú v štvrtom čísle Bec−
kovských novín, menovite v článkoch „Hod−
notná to žena...“ a „Žena Jozefa Miloslava
Hurbana“ obohatiť o spomienky učiteľa Da−
niela Neumanna.

Ing. Gustáv Rumánek

UČITEĽ DANIEL NEUMANN − výňatky z kroniky

NIEÈO O ANIÈKE JURKOVIÈOVEJ
Aj takto sa dá uèi•...

26.9.2007 sme boli na exkurzii v Bratislave. Boli sme
si pozrieť TV Markízu, kde nás sprevádzal jeden pán,
ktorý nám poukazoval miestnosti Telerána a Televíz−
nych novín. Práve v tejto miestnosti sa natáča aj Reflex.

Naše predstavy boli iné, miestnosti sa zdajú väčšie.
Mohli sme si vyskúšať kamery, sadli sme si aj na mies−
ta moderátorov. Zaviedol nás aj do miestnosti, kde sa
tvorí spravodajstvo.

Videli sme aj Petra Marcina a Zlaticu Puškárovú.
Naživo sú iní. Na záver exkurzie sme sa odfotili pri
fontáne a pri mostíku, kde sa natáča Teleráno.

Potom sme sa presunuli do ZŠ na Bajkalskej ulici,
kde majú expozíciu "Škola starých materí“. Jedna pani
učiteľka zozbierala staré veci, napr. školské lavice ešte
z Rakúsko− Uhorska, kalamáre, učiteľské katadry, staré
pianíno. Ale mohli sme tam vidieť triedu aj z čias na−
šich rodičov, dokonca aj sochu Lenina. Bola to veľmi
zaujímavá výstava. Dokonca nás aj pochválili, že sme
tak pozorne počúvali.

Naša tretia zastávka bola v NR SR.
Hneď pri vchode nám snímali ruksaky, ale aj nás.

Museli sme prejsť cez detektor. Potom sa nás ujal je−
den pán asistent, ktorý sa hneď opýtal odkiaľ sme. Keď
zistil, že sme z Beckova, začal sa nás pýtať na nášho
rodáka J. M. Hurbana. Po viacerých otázkach, na ktoré
sme vedeli odpovedať/ otázky o Hurbanovi , o NRSR,
o EÚ/, nás pochválil, že sme múdri žiaci.

Potom sme prešli do priestoru, kde chodia naši po−
slanci. Dokonca sme sedeli na mieste prezidenta a pre−
miéra našej republiky. Tu sme sa aj fotili.

Odfotili sme sa aj pri soche J.M.Hurbana, ktorý bol
prvý predseda NR SR.

Samozrejme, že sme sa aj pýtali. Najviac nás zau−
jímalo, koľko zarábajú poslanci?

Ich zárobok je niečo vyše 100 000 Sk. Kto sa môže
stať poslancom? Každý nad 21 rokov, občan SR.

Na záver sme išli na nádvorie Bratislavského hra−
du. Potom sme mali malý rozchod a cestou domov
sme skoro všetci spali.      Terezka Kočická, 7. ročník

BECKOV
V stred vesmíru je modrý klenot na čiernom pozadí,
Naša Zem,
na Zemi je Slovensko.
Na Slovensku žijú ľudia, ktorých mám rád.
Tí ľudia žijú v tom najkrajšom kúte sveta – v Beckove.
V Beckove je hrad, ktorý toľkými krásami oplýva.
Na tomto hrade žili králi, ktorí mocnou rukou vládli.
A povesť išla široko − ďaleko a z Beckova sa stalo
historické stredisko.
Ale v súčasnosti je z hradu iba zrúcanina,
ktorá nás však vždy nadchýňa.
V našich srdciach sa mi ozýva,
tá moja nádherná a majestátna domovina,
Beckov − tak tú dedinu volajú
a pri tomto slove sa naše prsia vždy hrdosťou napnú.

Patrik Matyáš, 7. ročník

BALADA O JABĹČKU A HVIEZDIČKE
Bol večer, tma všetko hltí,
k štedrovečernému stolu posadali deti.
Tiež si k nim sadla drahá mamička,
všetkých troch pohladila na líčka:
„Zlatíčka, rozkrojíme jabĺčko červené.
Ak tam bude pekná hviezdička,
budeme mať šťastie veselé.“
Nebola hviezdička, bol tam krížik malý,
veľmi sa ho deti, veľmi naľakali.
Mamka radšej jabĺčko odhodila
a rýchlo sa s deťmi pomodlila.
A od tej chvíle mamka svoje deti stále strážila,
že sa stane niečo zlé, tušila.
A keď nadišiel pravý čas,
jedno z detí už nevidelo denný jas.

Terezka Kolesíková, 7. ročník
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Z tvorby našich žiakov

Naši piatačikovia sú veľmi šikovní na hodinách a veľ−
mi tvoriví. Posúďte sami na hádankach, ktoré vytvorili:

− Je to žlté a páli to. Čo to je? (slnko)
− Vypadá to ako harmonika, ale nehrá to. Čo to je?

(radiátor)                                            Zuzka Mikulcová

− Je to červené a veľmi to kričí. Čo to je? (nahnevaná
mama)

− Čo má osem kolies? (Traktor s vlečkou)
Tomáš Hazda

− Keď je to ostré, dobre to krája. Čo je to? (nôž)
− Je to červené a má na chrbte čierny pás. Čo je to?

(skunk).                                         Dominika Dedíková

− Je to malá príživníčka a veľmi sa hnevá sa na nášho
psa. Čo je to? (blcha)

− Denne ju pijeme, aj sa s ňou sprchujeme. Čo je to?
(voda)                                           Janka Pavlovičová

− Je veľký, má korunu, no nezaplatíš za ňu žiadnu
sumu. Čo je to? (strom)

− Zavezie ťa kam len chceš, keď mu pitie naleješ. Čo
je to? (auto)

− Točí sa točí, okolo osi, zatancuj si zaspievaj, kapelu
však nehľadaj. Čo je to? (CD)

− Chodí do nej veľa ľudí, aby boli veľmi múdri. Čo je
to? (škola)                                      Natalka Nožinová

A takto skončila súťaž o najväčšie klamstvo. Podarilo
sa im to?

ČERVÍK
Včera som išla odtrhnúť jahodu. Bol už na nej sneh.

