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Na zasadnutí obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 22.02.2008 boli pri−
jaté tieto uznesenia:

Uz.č.203/2008 − OZ vzalo na vedomie
kontrolu uznesení zo zasadnutí, ktoré sa
konali 18.1. a 30.1.2008 s pripomienkou,
že Obecný hasičský zbor predloží plán
činnosti na rok 2008 na budúcom zasad−
nutí .

Uz.č.204/2008 − OZ vzalo na vedomie
plány činností komisií životného prostre−
dia a finančnej komisie na rok 2008 bez
pripomienok.

Uz.č.205/2008 − OZ schválilo program
800. výročia 1. písomnej zmienky o obci
Beckov s pripomienkami uvedenými v zá−
pisnici.

Uz.č.206/2008 − a) OZ vzalo na vedo−
mie čerpanie rozpočtu obce za rok 2007
bez pripomienok .

b) OZ vzalo na vedomie čerpanie roz−
počtu ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove
na vedomie bez pripomienok.

Uz.č.207/2008 − OZ schválilo zmenu
rozpočtu obce a zmenu rozpočtu ZŠ s
MŠ J.M. Hurbana na rok 2008 s pripo−
mienkami:

V rozpočte sa doplnilo pre Poľovnícke
združenie Hurban Beckov 12 tis. Sk, prí−
spevok pri narodení dieťaťa 40 tis. Sk,
členský príspevok pre OZ Refúgium 5 tis.
Sk, zapracovala sa požiadavka SZOPK
na Dni orchideí 10 tis. Sk.

Uz.č.208/2008 − OZ vzalo na vedomie
stanovisko hl. kontrolórky k čerpaniu roz−
počtu obce za rok 2007 a k zmene roz−
počtu obce a ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Bec−
kov na rok 2008.

Uz.č.209/2008 − OZ vzalo na vedomie
predložený písomný materiál „Rekon−
štrukcia hradu Beckov a vybudovanie in−
fraštruktúry − Schéma financovania“.

Uz.č.210/2008 − OZ schválilo dodáva−
teľa na projektovú dokumentáciu a inži−
niersku činnosť pre projekt: Rekonštruk−
cia vybraných častí hradu Beckov a in−
fraštruktúra hradobného komplexu Bec−
kov firmu A−ŠTÚDIO, Bajkalská 27, Brati−
slava.

Uz.č.211/2008 − OZ schválilo Zmluvu
o dielo „Infraštruktúra k hradobnému kom−
plexu Beckov“ s pripomienkami JUDr.
Jána Dziana a zvýšením úroku z omeš−
kania na 0,05 % za každý začatý deň.

Uz.č.212/2008 − OZ schválilo Zmluvu
o dielo „Projektová dokumentácia a inži−
nierska činnosť pre rekonštrukciu vybra−
ných častí dolného hradu“ s pripomien−
kami JUDr. Jána Dziana a zvýšením úro−
ku z omeškania na 0,05 % za každý za−
čatý deň.

Uz.č.213/2008 − OZ schválilo Zmluvu
o dielo „Projektová dokumentácia a inži−
nierska činnosť pre rekonštrukciu vybra−
ných častí horného hradu“ s pripomien−
kami JUDr. Jána Dziana a zvýšením úro−
ku z omeškania na 0,05 % za každý za−
čatý deň.

Uz.č.214/2008 − OZ schválilo Zmluvu
o dielo s firmou ITERGY, s.r.o., Martinská
49, Bratislava na projektový zámer „Bec−
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
kov − obnova horného hradu“ − Nórske
fondy bez pripomienok.

Uz.č.215/2008 − OZ schválilo návrh
pamätnej medaile pri príležitosti 800. vý−
ročia 1. písomnej zmienky o obci Bec−
kov.

Na ďalšom zasadnutí Obecného za−
stupiteľstva dňa 25.03.2008 prijali poslan−
ci nasledovné uznesenia:

Uz.č.216/2008 − OZ vzalo na vedomie
kontrolu uznesení zo zasadnutia, ktoré sa
konalo 22.02.2008 bez pripomienok.

Uz.č.217/2008 − OZ vzalo na vedomie
Správu o prevedení inventarizácie ma−
jetku obce Beckov k 31.12.2007 bez pri−
pomienok .

Uz. č.218/2008 − OZ vzalo na vedo−
mie Stanovisko hl. kontrolóra k závereč−
nému účtu obce za rok 2007 bez pripo−
mienok.

Uz.č.219/2008/a − OZ vzalo na vedo−
mie návrh VZN č.1/2008 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce s pripomienkami
uvedenými v zápisnici.

b) OZ uložilo dopracovať návrh VZN
do 10.4.2008.

Uz.č.220/2008 − OZ vzalo na vedomie
informáciu o príprave osláv 1.písomnej
zmienky o obci Beckov.

Uz.č.221/2008 − OZ schválilo čerpa−
nie úveru vo výške 4,5 mil.Sk z banky
DEXIA banka Slovensko, a.s. za podmie−
nok uvedených v ponuke za účelom vy−
pracovania projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie Obnova hradu Bec−
kov:

Infraštrukúra k hradobnému komple−
xu Beckov, Rekonštrukcia vybraných častí
hradu Beckov − Dolný hrad, Rekonštruk−
cia vybraných častí hradu Beckov − Hor−
ný hrad.

Uz.č.222/2008 − OZ schválilo dodáva−
teľa pre realizáciu cestného mosta smer
Lipky firmu Cesty Nitra, a.s. v zmysle po−
nuky.

Uz.č.223/2008 − OZ schválilo dodáva−
teľa na opravu miestnych komunikácií fir−
mu Krško − asfaltérske práce v zmysle
ponuky.

Uz.č.224/2008 − OZ schválilo dodáva−
teľa na opravu miestnej komunikácie pri
bytovkách firmu Lesostav Nitra a.s. v
zmysle ponuky.

Uz.č.225/2008 − OZ vzalo na vedomie
návrhy na Ceny obce a Ceny starostu
obce.

Uz.č.226/2008 − OZ uložilo veliteľovi
OHZ v Beckove preveriť akcieschopnosť
OHZ a informovať o jeho pripravenosti na
ďalšom zasadnutí OZ.

Uz.č.227/2008 − OZ neschválilo pre−
daj pozemku parc.č.682/1 o výmere
2041m2 Ing. Marekovi Jamborovi, bytom
Považany č.22 z dôvodu nesúladu zá−
meru výstavby rodinného domu so schvá−
leným územným plánom obce.

Uz.č.228/2008 − OZ schválilo prená−
jom časti pozemku za obecným úradom
pre firmu REX − Peter Čikel, Beckov č.200.

A. Benková

Dobrý deň,
volám sa Róbert Hiľovský, bývam v Hozel−

ci pri Poprade a rád by som sa podelil s doj−
mami, ktoré sme zažili ako skupinka návštev−
níkov obce v nedeľu, 10. marca 2008.

Boli sme veľmi milo prekvapení ochotou p.
Evy Ondrejovičovej pri sprevádzaní múzeom
aj len pre 4 mladých ľudía týmto spôsobom
chcem vyzdvihnúť jej ľudský prístup. Mnoho
bližších vecí a skutočností sme mali možnosť
spoznať o významných rodákoch obce, na kto−
rých má byť obec Beckov právom hrdá.

Vrelého prijatia sa nám dostalo aj v kostole
sestier sv. Vincenta de Paul, kde nás sprevá−
dzala sr. Tadea (kostolníčka) po ich vzácnom
chráme (súčasne sme mohli vidieť unikát − ka−
zateľnicu františkánskeho kostola). Zároveň
sme využili ponúknutý priestor a čas pre du−
chovné pookriatie a načerpanie nových síl.

Rovnako veľmi milo sme boli prijatí a obslú−
žení v Kúrii Beckov, na námestí − aktuálne boli
v kurze Dni ruskej kuchyne. Bolo to skutočne
na úrovni a posedenie v tomto zariadení veľmi
príjemne ukončilo náš pobyt vo vašej obci.

Z môjho pohľadu návštevníka obce je veľ−
kým paradoxom, že obec s toľkými pamiatka−
mi, mnohými láskavými ľuďmi, príjemným
prostredím na posedenie, či strávenie voľných
chvíľ, sa prezentuje navonok výzorom zane−
dbanej obce.

Nemám na mysli veľmi nákladné opravy his−
torických pamiatok, mám na mysli aktuálny
výzor verejných priestranstiev a ich úpravu.
Navyše som presvedčený, že porozhadzova−
né odpadky nerobia obci dobré meno a nezvy−
šujú jej atraktivitu.

Napriek tomu a súčasne práve pre vrelosť
prijatia obyvateľov Vašej obce sa sem veľmi
radi vrátime.

So želaním všetkého dobrého a mnohých
úspechov v ďalšom rozvoji obce,

Mgr. Róbert Hiľovský

Napísali nám...

OZNAM
OBECNÝ ÚRAD OZNAMUJE OBČANOM,

ŽE PORUCHY NA KÁBLOVEJ TELEVÍZII TRE−
BA NAHLASOVAŤ:

 V PRACOVNÝCH DŇOCH POČAS ÚRAD−
NÝCH HODÍN NA OBECNOM ÚRADE

tel. č. 7777125
 OKREM PRACOVNÝCH DNÍ A OKREM

ÚRADNÝCH HODÍN pani BUČKOVEJ
tel. č. 0904607284
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Na slovíčko, pán starosta...
1. Už uplynulo osem mesiacov, čo

má obecná prevádzka nového vedúce−
ho. Ako sa, podľa Vás, zhostil svojej
úlohy?

Obdobie od
nástupu nové−
ho vedúceho
do funkcie je
priveľmi krátke
na to, aby som
sa mohol kom−
plexne vyjadriť
k tejto práci. Aj
napriek tomu
som presved−
čený, že výber
bol správny.

Pán vedúci sa zatiaľ zhostil svojej práce
dobre, čo vytvára predpoklady pre úspeš−
nú spoluprácu.

2. Následkom zimného obdobia sa
na našich cestách vytvorili menšie či
väčšie jamy, ktoré znepríjemňujú ži−
vot chodcom i motoristom. Budú sa
opravovať?

OZ našej obce pre tento rok vyčlenilo
z obecného rozpočtu finančné prostried−
ky pre čiastočnú opravu uvedených jám
na komunikáciách. V tomto období OZ
vybralo firmu pre realizáciu uvedeného
zámeru. Zo strany obce sú poverení kon−
trolou vedúci prevádzky a Ing. Martin Ne−
boháč. Vieme, že naše cesty nie sú v
ideálnom stave. Na ich generálnu opravu
nie je v tomto období dostatok finančných
prostriedkov. Pevne verím, že i tento prob−
lém sa postupne bude riešiť.

3. Most za Evanjelickým kostolom
v Beckove smerom na Lipky je prak−
ticky len provizórium. Kedy sa začne
s jeho rekonštrukciou?