Zbadala som v nej červíka. Vravím si, že ho pustím.
Poďakoval sa mi. Chvíľu som ho pozorovala a zbadala
som, že je na železnici. Prešiel ho vlak. Chudáčik! Be−
žala som za ním a on bol celý studený. Zobrala som ho
domov a dala som ho do mikrovlnky. Keď som ho vy−
tiahla, bol celý popálený. Tak som červíka položila na
okno von. O chvíľu som sa išla pozrieť a už tam nebol.
Odfúkol ho vietor a teraz si lieta v oblakoch.

Natalka Nožinová

KLAMSTVO
Pred sekundou ma porodil môj otec. Kúpil mi Ferrari

za desať miliónov. Moje auto stráži tiger. V našej dva−
násťposchodovej vile žije aj môj miláčik, strýko Drakula.
On ma učí v noci sať krv. Toto je moje vzdelávanie a
nemusím chodiť do školy.

Janka Pavlovičová

ÚVAHA O LÁSKE
Čo je láska? Pýtajú sa to mnohí.
Kde ju nájsť?
A ja odpovedám: Láska je jedinečná, neopakovateľ−

ná, krásna. Láska umiera vždy posledná. Ak nie je lá−
sky, nie je ani život. Pretože, život bez lásky je len živo−
renie.

Existuje len dobrá láska, láska nie je zlá, nezávidí a
nevypína sa, nemyslí zle. Ak by bolo na svete viacej
lásky, svet by bol krásny.

Z toho vyplýva poučenie:
„Keď lásky okolo nás niet, treba zlepšiť najprv svoje

vnútro. Potom uvidíme, akí sú ľudia krásni. Keď budeme
milovať, tak sa nám to vždy vráti.“

Borko Čikel, 7. ročník

Dubnitzky de Szedlicsna je rodom
pochádzajúcim z Trenčianskej župy,
kde patrí medzi najstaršie známe uro−
dzené rodiny. Prvými písomne dolože−
nými predkami tohto starobylého rodu
sú synovia Chepka, Samson a Jacob
Dubnitzky, v roku 1276 trenčianski jo−
bagioni. Priezvisko rodu je nepochyb−
ne odvodené od lokality mesta Dubni−
ca nad Váhom v Trenčianskej župe,
ktoré bolo pôvodne v 13. storočí v drž−
be tejto rodiny. Nepretržitú genealogic−
kú postupnosť môžeme sledovať od
konca 15. storočia. V roku 1520 sa
spomínajú Nicolaus a jeho synovia Jo−
hannes, Michael a Mathias Dubnitzky,
v súvislosti s držbou majetkov v obci
Sedličná pri Trenčíne (maď. Szedlics−
na), ktorú získali kráľovskou donáciou
za zámenu majetkov v Dubnici nad
Váhom. V polovici 16. storočia získa−
vajú donáciu v Zemianskych Kočov−
ciach (dnes súčasť obce Kočovce −
Rakoľuby), podľa ktorej si niekedy uvá−
dzali na základe skutočnej držby pôdy
aj predikát „de Nemes Kocsócz“. Ostat−
nú časť majetku v dedine, ako aj ze−
mianske kúrie, získali kúpou od zemian−
skeho rodu Kočovských z Kočoviec.
Zakladateľom beckovskej línie rodu,
pôvodne pochádzajúcej tiež z Kočoviec,
je Johannes Dubnitzky de Szedlics−
na, ktorý je po prvýkrát písomne dolo−
žený v roku 1564 ako majiteľ kúrie a
pozemkov v Kočovciach. V listinách sa
spomína ako „Johannes filius Michaeli
Dubnitzky de Szedlicsna“ a v spomí−
nanom roku mohol mať asi 20 rokov.
Bol známy svojim obchodníckym du−
chom a dobre hospodáril na svojich
majetkoch, ako to vyplýva z jeho pí−
somností. Ešte za svojho života nado−
budol majetky aj v Beckove, Kálnici,
Rakoľuboch a inde. Po jeho smrti v roku
1601 prechádza majetok pod tútor−
stvom na maloletého syna Michaela
Dubnitzky de Szedlicsna, ktorý zveľa−
ďuje otcove majetky v Beckove, a to
čiastočne kúpou alebo výhodnou vý−
menou pôdy. Michaelov syn Stephan
sa v roku 1648 žení v Beckove s An−
nou Máriou Tarnóczy, a tým získava aj
tretinu ich majetkov v obci. Najväčšiu
časť však získa až v roku 1688 kúpou
komposesoriálnej časti po rode Török,
a tým aj postavenie dedičných pánov
hradu Beckov a právo komposesorov
beckovského komposesoriátu. Navyše
získava aj dedičné správcovstvo hra−

du. V podhradí sa už vtedy nachádzali
obidve dodnes jestvujúce kúrie rodiny
Dubnitzkých, ako aj rozsiahle pozem−
kové majetky. Z významných členov
rodiny Dubnitzkých v 18. storočí treba
spomenúť Johanna (1745−1791), jed−
ného z najzámožnejších statkárov na
okolí a jeho manželku Annu Mariu
Szentiványi de Eadem(1751−1829). Ich
syn Ludwig Dubnitzky de Szedlicsna
(1780−1848) bol dedičným hradným
pánom Beckova, komposesorom, tabu−
lárnym sudcom Trenčianskej stolice,
mecénom mnohých školských ustano−
vizní a takisto umenia a kultúry. Pri−
spieval na župný sirotinec, ako aj na
údržbu kostolov. Jeho manželka Caro−
lina von Kipferling (1789−1848) bola
členkou mnohých náboženských, kul−
túrnych a sociálnych spolkov a mala
významný podiel na zmenšovaní bie−
dy svojich poddaných. V manželstve
sa im narodilo viacero detí. Prvorode−
ná dcéra a dedička Anna Maria Dub−
nitzky de Szedlicsna (1816−1873) sa v
roku 1846 vydala za svojho vlastného
strýka, c.k. jub. registrátora zemských
kníh Moravsko−Sliezskej gubernie pri
zemskej vláde, pána Franza von Bob−
retzky (1790−1868), ktorý bol neskôr
beckovským magistrálom a patrónom
župného sirotinca až do svojej smrti.
Mladší brat Anny Marie, Andreas Jo−
sepf Dubnitzky (1826−1902), bol posled−
ným mužským potomkom svojho sta−
robylého rodu zo Sedličnej. Zastával
množstvo vysokých úradných funkcií v
rámci župy, bol jedným z najbohatších
ľudí v Trenčianskej stolici, dedičným
hradným pánom a komposesorom hra−
du Beckov, poslancom Uhorského krá−
ľovského snemu a magnátom Uhorské−
ho kráľovstva. Mal len jednu dcéru, de−
dičku Hedwigu Aureliu Carolínu
(1870−1957), manželku hlavného žup−
ného lekára v Trenčíne MUDr. Zoltá−
na Stephana Ambró de Adamócz
(1860−1918). Spolu so svojimi príbuz−
nými, J. Exc. Heinrichom Ritter von
Sozańskym (1878−1956) boli až do
roku 1948 poslednými úradujúcimi
hradnými pánmi na hrade Beckov a de−
dičnými komposesormi. V roku 1948
bol komposesoriát definitívne zoštátne−
ný a jeho správcovia ponechaní bez
nároku na príjem a dôchodok na mi−
losť a nemilosť osudu.

PhDr. Maximilian
Fűrst Amilachvary Sozańsky

Vážení čitatelia,
dr. Maximilán Sozańsky píše o rodine Dubnických, ktorej potomkovia

boli poslednými vlastníkmi beckovského hradu.

DUBNICKÝ ZO SEDLIČNEJ
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Blahoželanie
Dňa 8. novembra 2007 oslávila významné život−
né jubileum 60 rokov pani
Anna BENKOVÁ.

Za to, že si pri nás vždy stála,
za to, ako si sa o nás bála,
za to, že si nám vždy pomáhala,
chápavo sa usmievala,
je malé každé ďakovanie,
tak aspoň skromné narodeninové prianie:

„zdravie, šťastie, lásku, silu – ustáť aj tú najťaž−
šiu chvíľu,
veľa smiechu, kvetov, krásnych dní,
radosť z okamihov našich spoločných!

Manžel, dcéry, zaťovia a všetky vnúčatá

Blahoželanie
Dňa 17. decembra 2007 sa dožíva svojho život−
ného jubilea − šesťdesiatin −
Ivan ČIČMANSKÝ,
dlhoročný pracovník PD v Beckove a súkromné−
ho podnikateľa v poľnohospodárstve pána Júliu−
sa Hajduška, ktorý svojou prácou prispieva k
zveľaďovaniu nášho chotára.
Do ďalších rokov života mu pevné zdravie, ro−
dinnú pohodu a mnoho zážitkov v prírode želá
vnuk Filip, dcéra Andrea s manželom a brat Jo−
zef s rodinou.
K blahoželaniu sa pripájajú susedia, zamestná−
vateľ Július Hajdušek, priatelia z Pod orecha,
vedúce predajní, spolupracovníci a členovia PZ
HURBAN Beckov.

Pavol Hladký

Blahoželanie
Dňa 19. novembra oslávila krásne životné jubi−
leum 60 rokov manželka, mama a babka, pani
Emília HUBINOVÁ.

Šesťdesiatka – to sú krásne roky,
rozvážne činy a ešte svieže kroky.
V pohľade múdrosť, v srdci láska vládne,
ovocie života dozrieva a sladne.

Naše prianie skromné je,
no z úprimného srdca pochádza.
Tvoje zdravie nech pevné je,
nech Ťa šťastie sprevádza.

A že mladosť odchádza?
Nesmúť,
tak to už musí byť,
len nech Ťa ešte dlho baví žiť.

Je to slov málo, ale sú vrelé.
To Ti prajú z duše celej:

manžel Pavol, dcéra Iveta s manželom
Petrom, syn Peter s manželkou Evkou,

vnúčatá Adrianka, Veronika,
Paťko, Hanka a Eliška.

Blahoželanie
Srdečne blahoželáme členke našej redakčnej
rady Ivete MARTIŠOVEJ, ktorej sa dňa
13.09.2007 narodila tretia dcérka Eliška.

Nech Vám v zdraví láske rastie,
Nech Vám dáva iba šťastie,
Vo dne, v noci, skrátka stále,
Nech Vás teší dievča malé...

Bábätku želáme dlhý a krásny život a šťastným
rodičom veľa radosti.

Redakcia BN

Spoločenská kronika
november – december 2007

MANŽELSTVO UZAVRELI
Marek Šutovský a Mgr.Petra Bánovská

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
50 rokov − Irena Dedíková
55 rokov − Anna Vaculíková, Alena Šimková
60 rokov − Ivan Čičnamnský, Vladimír Hanáček
65 rokov − Július Kalaba
75 rokov − Jozef Gestinger, Oľga Fiedlerová
80 rokov − Valéria Haščicová
93 rokov − Štefánia Harmádyová
97 rokov − Ján Fleischman

ROZLÚČILI SME SA
Emilán Bánovský, Irena Bončová

Smútočné oznámenie
Dňa 8. novembra 2007 sme na poslednej ceste odpre−
vadili nášho spoluobčana, športovca a priateľa
Emiliána BÁNOVSKÉHO,
ktorý náhle odišiel z kolektívu obce dňa 3. novembra
2007 vo veku 68 rokov.
V obci, ani v širokom okolí, niet rodinného domu, na
ktorom by menovaný neodviedol kus poctivej práce ako
pokrývač. Po výkyvoch počasia mal každoročne množ−
stvo práce, ktorú bravúrne zvládal. Ako hráč TJ Slovan
Beckov bol tvorcom hry, práca nohami a rýchlosť s lop−
tou boli jeho doménou. Patril k obľúbeným občanom
pre skromnosť a ochotu pomôcť. Krásne to za nás
všetkých vyjadril v rozlúčkovej reči pán farár jednou
vetou: „Kto čaká kritiku, sa jej nedočká“.
Česť Tvojej pamiatke!