Na marcovom zasadnutí OZ bol schvá−
lený dodávateľ pre výstavbu nového mos−
ta. Je ním firma Cesty N itra, Stredisko
Trenčín. Pokiaľ nepríde ku komplikáciám,
bude stavba realizovaná v mesiacoch máj
– jún v zmysle vypracovanej projektovej
dokumentácie a platného stavebného po−
volenia. Stavebným dozorom za obec je
poverený Ing. Martin Neboháč, odborník
na uvedené stavby. Dôvodom budovania
nového mosta je opotrebovanosť starého
a čím ďalej, tým väčšia premávka nielen
osobných, ale i nákladných vozidiel do
tejto časti obce. Hlavne však bezpečnosť
občanov pri prejazde uvedeného úseku.

4. Ako pokračujú práce na projekte
“Rekonštrukcia NKP hrad Beckov”?

V minulom čísle BN som informoval o
vypísanej súťaži pre vypracovanie projek−
tovej dokumentácie. Jedna z podmienok,
ako sa uchádzať o finančné prostriedky
z fondov EÚ, je vypracovaná projektová
dokumentácia a platné stavebné povole−
nie. V súťaži, ktorú vyhodnocovala ko−
misia schválená OZ, bola úspešná firma
A−STUDIO s.r.o., Bajkalská 27, Bratisla−
va. Po schválení v obecnom zastupiteľ−
stve, boli s uvedenou firmou podpísané
zmluvy o dodávke projektovej dokumen−
tácie a inžinierskej činnosti pre zámer:
a) Rekonštrukcia vybraných častí Horné−
ho hradu;

b) Rekonštrukcia vybraných častí Dol−
ného hradu; c) Infraštruktúra k hradnému
komplexu.

V tomto období firma pracuje na zmluv−
ne dohodnutom zámere. Na záver chcem
povedať, že uvedený zámer, ktorý obec−
né zastupiteľstvo odsúhlasilo, je možné
zrealizovať len v tom prípade, ak sa po−
darí získať finančné prostriedky z euro−
fondov. Veď len na projektovú dokumen−
táciu je potrebné značné množstvo finanč−
ných prostriedkov, ktoré si obec musí
požičať formou úveru. Jeho čerpanie bolo
schválené OZ na jeho marcovom zasad−
nutí.

5. V Beckove pribudla nová bytov−
ka, ďalšia sa má stavať. Čo to prinesie
našej obci?

Uvedená lokalita sa výstavbou bytov−
ky s 26−timi bytmi podstatne skultúrnila.
Veď si spomeňme, ako táto časť vyzera−
la pred takými štyrmi rokmi. Výstavbou
bytovky s bytmi do osobného vlastníc−
tva súkromnou firmou, nájde u nás do−
mov 26 rodín, pretože 23 nových vlastní−
kov je z iných obcí a miest. Týmto sa
doplní počet obyvateľov a je predpoklad,
že i počet žiakov do základnej a mater−
skej školy. Som presvedčený, že tento
zámer bol správny. V uvedenej lokalite
Pri bytovkách sa počíta s výstavbou po−
dobnej bytovky, taktiež s bytmi do osob−
ného vlastníctva. Potýkam sa však aj s
otázkou: “A čo so stavebnými pozemka−
mi pre výstavbu rodinných domov?” Sú−
hlasím s tým, že je potrebné hľadať for−
mu, ako vyhovieť našim domácim ako aj
iným mladým ľuďom. Žiaľ, moja odpoveď
je väčšinou záporná. Dôvodom je skutoč−
nosť, že obec nevlastní pôdu, na ktorej
by mohla vytvoriť a pripraviť stavebné po−
zemky. V lokalite, kde by sa postupne
dalo stavať, ale pozemky nie sú vo vlast−

níctve obce, nastali rôzne problémy, kto−
ré je potrebné postupne riešiť. Ja osobne
verím v budúcnosť lokality “Záhrada”. Mo−
mentálnym riešením by mohlo byť využi−
tie veľkých prelúk medzi domami priamo
v obci, kde je technická infraštruktúra už
vybudovaná. To sa zčasti aj darí.

6. V tomto roku nastali veľké zmeny
v personálnom obsadení na Obecnom
úrade. Z akého dôvodu?

Celý náš život je samá zmena. A tým−
to zmenám je potrebné sa prispôsobo−
vať. V minulom roku odišla na materskú
dovolenku p. Iveta Martišová, ktorú na−
hradila Bc. Ivana Hudecová. K prvému
aprílu odišla do nového pracovného po−
meru p. Zdenka Krasňanská. Nakoľko
presunom kompetencií zo štátu na samo−
správu pribudlo značné množstvo práce,
bolo potrebné navýšiť počet pracovníkov
na Obecnom úrade. Ako nové pracovníč−
ky nastúpili p. Jana Ježovicová, ktorá má
na starosti hlavne dane a poplatky, p. Mar−
ta Hurtíková, v jej náplni sú mzdy, perso−
nálne a majetok obce. Odchodom p. Kras−
ňanskej prešla na jej miesto p. Hudeco−
vá, ktorá má na starosti hlavne ekonomi−
ku obce a účtovníctvo. Evidenciu obyva−
teľstva, matriku a mnohé ďalšie má na
starosti p. Anna Benková, sociálne veci
a kultúru Mgr. Dana Badžgoňová.

Napriek tomu, že Obecný úrad prešiel
v poslednom období značnými personál−
nymi zmenami, verím, že to posilní jeho
fungovanie ku skvalitneniu služieb našim
občanom.

7. Na záver: V našej obci sa už po−
maly 15 rokov udržiava pekná tradícia
rozlúčky so zosnulými občanmi. Spo−
mínate si na jej začiatky? Kto prišiel
na myšlienku odprevádzať zosnulých
na poslednej ceste zástupcom obce?

S touto myšlienkou prišli naši občania.
Poukazovali, že uvedená rozlúčka sa vy−
konáva aj v iných obciach a mestách. Po
dohode so zástupcami obidvoch cirkví sa
rozlúčka vykonáva tesne pred cirkevným
obradom, aby nebol narušovaný jeho prie−
beh. Pokiaľ občania nemajú záujem o vy−
konanie rozlúčky so zástupcom obce, v
plnej miere je to rešpektované. Pokiaľ
však mám skúsenosť, väčšina občanov
o túto odobierku záujem má. Alebo sa mý−
lim?

Pán starosta, v mene našich čitate−
ľov Vám ďakujem za rozhovor.

Mgr. Dana Badžgoňová
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Poslanci na slovíčko...

JAROSLAV ZBUDILA, zástupca starostu
1. Ako zásupca starostu ste

najpovolanejší vyjadrovať sa k
množstvu problémov, ktoré sa rie−
šia v našej obci. Na Vašich ple−
ciach leží aj zodpovednosť za kul−
túru, čo možno nie každý vie. Ste
jedným z troch ľudí, ktorí u nás
môžu sobášiť (civilný sobáš). Ste
stále aktívny ako športovec?

Som bývalý aktívny futbalista TJ
Slovan Beckov. Dnes si chodím zahrať futbal v zime do
telocvične a v lete na naše ihrisko s výbornou partiou
starých pánov. Pracujem vo firme SEVOTECH, ktorá sídli
v Beckove a zaoberá sa opravami špeciálnej spojova−
cej techniky. Len na upresnenie, vo firme pracujem ako
vedúci servisu, nie som vlastníkom ani spoluvlastníkom
tejto firmy.

2. Kedy ste začali pracovať v samospráve? A čo
bolo hlavnou pohnútkou k tejto práci, ktorá vyžaduje
značné sebaobetovanie a dokonca aj pochopenie od
rodiny?

Pred voľbami v roku 2002 ma oslovil starosta obce
Karol Pavlovič, či by som nechcel kandidovať za po−
slanca obecného zastupiteľstva v nadchádzajúcich ko−
munálnych voľbách. Práca ma lákala, len som celkom
nevedel, čo ma čaká. Po uvážení, že ako bývalý aktív−
ny športovec, by som mohol v oblasti športu a kultúry
pomôcť, som súhlasil. Kandidoval som ako nezávislý
kandidát na kandidátke SDKU. Takže som nebol, ani
nie som členom SDKU.

Myslím si, že v komunálnej práci by sa nemalo po−
zerať kto za akú stranu kandiduje alebo v akej strane
je členom, tu sa má robiť pre občanov obce.

Po zvolení som začal pracovať ako predseda komi−
sie pre kultúru, šport a cestovný ruch. V komisii som
stretol veľmi dobrú partiu obetavých ľudí, ktorí chceli niečo
dokázať. Myslím si, že sa nám to aj podarilo, ale to by
museli povedať tí, pre ktorých sme akcie poriadali.

3. Čo pripravuje kultúrna komisia, ktorej ste pred−
sedom, v najbližších dvoch mesiacoch pre našich
občanov?

V najbližších dvoch mesiacoch kultúrna komisia pri−
pravuje oslavy Dňa matiek, ktoré sa uskutočnia 18.
mája 2008 v Kultúrnom dome. S kultúrnym progra−
mom vystúpia žiaci ZŠ a MŠ v Beckove. Ako každo−
ročne, aj tento rok organizujeme dňa 31. mája 2008
Medzinárodný deň detí. Keďže Beckovské letné sláv−
nosti sa teno rok nekonajú, chceme v mesiaci júl uspo−
riadať zájazd na festival dychových hudieb do Ratiš−
koviec. Po kontakte s OÚ Ratiškovice som sa dozve−
del, že tento rok je to jubilejný, 40. ročník a bude sa
konať v dňoch 12.−13. júla 2008. Program nám zašlú
v mesiaci máj a potom sa rozhodneme, v ktorý deň
festival navštívime.

4. Čo Vám leží na srdci ako poslancovi OZ a zá−
stupcovi starostu?

Ak mám byť úprimný, tak najviac mi na srdci leží
otvorenie nového stavebného obvodu. Ide mi hlavne o
to, aby mladí ľudia neodchádzali za bývaním z Becko−
va. My potrebujeme, aby tu zostali a ešte ďalší prišli.
Vieme, že potrebujeme v dnešnej dobe naplniť školu a
škôlku, lebo tam je naša budúcnosť.

Viem, že niekto mi môže oponovať. Na poslednom
OZ sme neschválili odpredaj pozemku na stavbu ro−
dinného domu. Nie preto, že by sme nechceli, aby u
nás títo mladí ľudia stavali rodinný dom, ale z dôvodu
nie vhodne vybratého pozemku. Veríme, že si nájdu
iný vhodný pozemok a v Beckove zostanú.

Ďakujeme za rozhovor.                                       (b)

Jeden náš príspevok sa vyjadruje k záva•-
nej téme: nepoèúvame sa, a to nielen rodièia
deti a deti rodièov èi uèite¾ov, ale vôbec, akoby
sme boli hluchí, uväznení sami v sebe, bez
spätnej väzby s okolím. Lebo poèúva• niekoho
mô•e by• aj poèúva• sám seba, aj poèúva• svoj
vnútorný hlas, aj hlas svedomia, teda pripusti•,
•e popri nás samých tu existujú - doslova - aj
iní ¾udia èi •ivé bytosti, ktoré majú rovnako ako
my miesto na zemi, v spoloènosti, v našej obci.
A zároveò by to znamenalo pripusti•, •e aj ich
názor, èi spôsob •ivota, mô•e ma• svoje opod-
statnenie, nech ho skúmame z akéhoko¾vek h¾a-
diska. Mo•no by to znamenalo, •e zaèneme o
veciach nášho •ivota premýš¾a•. A dokonca h¾a-
da• pravdu, myslím tým
vyššiu pravdu, nie tú, ktorá
vyhovuje nám. Lebo jeden
jav èi vec mo•no vysvet¾o-
va• z viacerých h¾adísk,
mô•e by• viacero právd,
viacero mo•ných riešení èi
vysvetlení.