Pavol Hladký, foto: Peter Ondrejovič

Smútočná spomienka
Čas plynie a nevráti to najdrahšie, čo vzal. Zostali na
Teba, otec, len pekné spomienky a žiaľ.
Dňa 10. septembra 2007 sme si pripomenuli 17. výročie
od smrti nášho otecka, dedka a pradedka pána
Jána PSOTNÉHO
a dňa 25. septembra 2007 prvé smutné výročie úmrtia
jeho manželky, našej mamičky, babičky a prababičky pani
Heleny PSOTNEJ,
ktorá nás náhle opustila vo veku 83 rokov.
Odišla si rýchlo, nečakane,
ako keď vietor v búrke stromy láme.
Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly,
avšak v spomienkach ostaneš navždy s nami.
Aj keď smútok v srdci máme,
vždy s láskou a vďakou na Vás spomínať budeme.

S láskou spomínajú deti a vnuci s rodinami
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Pravé linecké pečivo – cukrársky
recept

60 dkg hladkej múky, 40 dkg tuku,
20 dkg práškového cukru, 1 vajce, 1 žĺ−
tok, 1 vanilkový cukor, 1 kypriaci prášok

Všetko treba dobre zmiesiť a celú noc
nechať postáť. Na druhý deň môžeme
piecť, najlepšie pri teplote 170 až 180
stupňov.

Roláda so sušeným ovocím
2 vajcia, 250 g práškového cukru, 4PL

medu, 100g masla/ Palmarín/, trocha
soli, 1 ČL mletej škorice, 1/2 lyžičky mle−
tých klinčekov, 1 ČL sódy bikarbóny, 600
– 700 g hladkej múky, 1 vajce na potre−
tie rolády.

Plnka: 300g slivkového lekváru, 100
g pokrájaných sušených sliviek, 100g
pokrájaných sušených marhúľ, 100 g
pokrájaných sušených jabĺk, 100g hro−
zienok, 200g pokrájaných orechov.

Maslo s medom a práškovým cuk−
rom vymiešame, postupne zapracujeme
vajcia , soľ, škoricu, klinčeky a preosia−
tu múku zmiešanú so sódou bikarbónou.
Vypracujeme polotuhé cesto, ktoré za−
balíme do mikroténovej fólie a nechá−
me niekoľko hodín odstáť/ najlepšie 4
hodiny/. Potom cesto rozdelíme na ž
rovnakých častí. Zo sliviek, marhúľ, ja−
bĺk, hrozienok a orechov pripravíme
zmes, ktorú rozdelíme na 6 častí. Časť
cesta rozvaľkáme na pomúčenej doske,
potrieme slivkovým lekvárom, posype−
me zmesou sušeného ovocia a orechov,
stočíme a dáme na vymastený plech.
Na jeden plech sa zmestia 4 rolády. Pred
pečením ich natrieme rozšľahaným vaj−
com a popicháme. Pečieme 30 minút
pri teplote 160 stupňov. Po vychladnutí
každú roládu uabalíme do mikroténovej
fólie a necháme odpočívať.

Ak rolády správne v chlade skladuje−
me, vydržia niekoľko týždňov, pre tých
mlsnejších vydržia len niekoľko dní.

Gúľaná štrúdla
1 kg hladkej múky, 2 vajíčka, 1 Hera,

troška soli
Zamiesime to octovou vodou alebo

srvátkou, nie na husto. Vyjde nám asi
12 štrúdlí. Povrch potrieme vajíčkom,
pečieme ihneď, po upečení potrieme
olejom.

Plnka môže byť aj tvarohová – tu
môžeme pridať orechy alebo strúhanku.

Figaro rez
40 dkg hladkej múky /50−55 dkg/, 25

dkg masla, 2 dkg droždia, mlieko, cukor
/ urobíme kvások/, 1 vajce, 1 žĺtok, 2 PL
cukru

Zmiesime, roudelíme na 3 diely.
Spodný vygúľame trošku hrubší. Dáme
na vymastený plech. Potrieme ríbezľo−

vým džemom a posypeme 10dkg mle−
tých orechov a 10 dkg práškového cuk−
ru. Položíme na to druhý plát, potrieme
džemom a posypeme znovu orechami
a cukrom. Na vrch položíme tretí plát.
Necháme 1 hodinu postáť. Pečieme pri
180 stupňoch. Po vyychladnutí potrie−
me čokoládou alebo ľadovou polevou.

Slané
25 dkg polohrubej múky, 25 dkg Hery,

25 dkg tvrdého syra, 1 vajce, 1 prášok
do pečiva, štipka soli

Zamiesime a necháme celú noc stáť.
Pred pečením ich potrieme vajcom a
navrch môžeme dať orech alebo man−
dľu.

Milé čitateľky, prajem Vám , aby sa
nič nepripálilo a všetko zlé Vás obchá−
dzalo.

Nech tú lásku, ktorú budete vmieša−
vať do koláčikov pocítia nielen vaši naj−
drahší, ale aj tí, ktorých budete hostiť.

Nech sú Vianoce pre Vás sviatkami
pokoja, radosti a rodinnej pohody.

Prajem Vám požehnané Vianoce a
šťastný nový rok, aby len dobro rástlo
vo vašom živote a zlo sa Vám zďaleka
vyhýbalo.

Marta Striežencová

Vianočná kuchyňa

Kockový cukor nielen na Vianoce
Kockový cukor sa spája s dvoma

menami a jednou krajinou. Jakub Kriš−
tof Rad a jeho manželka Juliana. Ona
bola domáca pani, ktorej sa podarilo pri
sekaní veľkej hrudy cukru poraniť a on
bol riaditeľom cukrovaru v Dačiciach, ktorý
si jej ponosy na nebezpečnú sekeru a
nepraktické kusy vzal k srdcu, a v roku
1841 vynašiel kocku cukru, na ktorú do−
stal o tri roky neskôr patent. Asi ste už
spoznali, že krajinou bola Morava. Ke−
dysi sa cukor skladoval vo veľkých ku−
soch, homoliach, ktoré sa museli sekať
sekerou na menšie kúsky. Teda kávu si
môžeme sladiť malou kockou už 166 ro−
kov. Pán Rad bol tak hrdý na svoj vyná−
lez cukrovej kocky, že si ju dal postaviť aj
na náhrobný kameň. Sladké sny...

Niečo pre maškrtné jazýčky:
pralinky

Klasické pralinky majú svoj pôvod vo
Francúzsku a vznikli vlastne náhodou,
keď sa nepozornému kuchárovi vojvo−
du z Plessis−Pralin (1598−1675) podari−
lo vyliať karamel na mandle. Vzniknutá
dobrota tak očarila vojvodu, že jej pre−
požičal svoje meno − dodnes sa im ho−
vorí pralinky. O ďalších sto rokov vylep−
šili recept v belgických čokoládovniach,
keď vyrobili čokoládové bonbóny napl−
nené karamelom, kandizovaným ovocím
a rozličnými orieškami.                    (b)

Matejková 2007
V tomto roku cez leto sme už tridsiati prežívali pekné,

radostné a požehnané chvíle v Letnom biblickom tábore
v misijnom stredisku našej cirkvi v Matejkovej pri Brezo−
vej pod Bradlom. Našu radosť umocňoval Pán Boh cez
svoje Slovo, ktorým sa nám prihováral prostredníctvom
našich 5 vedúcich: Radky, Evky, Ľuba, Miloša a pani
farárky. Hlavná téma tábora sa niesla vo vedeckom du−
chu: Úžasná veda. A prečo môže byť veda úžasná? Na
túto otázku sme spoločne hľadali odpovede v životných
príbehoch niektorých vedcov, ktorých si Pán Boh použil
za nástroje k rôznym objavom. Opäť sme mali rôzne
súťaže, hry, ale aj voľný čas na osobné rozhovory a
vzájomné spoznávanie sa s priateľmi nielen z Beckova,
ale aj z Kálnice, Kočoviec, z Levíc a z Pezinka. Spoloč−
ný výlet do dediny a na hrad Dobrá Voda nás preveril v
trpezlivosti čakania na autobus, kľukatý terén cesty zas
preveril naše žalúdky, ale oplatilo sa! Bol to pekný výlet.
Pri rôznych aktivitách: hrách, súťažiach, na kúpalisku, či
pri futbale sme vzájomne objavovali koľko je v nás nehy,
porozumenia, pochopenia, koľko je v nás zmyslu pre
humor, kreativity, ako aj telesných síl k prekonávaniu
prekážok. Ak ťa náhodou odrádzalo od tábora pomysle−
nie na stravu, že nevieš, čo by si v tábore jedol, tak sa
nebolo treba obávať, lebo strava bola naozaj super.
Dokonca sme si sami pripravili chutný jedálniček, a ochot−
ní majitelia stravovacieho zariadenia nám neuveriteľne
vyhoveli. Z kuchyne nám vydávala stravu teta Danka z
Kočoviec, za čo jej všetci ďakujeme. Posledný večer si
pripravili deti a mládež vlastný program, počas ktorého
poriadne pozabávali aj vedúcich, ba dokonca aj ich za−
pojili do súťaže.

Bol to opäť, vďaka Pánu Bohu, perfektný tábor. Ak si
opäť zmeškal príležitosť a nebol si s nami, tak neváhaj a
pridaj sa na budúci rok! Môžeš zažiť prekrásny čas v
Božej prírode, s priateľmi a kopec zábavy a srandy. A tu
je niekoľko fotografií, ktoré nás v spomienkach vracajú
späť do teplých letných dní, ktoré sme vďaka Pánu Bohu
smeli prežiť v tábore. Ďakujeme všetkým, ktorí sa tábora
zúčastnili, ale nechceme zabudnúť poďakovať aj tým,
vďaka ktorým sa tábor mohol uskutočniť. Bol to ObÚ v
Beckove, PD Beckov, ale aj milodary od bratov a sestier
z cirkevného zboru, ako aj naši rodičia. Všetci prijmite
úprimné: Pán Boh zaplať!

− účastníci tábora −

Do pozornosti
Touto cestou sa združenie Nodam pod vedením

Školských sestier de Notre Dame obracia na Vás s
prosbou milí rodičia.

Práca s deťmi v tejto farnosti sa koná aj počas škol−
ského roku a nemala by sa sústreďovať len na detské
letné tábory.

Preto Vám ponúkame možnosť prežívať radosť svo−
jich deti aj počas celého roku a to formou stretnutí,
ktoré sú obohacujúce na vývin Vášho dieťaťa.

Každý človek potrebuje rásť nie nielen po stránke
telesnej, ale aj duchovnej.

Ponúkame stretnutia deti a mládeže na sobotné
odpoludnia, formou hier, súťaží a výletov. Záleží len
na Vás, či túto ponuku prijmete. Začiatok stretnutia je
o 14.00 h v papieriku nachádzajúcom sa pri parku.

sr. Martina Guteková
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BEDMINTONOVÝ TURNAJ
V dňoch 12.10. a 19.10.2007 uspriadala Základná

škola, ul. kpt. Nálepku v Novom Meste nad Váhom v
spolupráci s Mestom Nové Mesto nad Váhom, komi−
siou školstva, mládeže a športu pri MsZ okresné kolo
1. ročníka turnaja v bedmintone.

Na turnaji sa zúčastnili vybraní žiaci našej školy,
ktorí navštevujú bedmintonový krúžok pod vedením
Ing. Romana Kazdu.

V tvrdej konkurencii výborne obstáli hlavne mladší
žiaci, ktorí dosiahli nasledovné umiestnenia: druhé
miesto v kategórii mladšie žiačky Zuzana Mikulcová,

druhé miesto v kategórii štvorhry mladších žiakov
Maroš Kanáloš a Pavol Strieženec,

druhé mmisto v kategórii zmiešané štvorhry mlad−
ších žiakov Zuzana Mikulcová a Maroš Kanáloš.

Ing. Roman Kazda

Všetkým svojim členom, priaznivcom a

fanúšikom futbalu želáme krásne Viano-

ce, v roku 2008 zdravie, šťastie, lásku, po-

hodu a dostatok športového vyžitia.

TJ Slovan Beckov

Pranostiky na december
Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude
pekný rok.
Keď je december mokrý, veští slabú zimu.
Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú
aj mesiace.
Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.
Na Božie narodenie o blšie prevalenie.
Lepšie Vianoce treskúce, než tekúce.
Na svätého Štefana nesmie už byť barina.

Ľubomír Paulus

Kultúrna komisia v Beckove pozýva

všetkých bobčanov, malých aj veľkých,

domácich aj hostí na tradičné

VIANOČNÉ TRHY
ktoré navštívi aj

MIKULÁŠ
v sobotu 8. decembra 2007

Vianočné trhy začínajú o 10. hodine

dopoludnia a Mikuláša privítame

o 16.30 hodine podvečer.