Nejestvuje jediná prav-
da, jediné správne uèenie,
jediný politický názor. Po-
mýlili sme si to so základ-
nou nábo•enskou dogmou
o existencii jediného Boha.
Naša ¾udská pýcha stiahla
veci prinále•iace Najvyššie-
mu na naše doèasné, svet-
ské a pozemské. Je to hl-
boko ¾udské, preto•e èlo-
vek mal a má tendenciu uva•ova•, •e je „pupok
sveta“, a to nielen v starom Ríme. Aj dnes skrý-
vame svoju malos•, omylnos• a slabos• za ve¾ké
princípy, akoby platilo, •e odvolávanie sa na
vznešené posväcuje aj naše skutky. Prepraco-
va• sa k riešeniu a k pravde pre mnohých zna-
mená celo•ivotné úsilie v h¾adaní pravdy o sebe
a svete. Cítime sa tu, v tomto •ití tu a teraz,
akoby omylom, máme pocit, •e trpíme iba my,
•e krivdy robia tí druhí len nám. Zabúdame, •e
ubli•ujeme aj my, •e „zabíjame“ doslovne aj
obrazne tých druhých - dennodenne (naprí-
klad rozširovaním neoverených informácií, ktoré
iným škodia). Lebo tieto veci sa dejú ka•dým
okamihom, ktorý pre•ívame, napriek tomu, •e
si ich neuvedomujeme. Starí ¾udia hovorievali
„prís• s krí•om po funuse“, ale to nie je to
najhoršie, aspoò sme prišli. Horšie je vôbec
neprís•, neo¾utova•, •e sme si nesplnili to, èo
bolo na našich pleciach.

Naša ¾udskos• je tak ve¾mi krehká, preto ve-
domie, •e sami od seba , èi v sebe, nie sme
schopní èeli• ka•dodenným nástrahám, by nám
malo by• posilou a zároveò presným ukazova-
te¾om cesty, kam a za kým ís•, kde mo•no h¾a-
da• pomoc. Nedávne marcové dni, kedy sme
pre•ívali ve¾konoèné sviatky, nám dávali jednu
z mo•ností. Ka•dí veriaci vie, •e mám na mysli
Vzkrieseného Je•iša Krista.

Iba pred tý•dòom, 8. apríla, sme si pripo-
menuli 64 rokov od skonèenia druhej svetovej
vojny v našej obci. Spomienky pamätníka ako
aj oficiálny pietny akt v piatok 11.04.2008 nám
ukazujú, •e aj tie najhoršie veci, ktoré mô•u
postihnú• ¾udstvo, sa pomocou iných ¾udí, si-
lou ich neohrozenosti a sklonu èloveka kona• v
krajných situáciách hrdinské skutky èi len také

„malé“ nepatrné èiny, ako bolo pomáhanie pre-
nasledovaným, sa mô•u sta• ukazovate¾om prí-
tomnosti lásky a nádeje medzi nami.

A pokia¾ ide o tie všedné, pracovné a ka•do-
denné veci, ktoré èasto nevieme rozdeli• do
kategórií „dobré“ a „zlé“ tam, kde sa zdanlivo
protichodné názory navzájom bijú ako naprí-
klad v komunálnej politike, tam nie je mo•né -
domnievam sa, •e NIKDY - stanovi• pevné hra-
nice, mantinely èi normy, èo je správne a vyho-
vujúce a èo nie. Príèina je jednoduchá, politic-
ké dianie v obci ale aj mimo jej rámec, je ne-
ustále ovplyvòované rozliènými udalos•ami, jav-
mi a skutoènos•ami, ktoré nie je mo•né riadi• èi
usmerni• •iadnym jednotlivcom. Jednoducho

sa dejú tak, ako sa dejú, bez
oh¾adu na to, èi niekoho
mienku alebo záujem pod-
porujú, alebo sú mu v opo-
zícii. A napriek tomu sa aj
„chúlostivé“ veci nášho •i-
vota èasom akoby „utrasú“
a v obci èi štáte sa uskutoè-
ní opä• nieèo nové. Ak je
dos• èasu, tak je to na pro-
spech nás všetkých. Keï sa
príliš ponáh¾a, tak veci ne-
majú èas dozrie•, mienka
¾udí sa nemá kedy vyrovna•
s novou skutoènos•ou, vte-
dy je to skôr v neprospech
obce a jej obèanov (ako
napríklad stále bo¾avá téma
zatvorenia domova dôchod-

cov TSK v našej obci na konci roka 2006).
Èo by mohlo by• takým spoloèným motívom

na vystihnutie èinnosti ¾udí vo verejných funkci-
ách ako aj zamestnancov samosprávnych úra-
dov? Aj na to ste prišli vy, obèania, svojimi prí-
spevkami. Niekedy je vo výpovedi dôle•itejšie
to, èo tam nie je ako to, èo tam je. Ide o spoluprá-
cu a obetu. ¼udia, ktorí vstupujú do komunálnej
politiky, ktorí pracujú pre blaho svojej obce musia
- nevyhnutne MUSIA - ak majú by• úspešní, ma•
schopnos• spolupracova• aj s tými, ktorí zastá-
vajú odlišné, a• protichodné názory. Teda schop-
nos• spolupráce ich odlišuje od tých druhých,
ktorí sú odlišného ladenia, ktorí neboli ochotní
sa uèi• od spoluhráèov demokracii, tolerancii a
úcte k názorom iného. „Odmenou“ im je vedo-
mie, •e nech urobia èoko¾vek, v•dy sa nájde
niekto, kto ich odsúdi za myšlienky aj skutky,
ktoré èasto ani nemali, èi nevykonali. To je spät-
ná väzba - ohlas na ich prácu alebo verejná mien-
ka. Nepriate¾stvo a kritiky na jednej strane a uznanie
i podpora na druhej. Ak sú tieto pomery vyvá•e-
né, je aj komunálna politika dobrá. A preèo •ia-
dame starostu, aby sa pravidelne vyjadroval k
aktuálnym veciam? Poznáte vari niekoho s kom-
plexnejším poh¾adom na všetky úradné aj neú-
radné veci u nás? Na informáciu pre obèanov:
zodpovedný nie je starosta sám, o zodpoved-
nos• sa delí s poslancami obecného zastpite¾-
stva. Je to dané zákonom.

                (b) foto: Vladimíra Špániková
Na foto: Veniec k pamätníku padlým v par-

ku polo•ili veèer 11. apríla 2008 poslankyòa A.
Kabelíková a zástupca starostu J. Zbudila, sta-
rosta obce K. Pavloviè predniesol príhovor.
Lampiónového sprievodu sa zúèastnili obèa-
nia, •iaci ZŠ a pracovníci KK.

Jarné zamyslenie
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TOLERANCIA PO BECKOVSKY
Čo je to? Dospelácka hra na skrývačku, pri kto−

rej sa účelovo hovoria len reči medové, neproblé−
mové, nekritické. A dôsledok?  Virtuálny obraz ži−
vota dediny, vzájomne nečitateľní obyvatelia − pred−
vídaví vzdať sa svojho názoru a prijať oficiálny.

Rátam sa k tým, čo majú odvahu povedať jas−
ne, čo si myslia. A o tom bude môj príspevok.
Dianie v Beckove a niektoré príspevky v BN pou−
žijem ako východisko pre svoj článok.

Ak realitu Beckova hodnotím z pozície dedin−
ských novín, skonštatujem, že sme obec plná
spokojných občanov. A skutočnosť?

Mne sa nepáči nekoncepčnosť v riešení niekto−
rých problémov najmä v sociálnej oblasti. Ak sa
sľúbi, že sa zriadi Domov sociálnych služieb,
predpokladám, že to nie je len predvolebný ťah,
ale komplexne načrtnutá štúdia, obsahujúca aj
zdroj potrebných financií. Je neseriózne, uverej−
niť príspevok ,, TSK informuje“, z ktorého priam
kričí, že zriadenie DSS v Beckove je v nedohľad−
ne, ako nepriamu odpoveď. Talianski hostia tiež
nepomohli v riešení sociálnych problémov v obci.
BN skôr informovali o familiárnom obsahu náv−
števy. V súvislosti so zameraním nadácie ma pre−
kvapil ich záujem o miestny cintorín − pripadalo
mi to ako čierny humor.

A propos − beckovský cintorín. Je smiešno−smut−
né, ako niektorým záleží, ešte aj po smrti,  mať
svoje vychytené miesto! Pohrebný obrad je cir−
kevný alebo občiansky. Každý má svoju formu a
tá má byť rešpektovaná. V katolíckom obrade nie
je odobierka. Ak OU chce prejaviť účasť na smút−
ku pozostalým, môže kondolovať jednou − dvoma
vetami. Pri katolíckych pohreboch sa pred zača−
tím obradov modlí ruženec.

Je dobre, že sa bude rekonštruovať hrad. Nie je
však rovnako dôležité očistiť od vegetácie hradné
bralo? Keď sa zbúral dom, kde poslednými nájom−
níkmi bola rodina Nemcová, otvoril sa nový, pek−
ný výhľad na hrad. Potešilo ma, že architektonic−
ky nevhodná budova bola odstránená a stred obce
sa historicky skultivoval. Lukratívny pozemok
mohol slúžiť všetkým občanom, napr. ako súčasť
oddychovej zóny beckovského parku. Park, stĺp
Najsvätejšej Trojice by, podľa mňa, získali na krá−
se, keby boli zbavené oplotenia.

Obecným financiám neprospieva odpredávať
majetok obce tak, že v konečnom dôsledku má
zisk kupujúci. Okrem iného spomeniem predaj bý−
valej budovy MNV. Alebo to bola len novinárska
kačica, keď kupec obci zaplatil menej, ako ponú−
kol ďalší záujemca?

A čo drancovanie rytierov počas BLS? Nie je
už konečne čas realizovať sľubovanú kanalizáciu,
či poopravovať chodníky, atď...?

Svojím príspevkom nechcem nikoho uraziť, či
znevážiť jeho prácu. Skôr motivovať Beckovča−
nov k zamysleniu a hľadaniu rozumných výcho−
dísk. Korektná výmena názorov je prospešnejšia
ako tolerancia po beckovsky.

Daniela  Dobrovodská

... keď pred časom zazvonil pri brán−
ke Bielovcov „poštár Ondřej“ z českej
„Pošty pre teba“, pán Biel tušil, kto sa
chce s ním takýmto spôsobom stretnúť.
Vedel , že to bude niekto z jeho počet−
ných súrodencov, s ktorými sa roky
nevidel, no napriek tomu váhal. Stret−
nutie znamenalo návrat do spomienok
na detstvo a mladosť a on tie spomien−
ky nemá rád − bolo to veľmi neradost−
né detstvo a ťažká mladosť.