Rok Jozefa Miloslava Hurbana je vzác−
nou príležitosťou, aby sme sa vrátili k význam−
ným udalostiam a osobnostiam našej národ−
nej histórie. K dôležitým míľnikom slovenskej
minulosti patrí i zasadnutie IV. sednice spol−
ku Tatrín, ktoré sa konalo v dňoch 9. a 10.
októbra 1847 v Čachticiach.

„Na spisovnú reč povýšili slovenčinu“ –
bolo jadrom tejto IV. sednice Tatrína, ktorá
bola hlavným medzníkom vo vývoji spisov−
ného jazyka.

S cieľom pripomenúť si tieto udalosti a
priblížiť ich súčasnej generácii pripravilo Tren−
čianske osvetové stredisko v Trenčíne v zria−
ďovacej pôsobnosti Trenčianskeho samo−
správneho kraja v spolupráci s Obcou Čach−
tice s Krajským školským úradom v Trenčíne
odborný seminár pre pedagógov, študentov
a verejnosť na tému Tatrínska sednica čach−
tická.

Na seminári odzneli príspevky fundovaných
lektorov venované spolku Tatrín, osobnosti J.
M. Hurbana a ich spätosti s Čachticami.

Program odborného seminára bol zavŕ−
šený prezentáciou publikácie Tatrínska sed−
nica čachtická 1847 – Portréty účastníkov,

ktorej autor PaedDr. Pavol Parenička, CSc.,
je vedecký pracovník slovenskej národnej
knižnice v Martine, a bol aj jedným z lektorov
odborného seminára. Čitateľ dostáva do rúk
portréty štúrovcov, hurbanovcov, bernolákov−
cov, tatríncov, dobrovoľníckych kapitánov a
dôstojníkov, memorandistov, príslušníkov Sta−
rej školy slovenskej, matičiarov a národnia−
rov, na ktorých s úctou a vďakou spomíname
v Roku J. M. Hurbana.

Publikáciu vydali Trenčianske osvetové
stredisko v Trenčíne a Slovenská národná
knižnica v Martine s finančnou podporou Mi−
nisterstva kultúry Slovenskej republiky.

Na záver seminára prijali jeho účastníci
Vyhlásenie, v ktorom odporúčajú obci a obec−
nému zastupiteľstvu v Čachticiach prijať uzne−
senie a zaslať ho na príslušné štátne orgány,
aby bol 10. august prijatý ako pamätný deň v
Slovenskej republike.

Po skončení seminára položili účastníci
kytice k pamätným tabuliam a prezreli si stá−
lu expozíciu venovanú Tatrínu v priestoroch
múzea v Čachticiach.

Ľubica Juríčková
odb. pracovníčka TNOS Trenčín

Tatrínska sednica čachtická

Daj si na tomto teste záležať − budeš veľ−
mi prekvapený/á.

Iba štyri otázky − a odpoveď Ťa prekvapí.
VAROVANIE! Buď úprimný/á a nepodvá−

dzaj tým, že vopred vyhľadáš odpovede. My−
seľ je ako padák, pracuje najlepšie, keď je otvo−
rená. Na otázky odpovedaj postupne. Sú iba
štyri, ale keď prečítaš aj odpovede pred skon−
čením testu, nebudeš mať úprimné výsledky..

Vezmi si pero a papier na zapísanie svo−
jich odpovedí na každú otázku.

Je to úprimný dotazník, ktorý Ti povie
mnoho o sebe.

Odpovedaj na každú otázku. Prvá vec,
ktorá Ťa napadne, je obyčajne tá správna.
Zapamätaj si, nikto iný okrem Teba to nevidí.

1) Zoraď nasledujúcich 5 zvierat v poradí
podľa tvojich preferencií ( 1. najpreferovanej−
šie, 5. najneobľúbenejšie ): krava − tiger − ovca
− kôň − prasa.

2) Napíš na každú položku jedno slovo,
ktoré ju najviac vystihuje: pes − mačka − pot−
kan − káva − more.

3) Mysli na niekoho, kto Ťa dobre pozná,
je pre Teba dôležitý a môžeš k nemu priradiť
jednu z nasledujúcich farieb. Neopakuj svoju
odpoveď 2x. Napíš iba jednu osobu pre kaž−
dú z farieb: žltá − oranžová − červená − biela −
zelená.

4) A nakoniec napíš svoje obľúbené číslo
a svoj najobľúbenejší deň v týždni.

Dokončenie?
Ubezpeč sa, že odpovede sú také, aké

skutočne chceš.

Pozri sa na výklad jednotlivých odpovedí:
ODPOVEDE
1) Toto definuje Tvoje priority v živote.
Krava označuje KARIÉRU.
Tiger označuje HRDOSŤ.
Ovca označuje LÁSKU.
Kôň označuje RODINU.
Prasa označuje PENIAZE.
2) Tvoj popis psa zahŕňa v sebe Tvoju

vlastnú osobnosť.
Tvoj popis mačky zahŕňa v sebe osob−

nosť Tvojho partnera.
Tvoj popis potkana zahŕňa v sebe osob−

nosti Tvojich nepriateľov.

Tvoj popis kávy je to, ako si vysvetľuješ
sex.

Tvoj popis mora zahŕňa v sebe Tvoj vlast−
ný život.

3) ŽLTÁ − niekto, na koho nikdy v živote
nezabudneš.

ORANŽOVÁ − niekto, koho považuješ za
skutočného priateľa.

ČERVENÁ − niekto, koho skutočne milu−
ješ.

BIELA − tvoja spriaznená duša.
ZELENÁ − niekto, koho si budeš pamätať

po zvyšok svojho života.
4) Pošli tento test toľkým ľuďom, aké je

Tvoje obľúbené číslo a Tvoj sen sa splní v
deň, ktorý si napísal/a. Zažiješ veľmi príjem−
né prekvapenie. Je to pravda aj napriek tomu,
že nie si poverčivý/á.                                 (b)

TIBETSKÝ TEST OSOBNOSTI

Báseň
Na rýchlych krídlach prenes nás čas,
cez ten rok starostí, práce a zhonu.
Kým sme sa nazdali, znie vôkol nás
už zasa pieseň vianočného zvonu.
Volá nás: zastavte sa, odložte prácu a chvat!
Času je dosť.
Nech vaše srdce plesá, klope naň vzácny hosť.

Prišiel nás volať vianočnou zvesťou,
že Boh má hriešnych stále rád,
že aj my smieme ísť úzkou cestou až do
nebeských vrát.

Odložme prácu, zastavme zhon, vykročme
s pastiermi za Ním.
Veď pre nás v temnosti zažiaril On, lásku a
pokoj čerpáme z jeho dlaní.
Vykročme s pastiermi, poďme s mudrcami,
kým hviezda zhasne a než sa zotmie.
Skloňme sa u jaslí, k dieťatku poďme, k
Božiemu dieťatku, ktoré nám žiari vo tme.

Vianoce prídu, preletia, minú… Kto vie, či
sa ich dočkáme zas?
Nečakajme potajme na chvíľu inú, dnes je
ten pravý čas!

Tina
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Hodnotenie jesennej futbalovej
časti súťažného ročníka 2007/8

Na úvod sa vrátime do minulého roční−
ka, keď mužstvo mužov skončilo na tre−
ťom mieste v súťaži III. trieda Sever. Keď
sa zdalo, že muži zostanú najbližšiu sezó−
nu v tejto súťaži, prišla radostná správa z
ObFZ Trenčín. Vo vyššej súťaži II.trieda
Sever sa uvolnili dve miesta, a keďže sa
naša obec nachádza na hranici trenčian−
sko−novomestského okresu, nebol problém
postúpiť do spomínanej súťaže. Druhá Skal−
ka nad Váhom a tretí Beckov senzačne
postúpili aj bez barážových zápasov.

Nový ročník majstrovskej súťaže odštar−
tovali dve družstvá : družstvo mužov a žia−
kov.

Po neočakávanom postupe bolo potreb−
né mužstvo posilniť s kvalitnými hráčmi.
Hlavným trénerom sa stal bývalý futbalista
Roman Pevný, ktorý hrával aj za Beckov.
Trénoval mužstvo dorastu a následne aj
mužov v Trenč.Stankovciach, odkiaľ si pri−
niesol aj posily.

Vedúci mužov: Ľuboš Prokopenský
Tréner: Roman Pevný a hrajúci asis−

tent Marián Sládek ml.
Zoznam hráčov: Dávid Kačerek − Peter

Neboháč, Peter Hubina, Stanislav Tehlár,
Ján Sako, Marián Sládek ml., Ľuboš Pod−
horský, Martin Pálka, Jozef Onderčo, Zden−
ko Matlák, Ladislav Žúži, Lukáš Breznický,
Boris Bartoš, Matúš Beňovič, Jaroslav Žin−
gor, Radoslav Koprivňanský, Martin Gaven−
da, Michal Rožko, Martin Duda, Martin
Markech, Jakub Križan, Ján Križan, Rado−
van Hladký, Miloslav Hrbas.

Jesennú časť môžem zhrnúť do troch
častí.

Úvodná časť sa nevydarila podľa pred−
stáv, keď po 4.kole mali na konte 1 bod.

Stredná časť bola nad očakávanie fan−
tastická, keď vyhrali päť zápasov v rade,
najcennejšie víťazstvo bolo z Dolnej Súče,
odkiaľ sa body nevozia ľahko.

Záverečná časť sa odohrala s priemer−
nou bilanciou.

MUŽSTVO MUŽOV V ČÍSLACH:
Štatistika jesennej časti:
doma: 7z 4v 2r 1p 18:12 14b
vonku: 6z 2v 0r 4p 9:15 6b
celkom: 13z 6v 2r 5p 27:27 20b.
(z − zápasy, v − výhry, r − remízy, p −

prehry, b − body.)

Výsledky:
Omšenie−Beckov 3:3, Trenč.Teplice−

Beckov 6:1, Beckov−Ivanovce 2:4, Veľké
Bierovce−Beckov 3:0, Beckov−TTS Tren−
čín 5:1, Neporadza−Beckov 1:5, Beckov−
Skalka n.V. 2:1, Dolná Súča−Beckov 1:2,
Beckov−Svinná 3:1, Záblatie−Beckov 2:0,
Beckov−Mníchova Lehota 0:0, Beckov−Drie−
toma 3:2, Zamarovce−Beckov 2:1.

Strelci 27 gólov: Pálka 7, Breznický 5,
Bartoš 3, Beňovič, Markech, Hrbas po 2,
Ján Križan, Matlák, Neboháč, Sládek po
1, vlastné góly súpeov 3, z toho dali Iva−
novce, TTS Trenčín a Neporadza po 1.

TABUĽKA PO JESENNEJ ČASTI
2.trieda Sever roč. 2007/2008
1. Trenč. Teplice 13 10 2 1 43:11 32/

+14

2. Veľké Bierovce 13 9 2 2 35:18 29/+11
3. Drietoma 13 8 2 3 31:23 26/+5
4. Dolná Súča 13 8 2 3 29:22 26/+5
5. Záblatie 13 8 0 5 24:22 24/+3
6. Svinná 13 6 3 4 29:17 21/0
7. Ivanovce 13 6 2 5 25:21 20/+2
8. Zamarovce 13 6 2 5 28:27 20/+2
9. BECKOV 13 6 2 5 27:27 20/−1
10. Neporadza 13 4 0 9 28:41 12/−9
11. Skalka n. Váh. 13 3 2 8 14:22 11/−10
12. Mních. Lehota 13 2 4 7 14:26 10/−8
13. TTS Trenčín 13 1 2 10 16:36 5/−13
14. Omšenie 13 0 3 10 19:49 3/−15
ŽIACI:
Žiaci hrajúci II.triedu sk.B začali pod zná−

mou trojicou z minulej sezóny.
Vedúci: Marián Polák
Tréner: Roman Pastorek, st. asistent tré−

nera Jaroslav Hazda
Mužstvo žiakov zostalo takmer nezmene−

né, iba s jednou zmenou, najlepší strelec a
syn trénera Roman Pastorek ml. odišiel na
hosťovanie do AFC Nového Mesta nad Vá−
hom.

Zoznam hráčov: Dávid Wilfert, Ľubomír
Vazovan, Maximilián Pukša, Matúš Kamaráš,
Lukáš Kamaráš, Dávid Porubčan, Tomáš
Hazda, Martin Benko, Adam Martiš, Marek
Jaroščiak, Peter Šimko, Patrik Šimko, Lukáš
Škarka, Maroš Kanáloš, Andrej Štefánik,
Marek Sedláček, Pavol Badžgoň, Tomáš Fia−
la, Peter Pagáč.