Ervín Biel bol jedným z dvadsiatich
detí svojho otca − mäsiara a krčmára z
Liptovského Hrádku, ktorému sa z pr−
vého manželstva narodilo dvanásť a z
druhého osem detí. Mnohopočetná ro−
dina to má ťažké v každej dobe, zvlášť
v pohnutých vojnových rokoch. Staršie
deti sa museli rýchlo o seba vedieť
postarať, uvoľniť miesto, a to voľky či
nevoľky opustiť rodný dom, kde pribu−
dla nová nevlastná mama a ďalší súro−
denci. Ani mladšie deti to však nemali
ľahké − od mala pomáhali zberom brus−
níc, čučoriedok, spracovávaním jalov−
cového dreva v lese. Rodina sa z
núdze často sťahovala: do Telgártu, do
Šumiaca, Pohorelej. Celé dni chodili
po horách − živil ich totiž aj zber a vy−
kupovanie „pľúcovníka“, ktorý sa po zli−
sovaní do veľkých balíkov posielal do
vojnového Nemecka. Z jednej takej
cesty cez hory v blízkosti Kráľovej hole
vtedy len 13−ročný Ervín bežal oznámiť
matke, že otcovi zostalo v lese zle a o
tri dni otec v breznianskej nemocnici
zomrel. Písal sa rok 1943 a najmladšie
zo sirôt malo práve vtedy 1 mesiac.
Matka sa teda rozhodla riešiť situáciu
tým, že dala mladšie deti do sirotinca v
Bratislave a najstarší syn Ervín sa vrá−
til k starej mame do Liptovského Hrád−
ku, tá ho však nakoniec tiež dala do
sirotinca. Odtiaľ ho zobrala staršia ne−
vlastná sestra (z otcovho prvého man−
želstava) a nechala vyučiť v Štrbe za
obchodníka a krčmára. Tu sa stretol s
jedným zo svojich starších nevlastných
bratov, ktorý rovnaké učenie práve kon−
čil, ale ten svojho mladšieho brata na
toto remeslo veľmi nepovzbudil, nevi−
del v kramárení veľkú budúcnosť, sám
sa pridal k partizánom a neskôr v
Povstaní padol.

Slová staršieho brata zapôsobili, pán
Biel s učením hneď skončil, a tak sa
začala jeho osamelá púť po mestách a
mestečkách povojnového Slovenska,
ale aj Moravy, cez množstvo povolaní
a príležitostných či sezónnych prác...
Ale to by bol veľmi dlhý zoznam na ďalší
príbeh.

Napokon ho osud zavial až do Bec−
kova, tu sa oženil, založil si rodinu, tu
žije a po rokoch práce si užíva dô−
chodku. Na všetko predtým radšej
nespomína.

Vojna a ťažké časy rozviali všetkých
dvadsať súrodencov po celom Sloven−
sku, Čechách dokonca aj do Ameriky.
Hovorí sa, že spomienky na detstvo
nás sprevádzajú celý život, oni sa však
snažili radšej zabudnúť, tých málo spo−
mienok, čo na detstvo majú sú zväčša
trpké.

„Krv ale nie je voda“, a tak teraz už
vo vyššom veku zatúžil jeden z bratov −
dnes už 88−ročný, najmladší z detí od
„prvej mamy“, stretnúť sa so súrodenca−
mi od tej „druhej“ mamy. Ak ste 19.
marca sledovali „českú“ Poštu pre teba,
mohli ste si vypočuť veľmi smutný prí−
beh pána Kolomana a zrejme ste po−
chopili jeho zatrpknutosť voči „druhej“
matke, ktorá mimochodom dodnes žije
vo veku úctyhodných skoro 104 rokov.
O to viac sa však tešil na svojich súro−
dencov a najviac na brata Ervína. A ten
aj prišiel, a tiež ďalší brat a najmladšia
sestra. Možno sa vám popri ostatných
príbehoch v „Pošte“ zdalo to ich stretnu−
tie málo dojímavé a uslzené, možno tro−
chu opatrné, ale stretli sa súrodenci bez
spoločného detstva. Žiadne spoločné
Vianoce, veľkonočné šibačky, prekáračky
medzi bratmi, hašterenie medzi sestra−
mi, brat, ktorý si vás zastane pred bitká−
rom, sestra, ktorá pomôže s úlohou do
školy, najmladšie z detí, ružové v perin−
ke alebo najstaršie, ktoré má nad všetký−
mi ostatnými stále dozor.

Zameškané už nikdy nedohonia, aj
keď si po natáčaní sľúbili ďalšie stret−
nutie. Možno ďalšie spoločné rozhovo−
ry aspoň trochu vynahradia všetky tie
roky.

Nuž, čo človek, to príbeh, čo rodina,
to román...                                    (lm)

Spomienka na vlasť
Ani po rokoch nezabúda na

Slovensko a Beckov, rodisko
svojho otca Štefana Paulusa,
jeho syn Štefan. Žije v USA na
Floride. Pravidelne sleduje in−
ternetovú stránku www.obec−
beckov.sk. Na fotografii s man−
želkou Hlenou držia slovenskú
zástavu, ktorú dostali od syna
Jozefa.

Ľ. Paulus

Čo človek to príbeh, čo rodina to román...
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Na posledné hodiny 2. sveto−
vej vojny a prvú slobodnú jar v
roku 1945 spomína beckovský
rodák Oliver Kollár.

Bolo to tretieho apríla, tretieho,
štvrtého a piateho, keď bombar−
dovali Beckov. S mojím tatom a
bratom Vladkom sme boli na Tr−
bockom. V jeseni nebola roľa po−
oraná, tak sa tato chystal rozrobiť
pôdu pod spoločným skladom. S
bratom sme tam boli ukrytí medzi
agátmi v našom jarku. Nemeckí
vojaci prechádzali cez Váh, ich
hliadky boli aj na Trbockom. Dva−
ja z nich hlidakovali a obchádza−
li krajom role, ktorú náš tato oral.
S Vladkom sme tŕpli, aby ich ne−
napadlo zliezť dolu. Po jeseni boli
pod agátmi kopy lístia. Do neho
sme tajne vopchali kver−pušku,
keby došlo k najhoršiemu a Ne−
mci by nás chceli zobrať. Ja som,
Ježiš−Mária, taký strach do mňa
vošiel, rozmýšľal som, čo urobiť,
ako sa z toho miesta vzdialiť. Mali
sme tam aj sekeru, keď som rú−
bal kolky, čo som potreboval na
provizórnu striešku tatovi na prí−
strešok pred dažďom.

Prikrčený som prechádzal po
jarku. Na konci vyúsťoval do plyt−
kej kotliny už zarastenej jarnou
trávou. Tak som vyšiel z jarku na
tú trávu. Už som zas videl kráča−
júcich Nemcov. Blížili sa krajom
role k tatovi, ktorý oral. Ale, chva−
labohu, nezastavili sa pri ňom. To
bolo pre nás všetkých šťastie.
Tato hneď potom hovoril: „Cha−
lani, zoberte kver, choďte za na−
šimi!“ Tak si Vladko, starší brat,
prehodil kver dolu hlavňou na
plece a prikryl vrecom. Išli sme
na Kút, kde mali slovenskí parti−
záni a vojaci dva bunkre. Tam
sme prespali dve noci. Úkryt slú−
žil našim, aby nás nezobrali Ne−
mci. Odtiaľ sme išli poza Buko−
vinky, tou cestou do Zaboria aj s
kverom. Potom sme sa pustili Žiš−
kovcom, zabočili a okľukou sa
dostali do bunkra za našimi
chlapmi. Zažili sme na tom Trboc−
kom kopu strachu, ale všetko
nakoniec dobre dopadlo.

Piateho apríla, vo štvrtok, bom−
bardovali Beckov. Vtedy bola Veľ−
ká noc nejako koncom marca. Na
veľkonočnú nedeľu alebo ponde−
lok prišiel ktosi povedať, že berú
chlapov. Tak nás hneď mama vy−
strojila, bolo to už dohovorené. V
tých bunkroch na Trbockom boli
Jaro Filip, potom Samo Bončo,
bol maliar, býval tam pri Streká−
či. Oni sú už určite nebohí. Po−
tom tam bol aj Štefo Kollár. Mali
tam dva bunkre. Tak sme tam s
Tvojím ujkom, bratom Vladkom,
prešli. Neviem, či som Ti to hovo−

ril, tam je taký hlboký jarok agá−
tový. Je to nad Červenou horou
ako je studienka, tam, ako má
„bohatý“ Čikel roľu. Tá sa ťahá od
hradskej až hore. Teraz tam má
niekde v tých miestach Čikel tú
chatu. Tak tam bol ten hlboký já−
rek a vedľa neho, z tej strany od
hradskej, bola lúčka a potom dolu
tá roľa. A oni, boli to vlastne slo−
venskí vojaci, ktorí dezertovali, ušli
práve preto, aby ich neodvliekli
do Nemecka, preto ušli z posá−
dok. Vykopali tam, asi tri metre
od jarku na lúke otvor asi 60 na
60 cm kolmo dolu jamu dlhú dva
a pol metra. To robili ešte v zime
a vykopanú hlinu nevyhadzovali,
ale vynášali do toho jarku, neko−
pili ju vedľa jamy, aby nebolo sto−
py, čo sa buduje v zemi. Keď vy−
kopali kolmý komín, potom pokra−
čovali chodbou. Tá bola dvakrát
zahnutá ako Z. Keby Nemci pri
objavení hodili dnu granát, pri
výbuchu by sa stlmil tlak, a ochrá−
nilo by chlapov vnútri. Navrchu
boli zapasované drevené dverce,
taký rám, pokrytý hrčami trávy na
zamaskovanie. Nebolo poznať
pod mačami trávy, čo sa skrýva
dolu. Tam, v hĺbke dva a pol
metra pod zemou, mali miestnosť.
Odtiaľ mali urobený vývod do jar−
ku. Ako hovorím, v ňom vyrastali
silné agáty. K tomu jednému agá−
tovému pňu bola vyústená malá
diera a plechová dymová rúra v
nej. To im slúžilo pri varení, aby
nebolo vidno veľmi blízko pri bun−
kri čmud a dym. Varili si však len
v noci.