MUŽSTVO ŽIAKOV V ČÍSLACH:
doma: 5z 4v 0r 1p 18:4 12b
vonku: 4z 1v 0r 3p 2:10 3b
celkom: 9z 5v 0r 4p 20:14 15b.
(z − zápasy, v −výhry, r − remízy, p − pre−

hry, b −body.)
Výsledky:
Beckov−Záblatie 9:1, Beckov−Selec 3:0

kont., Zem. Podhradie−Beckov 2:0, Beckov−
Ivanovce 0:1,Veľké Bierovce−Beckov 6:0,
Beckov−Dolné Srnie 4:1, Bošáca−Beckov 1:2,
Beckov−Chocholná 2:1, Drietoma−Beckov 1:0.

Strelci 20 golóv: Škarka a Vazovan po 6,
Pukša 2, Hazda, Lukáš Kamaráš, Matúš Ka−
maráš po 1. Kontumačné 3 zo Selcom.

TABUĽKA PO JESENNEJ ČASTI
2.trieda sk.B roč.2007/08
1. Veľké Bierovce 9 9 0 0 63:3 27 /+12
2. Zem.Podhradie 9 7 1 1 44:3 22 /+7
3. Drietoma 9 5 1 3 19:23 16 /+4
4. BECKOV 9 5 0 4 20:14 15 /0
5. Ivanovce 9 5 0 4 20:26 15 /+3
6. Chocholná 9 4 1 4 38:25 13 /+1
7. Bošáca 9 3 2 4 22:21 11 /−4
8. Selec 9 2 1 6 12:33 7 /−8
9. Záblatie 9 1 0 8 10:54 3 /−9
10. Dolné Srnie 9 1 0 8 11:57 3 /−9
V letnom čísle som Vás informoval, že

funguje klubová WAP stránka, na ktorú sa
pripojíte aj pomocou mobilu.

Na stránke sa dozviete všetko podrobne
o futbale hneď po ukončení zápasu. Kom−
pletný servis výsledkov 2.triedy Sever, aktu−
álnu tabuľku a komentár zo zápasu. tjbec−
kov.wlist.sk , alebo www.tjbeckov.wlist.sk .

Športový servis nájdete v nedeľu na strán−
ke, každý pondelok v Trenčianskych novinách
a utorok Kopaničiar expres.

Vladimír Školár
www.tjbeckov.wlist.sk

TJ Slovan BECKOVVolejbal v našej obci
„Ciky, caky, ciky, cak, vyhrali sme, je to tak!“ to sú slová, ktoré

najviac vystihujú radosť dievčenského volejbalového družstva našej
školy. Za každým víťazstvom sa ale skrýva zodpovedný prístup k
pravidelným tréningom. Ten je akýmsi meradlom úspechu, či ne−
úspechu každej hráčky. Nie je to vždy jednoduché. Treba predo−
všetkým chcieť správne a dopredu si zorganizovať voľný čas, určiť
si priority, neustále sa zdokonaľovať a rozvíjať.

Po troch rokoch trénovania niektorých našich žiačok možno
povedať, že volejbal má stúpajúcu tendenciu a pomerne širokú
základňu dievčat. Tie si vybrali volejbal ako šport, rozvíjajúci po−
hybové schopnosti, herné činnosti, myslenie, konanie a v nepo−
slednej rade aj formovanie peknej postavy.

Vyššie uvedené aspekty nás predurčili k tomu, aby nás prezí−
dium ŠKM prihlásilo do súťaže SVb−oblasť Západ: Majstrovstvá
oblasti − staršie žiačky, 2. trieda – skupina sever 2007/2008. Do
tejto skupiny sú zaradené družstvá: Senica B, Senica C, Skalica B,
MKSO−Trenčín, ŠKM−Trenčín a ŠŠS−Beckov. Súťaž začala v ok−
tóbri 2007 a končí v apríli 2008. Naše družstvo tvorí 11 dievčat z
Beckova, 1 z Kálnice a 4 dievčatá z ŠKM Nové Mesto nad Váhom.

Výsledky doposiaľ odohraných zápasov:
1. 06.10.2007 ŠKM Trenčín – Beckov 0:3 0:3
2. 13.10.2007 Beckov – MKSO Trenčín 3:0 3:0
3. 20.10.2007 Senica B – Beckov 3:0 3:0
4. 27.10.2007 Senica C – Beckov 0:3 0:3
5. 10.11.2007 Beckov – Skalica B 3:0 3:0
6. 17.11.2007 Beckov − KM Trenčín 3:0 3:0
Zo šiestich odohraných zápasov máme 5 výhier a 1 prehru,

zatiaľ sme v tabuľke na 2. mieste za Senicou B. Do konca decem−
bra nás čakajú ešte 4 stretnutia:

7. 24.11.2007 MKSO Trenčín – Beckov
8. 01.12.2007 Beckov – Senica B
9. 08.12.2007 Beckov – Senica C
10. 16.12.2007 Skalica B – Beckov.

Zo skupiny sever postupujú prvé tri družstvá do finálovej sku−
piny, kde budú pokračovať stretnutia s prvými torma družstvami
zo skupiny juh. Širší výber žiačok bude reprezentovať školu na
troch turnajoch Protidrogovej ligy.

Touto cestou chcem poďakovať prezídiu ŠKM, prezidentovi
klubu p. Lhotskému, viceprezidentom p. P. Martákovi a p. M. Vi−
dovi, ktorí aktívne pomáhajú pri tréningoch, kaučovaní i rozhodo−
vaní v zápasoch. Moja vďaka patrí aj rodičom žiačok: Ing. Ľ. Čiklovi,
p. P. a E. Benkovcom, p. D. Šickovi a p. Sládekovi, ktorí sa dosiaľ
postarali o odvoz dievčat na zápasy.

Záverom by som chcela vyzvať rodičov dievčat i priateľov, či
vyznavačov tohto rekreačného športu, aby nás prišli povzbudiť do
telocvične školy, prípadne by sme mohli zorganizovať priateľské
stretnutie dospelých a dievčat, možno turnaj. O zápasoch doma
vás budeme informovať.                  Trénerka Eva Úradníčková