Pamätám si, že v prvú noc, keď
sme tam prišli, uvarili melencovú
polievku. Spomínam si na malý
šporáčik a všetok dym sa odvá−
dzal do jarku spoza toho pňa. My
sme čakali vnútri. Bol nás tam asi
päť. Druhý bunker bol asi 50 met−
rov nižšie na rohu, tam sa to tak
lomilo. Do neho sa vchádzalo z
jarku. Bola v ňom skoro kolmá
hlinená stena. Prístup do bunkra
bol po agáte. To sa najprv spus−
tili a zišli po kmeni a vchod, die−
ra v tejto hlinenej kolmej stene,
bol kúsok vrecoviny zababranej
hrubou vrstvou blata. Vyzeralo to
na nerozoznanie od okolitého hli−
neného svahu v jarku. V noci sme
chodili na vodu. Bol tam taký dre−
vený, nie súdok, šáf. Malo to ako−
by uši, prevliekli sme cez ne pa−
licu, drúžek, a do toho sme cho−
dili v noci brať vodu zo studien−
ky. Takto sme chodili do Madut−
kového jarku k studienke na
vodu. Prázdne to nebolo ťažké,
nuž a späť sme preniesli ten šáf
s vodou zavesený na drevených
drúžkoch. Vtedy neboli bandasky

ani žiadne nádoby, tak sme si po−
mohli, čo bolo po ruke. To sme
tam boli od pondelka. Bola už
streda. Medzitým tam prišiel tato,
Tvoj deduško, orať, ako som už
spomínal. Priviedol tam aj jalo−
vičku, kravy nechal doma, lebo
tie bolo treba dojiť. Táto jalovič−
ka, neviem prečo, tato nám ve−
čer hovorí: „Chlapci, choďte,
zoberte jalovičku a odveďte ju
domov.“ Tak sme išli nie na hrad−
skú po Červenej hore, ale poza
ňu, z druhej strany. Tá cesta vy−
chádza nad Kútom ako je hrad.
Keď sme išli s jalovičkou akoby k
studienke, zase dvaja Nemci na
hliadke. Bolo ich tam stále ešte
asi dvadsať ako sú tie borovice
nad Červenou horou. Zišli sme
nejako k Ostredkom, potom sme−
rom k Váhu, a tak sme tú jalovič−
ku doviedli cez humno domov.
Nuž, to sme boli už štyri dni bez
stravy, okrem tej melencovej po−
lievky v bunkri. Mama so sestrou
Olinkou nás opatrili a zaspali
sme.

Vo štvrtok ráno, to mohlo byť
asi sedem hodín, bolo už, prav−
daže, svetlo, mama bola hore a
tiež aj Tvoja mama, sestra Olinka.
Akurát išla po ceste nejaká ne−
mecká kolóna, autá vrčali a v tom
mama: „Božemôj, čo sa to deje,
čo to robia, zastavujú a vyskakujú
z áut do záhrad! Do Ambrovej
oproti nás, do Hajduškovej!“ A vte−
dy to začalo! Bum, bum, tutututu
... streľba, výbuchy. Oni, tí Nemci,
išli akurát cez dedinu, piateho
apríla to bolo. Lietadlá, boli rumun−
ské, sledovali asi Nemcov a za−
čali na nich strieľať a bombardo−
vať Beckov. Chceli tých Nemcov
zničiť. Nuž, to som bol v prednej
izbe na posteli, tak som skočil pod
okno, aby som bol trochu krytý
pred výstrelmi. To trvalo asi päť
minút, potom zostalo ticho. Len z
rôznych smerov bolo počuť pras−
kot. Vyšli sme von, tam horeli La−
lošákech, Rumánkovej dom pri
Strekáči, horelo aj ako sa ide k
nášmu kostolu u Pavlovičov, tam
sa tomu hovorilo na Prokopen−
skovci. Na rohu bola krčma a po−
tom ďalej bola veľká záhrada, tam
je už teraz čosi postavené na ľa−
vej strane, a potom bývali tí Pav−
lovičéch, u ktorých tiež horelo. Brat
Vladko povedal, že ide pomáhať
hasiť. To trvalo pol hodinu, ja som
sa už vracal späť, keď tu spoza
hradu, celkom blízko od Obory, vy−
leteli dve alebo tri lietadlá. Len čo
nadleteli nad dedinu − začali. Ja
som sa rozbehol, ako bola stará
stodola. Už z nej boli len múry,
lebo predtým zhorela, nuž tam
sme mali vykopaný bunker, ako

to obec nariadila v prípade ohro−
zenia. Chcel som tam vbehnúť,
keď začalo bombardovanie. Sta−
čil som však doskočiť len po starú
studňu. Vedľa nej bol betónový
múr od suseda. Vtedy vyleteli lie−
tadlá spoza hradu, zakrúžili nad
domom a videl som, ako z nich
nado mnou vypadli bomby. Bles−
kovo som sa hodil na zem pod
ten múr, zaryl som sa rukami do
zeme a bez dychu čakal výbuchy.
Ozvalo sa zase bum−bum, ale bolo
to od Lalošákov. Tam tie bomby
dopadli, vybuchli a zabili všetok
dobytok v maštali. Vladko bol ešte
v dedine, tak som ho chcel počkať,
že sa vrátime späť do hôr a mama
so sestrou zostanú doma. Keď sa
brat vrátil, mal spálené vlasy, po−
pálenú tvár na ľavej strane, ale −
vrátil sa k nám. Mal obrovské
šťastie, lebo pomáhal hasiť u Pav−
lovičov dom po prvom nálete. Keď
prišiel ten druhý nálet spoza hra−
du, snažil sa s ostatnými skovať
oproti u Nosálikovcov. Tí mali na
dvore takú pivnicu. Pri hasení po−
máhali aj vyše nich čo bývali jed−
ni Tupí, čo mali Viliama a druhí
Tupí, odtiaľ bol Janko. Môj brat
Vladko bežal s Jankom. Ale bol
tam aj jeden, ktorý bol vojakom,
poručík slovenskej armády Kad−
lečík, čo mal mladšie sestry Vlas−
tu a Vieru. Tento Kadlečík bežal
smerom k Nosálikovcom. Tak sa
Vladko otočil od Jana a hovorí si:
„Veď tamten je vojak, ktorý bol na
fronte, ten vie, kam ísť“. Tak sa teda
oddelil a vbehol do tej pivnice.
Pamätám si, že mala klenbu nad
vchodom. Ale to najdôležitejšie
bolo, že pivnica zachránila brato−
vi život. Ten Jano Pavlovič zahy−
nul. Cez vojnu bol taký postup, že
po nálet na miestach, ktoré horeli
sa predpokladalo, že sú tam ešte
nejakí živí Nemci, ktorí sa snažili
zachrániť. Práve na tieto miesta
mierilo opakované bombardova−
nie. Tak sa vlastne nevinnými obe−
ťami stali aj obyčajní ľudia z dedi−
ny. Ako je Nová ulica, kde Šim−
kech šuhaj býval, tam zabili dieťa.
Aj starú babku Katušincovú za−
siahlo pred obchodom na ulici.
Tam vedľa bol Prokopenský, mä−
siar. Na pravej strane ďalej, asi
druhý dom, tam býval Šimko, kraj−
čír. Šuhájech im hovorili. Ten mal
dcéru, myslím, že sa Pavlína vo−
lala. Týmto tiež vtedy zahynulo
dieťa. Potom od Lalošákov, čo im
zabilo dobytok, sme si brali mäso,
bolo vlastne ešte teplé, ako po po−
rážke. Nuž tak rozhlásili po dedi−
ne, aby si ho ľudia prišli pobrať. Aj
naša mama priniesla pár kíl ho−
vädziny domov. Potom v sobotu
7. apríla, keď prišli už Rumuni ako

S P O M I E N K Y
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po oslobodení, tak v ten deň prišli dvaja
Rusi. Všetci ostatní boli Rumuni,nuž týmto
Rusom sestra Olinka ponúkla tie hovädzie
fašírky. Oni však len: Kapustu, chotim ka−
pustu, toľko kysoly!“ Možno sa im žiadalo
po vodke to kyselé zajesť.

Vedľa nás bol ten Šventnerovec po ži−
dovi Kurcovi a ten majetok prevzal štát.
Volalo sa to myslím ŠPÚ − také značky
mali na tabuľkách. Tam zriadili ošipáreň.
Chovali tam „bagúňov“, fľakaté bielo−čier−
ne, niekedy len čisto čierne ošípané. Keď
prišli tí Rumuni, vyviedli pred nás do tej
zatáčky na ulicu kanca. Bol veľký, hádam
najväčší a starý. Tam ho so samopaľom
zastrelili. Nie aby si vybrali menší kus s
mladším mäsom. Nuž, chceli mať veľa
mäsa a nachovať všetkých. Potom tú oší−
panú dotiahli do dvora. Ako im však chutil
starý kanec, ktohovie...

Ten Švantnerovec ešte za Slovenské−
ho štátu, keď majiteľ aj s ostatnými sa scho−
vali, slúžil ako hlásna stanica. Slovenskí
vojaci tam mali stredisko. Boli tam traja−
štyria, ktorí sledovali a hlásili každé lieta−
dlo, čo letelo ponad Beckov. Podávali hlá−
senie do Trenčína, bolo to v budove mest−
ského úradu v pivnici. Tam bola centrála.
Vždy, keď idem okolo, spomeniem si na
tie časy. To sa telefónom na kľuku hlásilo
z okolitých „hlások“, ako bola aj naša bec−
kovská. Pretože sme v čase vojny necho−
dili do školy, boli sme s bratom často pri
týchto vojakoch a za nich sme to robili asi
takto: „Zvuk leteckého motora zo smeru
tri−jedenásť:“ To bola orientácia podľa ho−
dinových ručičiek, tak nám to vojaci vy−
svetlili.

Počas vojny do budovy niekedy na pár
dní prišli aj Nemci. Vzadu v budove býval
správca tohoto majetku, nejaký inžinier Ko−
rec. Bolo tam ešte veľa voľných miestnos−
tí. Keď teda prišli Nemci tak na dve−tri ho−
diny, tak ich tam nahnali do prázdnych
izieb. Pamätám sa, že prišli peši, ukona−
ní, ustatí si ľahli na holé drevené dlážky,
pod hlavu si dali nejaké debničky, truhli−
ce, výstroj, ktorú mali pri sebe a okamžite
zaspali. Veď to boli tiež ľudia.

Nuž teda, po tom oslobodení v sobotu,
Rumuni sa usadili vedľa vo dvore, chys−
tali zastrelenú ošípanú a len: „slepice, sem
slepice“ brali z dvorov. Plot nie žeby obišli
okolo bránkou, ale preskakovali k nám.
Vladko im vytýkal, prečo skáču, ukazoval
názorne. Nemyslel to v zlom. Len tu dva−
ja Rumuni, kto vie ako si jeho správanie
vysvetlili, prišli domov a Vladka brali: „Da−
vaj, davaj!“ Mama zhrozená: „Prečo, chla−
pi, prečo?“ Oni však mierili na brata. Otec
vyšiel, pred neho vojaci: „Ty ne, papa, ty
dobrý, ty ne, mladý ku komandíru!“ Náš
tato si bránil syna: „Ja idem ku komandí−
ru, nie mladý!“ Potom ich to prešlo a otec
si uvedomil, že Rumuni si akosi opačne a
nesprávne vysvetlili, keď im brat nedovolil
skákať cez plot, lebo kôl bol akýsi vyheg−
ľaný. Nuž, bolo vtedy všelijako, ale hlav−
ne − už slobodne. Teraz je iná, nová doba,
ale na staré spomienky nezabudnem.

Spomienky zapísala 30. marca 2008
neter

Ing. D. Jarábková

Skonèil rok J.M. Hurbana
Pred rokom som sa zúčastnila vyhlásenia Roka Dr.Jozefa Miloslava Hurbana v Slovenskej

národnej rade v Bratislave. Vo vstupnej hale budovy SNR sú zvečnené jeho slová:
Na Slovensku je náš domov, národ náš je v ňom pánom.
Sú to správne slová jedinečného Slováka, ktorý bol prvým predsedom
slovenskej národnej rady.
Keď len okom pozriem po Považskom kraju,
už mi všetky žilky v mojom srdci hrajú.
Na Považskom svete všetko sa mi smeje,
ako by si chodil v krajine nádeje.
A keď hore pozrieš od Žiliny k Strečnu,
v tom obraze vzhliadneš túžbu Tatier večnú.
Oj, Považie naše, ty rajská dolina:
kto ťa len raz videl − večne ťa spomína!
Svojmu rodnému Považiu venoval Hurban toto vyznanie. Čo venuje rodné Považie velikáno−

vi slovenského národa? Po dvoch storočiach od jeho narodenia sa, dúfajme, v jeho rodnej obci
opäť uskutoční dôstojná spomienková slávnosť za prítomnosti predstaviteľov obce, cirkvi a štátu.
Bolo tomu tak aj pred 10−imi rokmi, keď vtedajší predseda SNR PhDr. I. Gašparovič, terajší
prezident SR, odhalil maketu pamätníka J.M. Hurbana. Bude tomu tak aj o desať rokov?

Ing.D. Jarábková

Prešiel rok od otvorenia Roka J.M. Hurbana (19. marec 2007 − 22. február 2008), ktorý
iniciovala Evanjelická a.v. cirkev v Beckove návrhom. Spomienkové oslavy 190. výročia narode−
nia J.M. Hurbana sa konali v Beckove dňa 17. marca 2007.

Slávnostné ukončenie Roka J.M. Hurbana si pripomenuli dňa 22. februára 2008 v Hlbokom
pietnou spomienkou k 120. výročiu úmrtia. Slávnostné služby Božie na počesť J.M. Hurbana sa
konali v nedeľu 24. februára 2008 v deň výročia jeho pohrebu.

V susednej obci Kálnica dodnes stojí lipa, pod ktorou sa
pred takmer 190 rokmi hrával malý Jozef Hurban, syn bec−
kovského a kálnického ev. a.v. farára Pavla Hurbana. Mal
tu svojich krstných rodičov, manželov Viktoryovcov, ktorí v
Kálnici boli nielen významní evanjelici, ale aj mlynári. Mlyn
v súčasnosti už neslúži svojmu účelu, veď 50 rokov nečin−
nosti sa na ňom výrazne podpísalo.

Ale do dnešného dňa žijú spomienky na tohoto nášho
slávneho rodáka v obci ako aj v rodine p. Margity Zahu−
menskej, rod. Viktory. Jej prarodičia, mlynár Štefan Viktory
a jeho manželka Zuzana rod. Pušjerová, niesli maličkého
Jozefa ku krstu dňa 20. marca 1817, hneď na druhý deň po
narodení. V rodine majú fotografiu prababky Zuzany Vikto−
ry, Hurbanovej krstnej mamy, ktorá malého Hurbana učila
poznávať miestne ľudové piesne a rozprávky.

Na našich obrázkoch si pripomenieme starú históriu je−
diným „živým“ pamätníkom − 200 ročnou lipou vedľa mlyna
na Darane. Možno aj tento rok zakvitne a jej úžasná vôňa
bude šíriť do okolia aj stále prítomnú spomienku na Jozefa
Miloslava Hurbana, nášho rodáka, národného buditeľa z
druhej polovice 19. storočia, jedného z kodifikátorov spi−

sovnej slovenčiny, ThDr. z univerzity v Lipsku, evanjelického kňaza z farností v Brezovej a v
Hlbokom, významného slovenského politika, zakladateľa SNR, spisovateľa, redaktora a vydava−
teľa viacerých slovenských novín a časopisov, manžela prvej slovenskej herečky Aničky Jurko−
vičovej, otca deviatich detí, statočného človeka, ktorého nezlomilo ani prenasledovanie po roku
1849 zo strany maďarských úradov. Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej...

Mimochodom, aj v knižke kálnického rodáka, humoristu Milana Stanu Kálnické príbehy, Bra−
tislava 2007, nájdeme spo−
mienku na Jozefa Hurbana −
ako ho Kálničania zvolili za slo−
venského kráľa.

A ešte jedna informácia: vo
vydavateľstve Tranoscius vyšla
k ukončeniu Roka Hurbana
nová knižka pod názvom J.M.
Hurban a jeho zápas o pravé
hodnoty cirkvi a národa. Refle−
xia na život a prácu kňaza a ná−
rodovca − životopis, ktorý napí−
sal Mgr. Miroslav Hvožďara,
PhD, farár CZ vo Vrbovciach a
odborný asistent na EFB UK v
Bratislave. Autora si pamätáme
z vystúpenia na otvorení Roka
Hurabana v Beckove a z bese−
dy so žiakmi našej ZŠ.            (b)
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Rok 2008 je pre JDS v Beckove jubilejný, preto výročná schôdza bola
slávnostná. Konala sa 10. apríla 2008 v Kultúrnom dome v Beckove.

Prítomných 99 dôchodcov príjemne prekvapili deti z Materskej školy
v Beckove, boli milé, usmiate. Žiaci zo Základnej školy mali pekný, bo−
hatý program, potešili i deti z hudobného kurzu svojimi skladbičkami.
Človeku v seniorskom veku najviac rozohreje srdce dieťa, srdcia prítom−
ných priam horeli, veď to boli ich potomkovia, ktorí im urobili radosť.
Ďakujem vedeniu školy a škôlky, tiež vyučujúcim za pripravený program,
hovorí to i o vzťahu školy k najstaršej generácii obce. Vďaka Vám!

Starosta, pán Karol Pavlovič, vo svojom príhovore poinformoval
dôchodcov o veciach obecných, poprial všetkým veľa zdravia. Svojou
účasťou počas celého stretnutia dokázal, že si váži generáciu starších.

Počas celého posedenia nás sprevádzali svojou príjemnou hud−
bou a piesňami p. Bc. Františka Chalaniová a p. Bc. Ján Urbanec,
ich hudba bola balzamom na staršie kosti.

Že sme sa stretli v tak pekne pripravenom prostredí, za to ďaku−
jem v mene všetkých p. Norike Strakovej. Cez celú dobu od 14. hod.
až do večerných hodín, ba i po našom odchode sa vzorne o nás
všetkých starali zamestnankyne obecného úradu. Poďakovanie patrí
i p. M. Malecovi za dovoz a odvoz dôchodcov, i ostatným pracovní−
kom obecnej prevádzky, ktorí sa podieľali na príprave podujatia.

Hodnotenie činnosti ZO JDS v Beckove za rok 2007
Začínam hodnotenie našej činnosti za rok 2007. Dva dni v týždni t.j.

pondelok a utorok popoludní cez jesenné, zimné a jarné mesiace vypĺ−
ňa si čas vyše 20 členiek stretnutiami v klube pri parku. Nájdu sa medzi
nami ľudia, ktorí moralizujú a kriticky hodnotia tieto popoludnia − vraj
klebetáreň. Neuvedomujú si, že človek je tvor spoločenský a túži po
zmene i po odľahčení mnohých, nie vždy jednoduchých životných situ−
ácií. Trápia nás rôzne zdravotné ťažkosti, rodinné problémy. Spoločen−
ský styk, zvlášť osamelým, robí dobre, zasmiať sa od srdca, aj nad se−
bou, má veľkú a liečivú pôsobnosť. Zabúdame na tvrdosť života, kto sa
vie nad sebou zasmiať, vie nad svojimi ťažkosťami aj zaplakať. Starne−
me všetci rovnako, mali by sme si navzájom pomáhať, a nie osočovať.

Dňa 19. februára sa zišlo 53 našich členov na fašiangovom posede−
ní. Posedeli sme a zjedli, čo sme si doniesli. Slová pre tých, čo neprišli:

Je spravodlivosť jediná,

že všetkým jednak plynie čas,
každučký rok, deň, hodinu,
rovnako delí medzi nás.
23. mája 2007 o 6,30 hod. sme nasadli do pohodlného autobusu

a vydali sa na trasu: Beckov − Koryčany − ZOO Lešná − Luhačovice −
Drietoma − Beckov. V Koryčanoch na námestí stojí kostolík, na hlav−
nom oltári so synom na rukách stojí Madona. Svojou výškou a krá−
sou upúta návštevníka hneď na prvý pohľad. Táto krása je pôvodne
z hradu Beckov. Prezreli sme si ZOO Lešná. Prešli sme kolonádou
kúpeľov v Luhačoviciach. V obchodnom centre blízko Zlína sme utra−
tili nejaké peniažky. Spokojní, unavení sme sa vybrali na spoločnú
večeru v Drietome. Dvere domov sa otvárajú a zatvárajú. Bolo dob−
re, keď po celodennej ceste sme mohli zatvoriť za sebou dvere.

27.júna naši členovia, skôr členky, boli poslucháčkami závereč−
ného koncertu detí z hudobného kurzu.

12 septembra 2007 sa uskutočnilo už šieste družobné stretnutie s
členmi ZO JDS v Rajci nad Rajčiankou. Ktosi prirovnal ľudský život a
vzťahy v ňom k orchestru, ktorý hrá určitú melódiu, bez ohľadu na to, či
na tom zúčastňujeme alebo nie. Keď odchádzame, neprestáva hrať.
Ale našu prítomnosť tam nemôže nikto zastúpiť či nahradiť. Teda až sa
pominieme, život ide ďalej. Je pekné, keď človek dá prehovoriť svojmu
srdcu a nečaká pri tom uznanie, či prejav obdivu, alebo odmeny. Po−
užívam tieto slová preto, že to, čo sme zažili v Rajci, nám zostane dlho
v pamäti. Obetavosť a práca s prípravou programu pre nás bola na
jednotku s hviezdičkou. Zájazdu sa zúčastnilo 47 členov.

Tak prišiel 1. november a začali sme sa stretávať v klube.
Naše rady opustili títo členovia: Katarína Hladká, Pavlína Bičano−

vá, Emília Kusendová, Ján Tekula. Česť ich pamiatke!
V roku 2007 sme mali 25 jubilantov: vo veku 60 rokov troch, 65

rokov osem, 70 rokov štyroch, 75 rokov osem a vo veku 80 rokov
dvoch. Prajeme im veľa zdravia a rodinnej pohody.

Skončili sme rok 2007 s počtom členov 127.

Pri príležitosti Vianoc si na nás spomenuli členovia ZO JDS v
Rajci, tiež starosta obce Karol Pavlovič.

Že sme mohli uskutočniť dva zájazdy ďakujeme starostovi obce a
celému zastupiteľstvu obce, že v obecnom rozpočte máme svoje
miesto. Nezabúdajú v našej obci na ľudí tretieho veku. Vďaka.

Plán činnosti ZO JDS v Beckove na rok 2008
1. Beseda so starostom obce a sociálnou pracovníčkou − január
2. Beseda − starší žiaci ZŠ a seniori − história obce a 800 rokov

prvej písomnej zmienky o obci Beckov − január
3. Spomíname na povojnové roky − február
4. Beseda − PhDr. Štefan Graca: Vplyv doby na psychiku starších

ľudí. − február
5. Pomoc pri úprave parku. − marec
6. Slávnostná výročná schôdza: 10. výročie založenia ZO JDS

v Beckove − apríl
7. Zájazd − Banská Bystrica − máj
8. Účasť na oslavách prvej písomnej zmienky o obci − august
9. Stretnutia seniorov v klube − november−december

10. Stretnutia generácií − zvyky − november
11. Príprava štedrovečerného stola. Pozornosť rodičom.

Vinše. − december
Moje prianie na záver: Nech naše rady opúšťa do večnosti málo

našich priateľov! Nech všetkým prajníkom i neprajníkom slúži zdra−
vie! Tí, ktorí si doteraz nenašli cestu do radov JD, budú vítaní.

Margita Bubeníková, predsedníčka ZO JDS v Beckove

JEDNOTA DÔCHODCOV V BECKOVE

Vďační účastníci výročnej členskej schôdze ZO JDS v Beckove

Pohľad do sály

Pri zákusku
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VYZNANIE
Spolu tvoria jedno srdce. Ona ľavú stranu a on pravú.
Sú pre seba obrovské všetko. Nemôžu a nedokážu
bez seba žiť.
Jej neha v očiach, milé slovo a nežné pohladenie mu
každým dňom potvrdzuje, že život je pekný.
Vôkol nich sa šíri láska, múdrosť, oddanosť, obetavosť,
radosť, smiech i humor.
Áno, tušíte správne. Píšem o svojich rodičoch, ktorých
moc ľúbim a vážim si ich.
Sú skvelí, jedineční a proste úžasní!
A ja som rada, že ich mám.         Gabriela Sklenářova

Porekadlá na Veľký piatok
Na Veľký piatok mráz znamená suchý, ale predsa
úrodný rok.
Keď na Veľký piatok nie je mráz, býva mnoho
hríbov.
Veľký piatok pochmúrny, zvestuje rok neúrodný.
Na Veľký piatok sa štepia ovocné stromy.
Na Veľký piatok keď poprchuje, to nám požehnaný
dobrý rok sľubuje.                                     Ľ. Paulus

Na Škaredú stredu sa nesmiete
mračiť, inak sa budete mračiť každú
stredu v roku.

Na Zelený štvrtok musíte skoro ráno
vstať a umyť sa rosou, nebudete chorý.

Gazdiná musí zamiesť v dome ešte
pred východom slnka a smeti odniesť na
krížne cesty, nebude mať v dome blchy.

Gazda zoberie chlieb s medom a
hodí ho do studne, aby v nej bola voda
po celý rok.

Na Veľký piatok sa chodili ľudia
umývať do potoka, aby boli draví a ne−
moce sa im vyhýbali.

Priadli sa pašijové nite, tými urobili
na košeli niekoľko stehov, aby rodinu
ochraňovali pred zlými duchmi. Koše−
ľa, ušitá pašijovými niťami, tiež ochra−
ňovala pred bleskom.

Na Veľký piatok sa tiež nesmelo prať,
pracovať v sade, ani nič požičiavať.

Na Bielu sobotu sa z ohoretého dre−
va urobil kríž a ten sa odniesol na roľu,
aby bola dobrá úroda.

Nikede sa dávali za trámy domu
uhlíky ako ochrana pred požiarom.

V domácnostiach sa upratovalo, bie−
lilo, piekli sa baránky a mazance, pliet−
li korbáče a zdobili vajíčka.

VEĽKONOČNÉ VAJÍČKA pre ob−
lievačov sa väčšinou farbili doma. Naj−
častejšie sa varili v cibuľových šupách,
na to sa používali vajíčka s hnedou
škrupinou. Biele sa dajú uvariť v odva−
roch z rôznych bylín.

Červená farba: červenú farbu kras−
líc získate, keď namočíte biele vajce do
odvaru zo šupiek červenej cibule a
octu, červenej kapusty alebo šťavy z
cvikle.

Tmavozelená farba: tmavozelenú
farbu dostaneme z odvaru mladej pše−
nice, vody zo špenátu alebo šťavy zo
žihľavy.

Bledozelená farba: túto farbu urobí−
me z odvaru lipového kvetu, kmínu ale−
bo šafránu.

Žltá farba: žltú farbu získame z od−
varu cibuľových šupiek, vajce varíme
len krátko.

Fialová farba: pripraví sa pomocou
lipového kvetu, kmínu, šafránu alebo
bazy.

Hnedá farba: potrebujeme na to
odvar z cibuľových šupiek a čaj, ktoré
vytvoria nádhernú prírodne vyfarbenú
kraslicu.

Zozbieral Ľubomír Paulus

VEĽKONOČNÉ ZVYKY

ALELUJA
„Pôjdem hľadať svoju stratenú ovečku
a na seba vezmem jej ťažkosti a námahy,
ktorými toľko trpí...
...a aby mala život, zomriem za ňu
a keď ju zachránim z priepasti,
tebe ju, Otče, vrátim...“

Srdce naplnené láskou a oddanosťou voči
dobrému a milujúcemu Pastierovi
vyprosuje               s. M. Martina a sr. Sidónia, DND

Čujeme sa iba cez Teba a v sebe seba nenachádzame...
Práve sa dochveli posledné akordy subtílneho úvod−
ného paritónu.
Po minútach jemných, láskavých melódií, siahli na biele
klávesnice podvečerné prsty ticha, aby svojím molo−
vým vyznaním zaplavili celé rozjásané podvedomie,
ba ešte viac, celú zhmotnenú bytosť.

Nocturno ticha a lásky, nocturno zabudnutia...
A predsa i cez tieto utešené splavy neskutočnej lásky,
vyrastá blednúca ruža boľavej myšlienky, ktorá je zra−
dená práve svojou čistou podstatou.

Vladimír Kollár (1926−1993)

Už niekoľko desaťročí sa s prvým
jarným mesiacom spája aj iný prívlas−
tok: Marec− mesiac knihy. Je preto vhod−
né spomenúť a pripomenúť si, vďaka
komu a čomu môžeme čítať a stále sa
vracať k dielam našich súčasných i
prastarých autorov. Tým jedinečným
vynálezom je písmo, prvé slovanské
písmo vôbec − hlaholika, ktorú vynašiel
Konštantín (Cyril).

Kto číta Konštantínov traktát Proglas
(Predslov), musí ho obdivovať predo−
všetkým ako nádherné básnické dielo.
Proglas je vlastne prvé dielo slovan−
skej a slovenskej slovesnosti vôbec,
ktorá má vysokú literárnu úroveň. Ani
iné európske národy sa nemôžu po−
chváliť takým literárno−básnickým die−
lom z tej doby. Nazdávam sa však, že
to nie je hlavná hodnota tohto doku−
mentu. Proglas je zároveň prvý slovan−
ský filozoficko−teologický traktát. Kon−
štantín ho napísal ako Predslov k Evan−
jeliám. V krátkosti zahŕňa program, s
ktorým Konštantín a Metod prišli na
Veľkú Moravu. Je to doslova manifest,
s ktorým sa obracajú na slovenský ná−
rod, aby vysvetlili, o čo im v ich misijnej
práci pôjde. Cieľom je zbaviť Slovienov
„zvieracieho života“ a naučiť ich lep−
šiemu životu. Lebo „každá duša upa−
dá v žití, keď žije bez Božieho života,
keď nepočuje nikde slova Božieho.“

Úvodné slová Proglasu:
Evanjeliu svätému som Predslovom:

ako nám dávno s¾ubovali proroci,
prichádza Kristus zhroma•ïova• národy,
preto•e svieti svetlom svetu celému.
To v našom siedmom tisícroèí stalo sa.
Bo slepým oni s¾úbili, •e uvidia,
a hluchí, ajh¾a, Slovo Písma poèujú,
lebo je Boha pozna• toti• potrebné.
A preto èujte, èujte toto, Slovieni:
dar tento drahý vám Boh z lásky daroval.
Dar Bo•í darom spravodlivej èiastky je,
dar dušiam vašim, èo sa nikdy neskazí,
dušiam tých ¾udí, ktorí vïaène prijmú ho.

Ing. D. Jarábková

MAREC - MESIAC KNIHY
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Výchovná činnosť v materskej
školemá byť premyslená a sú−
stredená na rozvoj jednotlivých
funkcií. Každá hra, aj každá vý−
chovná činnosť zasahuje a roz−
víja viaceré psychické funkcie a
procesy. Majstrovstvom učiteľa
je, aby vedel vytvárať pedago−
gické situácie tak, aby sa neza−
nedbávala ani jedna oblasť
osobnosti dieťaťa a aby výchov−
né pôsobenie malo pozitívny
efekt.

Činnosti, pomocou ktorých sa
rozvíja osobnosť dieťaťa

Poznávacie, ale aj mimo−
poznávacie, psychické funkcie
sa rozvíjajú prostredníctvom
týchto činností a vzťahov:

* hry
* učenia
* umenia
* medziľudských vzťahov, ko−

munikácie
* práce
* odpočinku.
Filozofia modelu tvorivo−hu−

manistickej výchovy (THV) vy−
chádza zo vzťahu funkcie a čin−
nosti: činnosť má byť zameraná
na rozvoj funkcie, čiže psychic−
kého procesu, pretože činnosť
pre činnosť je len strata času.
Rozvíjať funkcie bez činnosti nie
je možné. Keď sa len hovorí o
psychickej funkcii a o tom, ako
ju rozvíjať, je to teória, ktorá sa
bez činnosti neinteriorizuje, čiže
nezvnútorňuje, a teda ani ne−
premietne do každodenného ži−
vota.

HRA
Hra je najprirodzenejšou čin−

nosťou dieťaťa. Pri zaraďovaní
hier do výchovnej a vzdeláva−
cej činnosti by mal každý peda−
góg poznať metodické zásady:

a) premyslieť, na ktorú funk−
ciu hra pôsobí, ktorú funkciu do−
minantne rozvíja,

b) vedieť, komu hru chceme
poskytnúť − indikácia. Každá hra
nie je vhodná pre každé dieťa.
Na niektoré dieťa tá istá hra pô−
sobí pozitívne, na iné negatív−
ne,

c) pedagóg musí mať non−
kognitívne procesy detí pod kon−
trolou. Ako účastník a poradca
pri hrách môže ovplyvňovať re−
akcie, prípadne sa s deťmi vo−
pred dohodnúť na pravidlách, čo
je prípustné a čo nie, viesť deti
k sebaovládaniu a disciplíne,

d) pedagóg na základe skú−
senosti, ako hra pôsobí na osob−

nosť, rozhodne, či hru zaradí
znova (systematický výcvik), ale−
bo či bude hry meniť podľa ak−
tuálnej situácie v skupine.

Napríklad pri hre „Človeče,
nezlosti sa!“, pedagóg musí pre−
myslieť, čo hra primárne rozví−
ja. Táto hra nerozvíja len seba−
ovládanie detí, pretože niekto−
ré deti sa pri nej rozčuľujú. Môže
zlepšovať, ale aj zhoršovať vzťa−
hy medzi hráčmi. Je táto hra
vhodná pre neurotické a agre−
sívne deti? Zbližuje, socializuje
deti? Trochu sa pri nej cvičí jem−
ná motorika − hádzanie kocky,
pohybovanie figúrkami, percep−
cia − sledovanie políčok, mate−
matika − spočítavanie, ale to nie
sú jej dominantné funkcie. Pre−
čo ju deti rady hrajú? Je to sú−
ťaživosť, pocit úspechu pri vý−
hre? Ale čo tie deti, ktoré pre−
hrajú? Je potrebné ich nabádať,
aby sa ovládali a aby si pri nej
nevybíjali svoju zlosť na spolu−
hráčoch alebo na figúrkach hry.
Nie je vhodné, aby sme sa sna−
žili dosiahnuť, že všetky deti
vyhrajú alebo vyhrá dieťa nad
dospelým. Je potrebné, aby sa
deti naučili aj prehrávať a dô−
sledne dodržiavať pravidlá hry
bez akýchkoľvek ústupkov zo
strany dospelého. Podobne sa
dá analyzovať každá hra. Hry by
sa teda nemali vyberať náhod−
ne, živelne, ale vždy premysle−
ne. Čiže hru „Človeče, nezlosti
sa!“ môže hrať aj agresívne die−
ťa, ktoré sa pri nej naučí tole−
rancii, dodržiavať pravidlá a re−
gulovať citové prejavy.

Hra je pre každé dieťa naj−
dôležitejšou činnosťou:

* hra je taká stará ako kultú−
ra,

* rozvíja fantáziu, imagináciu,
tvorivosť,

* rozvíja vnímanie a s tým sú−
visí aj rozširovanie vedomostí,

* pomáha prekonávať nega−
tívne emócie, ako je strach,
úzkosť, pocit menejcennosti a
rozličné zábrany,

* pomáha lepšie porozumieť
sebe samému a učí ako byť sám
sebou,

* vytvára atmosféru vzájom−
nej dôvery,

* upevňuje vzťahy medzi ľuď−
mi,

* zlepšuje komunikáciu me−
dzi účastníkmi,

* umožňuje väčšiu sebarea−
lizáciu,

* pomáha zbaviť sa stereoty−
pov myslenia,

* pomáha riešiť prostredníc−
tvom modelových situácií spo−
ločenské problémy a konflikty.

Pri zaraďovaní hrových aktivít
do činnosti predškolského zaria−
denia je dôležité, aby si učiteľka
vždy uvedomila, kedy ktorú hru
zaradiť a ako ju správne uviesť.
Vhodné je striedať kratšie pohy−
bové aktivity s náročnejšími hra−
mi. Najprv je potrebné, aby sme
si ujasnili, čo ktorou hrou sledu−
jeme, ktorú z funkcií osobnosti
dieťaťa chceme rozvíjať. Okrem
toho si treba uvedomiť aj to, či
chceme zlepšiť vzťahy v skupine
a vytvoriť príjemnú atmosféru, v
ktorej sa dokáže každý uvoľniť a
povedať svoj názor, riešiť prob−
lém a podobne. Až potom mô−
žeme vybrať hru. Učiteľka by sa
mala zapojiť do hry a pritom ne−
musí stratiť svoju prirodzenú au−
toritu. Dôležité je správne moti−
vovať deti, dobre zorganizovať
hru, mať na ňu dostatočný čas a
vytvoriť príjemné prostredie. Uči−
teľka by si mala uvedomiť, s akou
skupinou pracuje, dôležité je
však aj prihliadať na momentál−
nu atmosféru v skupine, na ná−
ladu detí, ich únavu alebo pri−
pravenosť na istú úroveň nároč−
nosti. Deťom netreba vnucovať
aktivitu len pre to, že bola na−
plánovaná. Hry sú podľa svojho
obsahu určené deťom, ktoré sa
dobre poznajú. Ak sa poznajú
len krátko, vtedy treba na začia−
tok zaradiť niekoľko zoznamova−
cích a rozohrievacích aktivít. Keď
sa deti vzájomne dobre pozna−
jú, vtedy je potrebné, aby učiteľ−
ka rešpektovala napr. zaradenie
nových detí do skupiny alebo pri
prípadných problémoch jedného
alebo viacerých detí zaradiť naj−
prv uvoľňujúce hry.

Hry z tejto príručky je možné
používať jednotlivo, podľa výbe−
ru učiteľky, alebo sa môže pou−
žiť celý súbor hier v skupine detí,
ktoré spolupracujú dlhší čas. Vý−
chova nie je jednorazovou zá−
ležitosťou, ale je potrebné pô−
sobiť systematicky a premysle−
ne. Jednou z najdôležitejších
podmienok na efektívnu spolu−
prácu detí a pozitívnych výsled−
kov výchovného pôsobenia uči−
teľky materskej školy je vytvo−
renie spoločných pravidiel. Pra−
vidlá neurčuje učiteľka, ale na
ich tvorbe spolupracujú deti.

Pravidlá sa týkajú celej činnosti
v materskej škole a je dôležité,
aby sa každé porušenie pravi−
dla sledovalo a hodnotilo. Pra−
vidlá majú byť jednoduché, zro−
zumiteľné pre každého a ich
symbolické vyjadrenie by malo
byť umiestnené na viditeľnom
mieste v každej triede. Pravidlá
by sa mali týkať predovšetkým
správania sa každého dieťaťa
ale aj učiteľky, napríklad:

Keď niekto rozpráva, ostatní
ho počúvajú.

Keď niekto niekomu neúmy−
selne ublíži, vždy sa ospravedl−
ní.

Porušenie akéhokoľvek pra−
vidla nesmie zostať bez povšim−
nutia, inak stratí svoj význam.
Deti spoločne s učiteľkou môžu
navrhnúť sankcie pri nedodržia−
vaní pravidiel.

Navodenie atmosféry a moti−
vácia pri hrách

Každá hra vyžaduje osobit−
nú motiváciu a závisí od tvori−
vosti učiteľky, ako ju predostrie.
Treba ponechať voľný priebeh
fantázii, aby sme deti motivova−
li čo najneobvyklejším spôso−
bom, napríklad hru uvedieme
ako zaujímavú činnosť, zábavu,
ako chyták, paradox, rozpor,
vhodná je tiež dramatizácia ale−
bo atraktívny názov. To všetko
vzbudzuje zvedavosť a očaká−
vanie. Pri uvedení hry má veľkú
úlohu „herecký výkon“ učiteľky.
Vytvorenie dobrej atmosféry
hneď na začiatku je kľúčom k
ďalšej motivácií detí. Na príjem−
nú atmosféru vplýva aj vhodne
zvolená hudba a estetické
prostredie s dostatočným
priestorom, s možnosťou varia−
bilne meniť plochu, v ktorej sa
budú aktivity odohrávať.

Všestrannou pomôckou pre
rozmanité činnosti detí môžu byť
tzv. „maskoti“. Sú to obyčajne
maňušky, rozprávkové postavič−
ky, vymyslené bytosti, zvieratká,
alebo postavička, ktorej tvorca−
mi sú deti. Táto postavička je
sprievodcom a sprostredkovate−
ľom komunikácie medzi deťmi a
učiteľkou, medzi deťmi navzá−
jom, medzi udalosťami a deťmi.
Dôležitou podmienkou pôsobe−
nia tejto postavičky je vymysle−
nie jej mena, jej charakteristic−
ké vlastnosti a stále miesto v čin−
nostiach detí. Táto postavička
môže byť prítomná počas celé−
ho školského roka. Plní rozlič−

VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ V MATERSKEJ ŠKOLE
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né funkcie, deti sa jej môžu zdô−
verovať, pýtať sa jej, riešiť s ňou
problémy, požiadať o radu, vy−
žalovať sa, radovať sa s ňou.
Učiteľka musí dbať na to, aby
úloha postavičky nestratila svo−
je prirodzené pôsobenie. Posta−
vička je pomocníkom detí i uči−
teľky. Deti môže motivovať k čin−
nosti, aktivite, pomáha odstra−
ňovať zábrany v komunikácii,
môže tlmiť prejavy agresivity,
zabraňuje vzniku stresu. Učiteľ−
ke pomáha pri hodnotení, zmier−
ňuje dôsledky negatívneho hod−
notenia. učiteľky, stresu, konflik−
tov. Čo najefektívnejšie využíva−
nie možného pozitívneho vply−
vu postavičky závisí od profesi−
onality učiteľky.

Ďalšou dôležitou metódou
motivovania k činnosti, hre je po−
užitie „rituálov“. Rituál je určitá
spoločná činnosť detí, ktorá pô−
sobí ako citové „preladenie“ detí
a navodenie novej, neobvyklej,
činnostnej atmosféry. Môže to byť
napríklad pieseň, podanie rúk,
vztyčovanie vlajky, oblečenie sa
do rovnošaty, pripnutie odznaku
alebo pásky na rukáv, môže to
byť tanec, niekedy to bola aj mod−
litba, alebo iná aktivita, ktorá po−
môže deťom uvedomiť si, že te−
raz začína niečo nové, niečo ne−
obvyklé a niečo, čo má svoje pra−
vidlá.

Pravidlá jednotlivých hier
Okrem všeobecných pravidiel,

ktoré vytvoria učiteľky spoločne s
deťmi a riadia sa nimi, má aj kaž−
dá hra svoje osobitné pravidlá.
Tieto pravidlá si treba vopred
poriadne premyslieť a počas hry
dodržiavať, už nemeniť. Vysvet−
lenie má byť jasné a stručné, deti
majú možnosť sa pýtať na to, čo
im nie je jasné. Ak ide o zložitej−
šiu hru, pravidlá treba dostatoč−
ne vysvetliť, prípadne v priebehu
hry na ne upozorniť.

Rozdelenie do skupín
Niektoré hry si vyžadujú vy−

tvoriť menšie skupinky detí. Vo−
pred je potrebné premyslieť spô−
sob delenia do skupín. Môže sa
to robiť napríklad rozpočítaním,
náhodne, žrebovaním, prípadne
zoraďovaním podľa určitých kri−
térií. Podľa toho, akú hru ideme
hrať, dbáme aj na to, aby diev−
čatá a chlapci boli proporcionál−
ne rozdelení alebo aby v kaž−
dej skupine bol niekto, kto vie
napríklad rečniť, je smelší a po−
dobne.

Rozličné spôsoby delenia
detí do skupín:

* najjednoduchším spôso−
bom je rozpočítanie detí podľa
toho koľko skupín potrebujeme;
napríklad máme 20 detí, potre−
bujeme ich rozdeliť do piatich
skupín, v každej skupine budú
štyri deti;

* deti si vyťahujú lístočky, na
ktorých sú nakreslené známe
dvojice z rozprávok: Janko a
Marienka, Popoluška a Princ,
potom sa navzájom hľadajú do
páru, učiteľka následne môže
vytvárať väčšie skupinky podľa
podmienok hry;

* podľa toho, koľko detí ch−
ceme mať v skupine, pripraví−
me lístočky s rovnakými geomet−
rickými tvarmi (napr. trojuholník,
štvorec, kruh ...);

* podobne môžeme utvoriť
skupinky podľa farieb, druhov
kvetov, hračiek, zvieratiek tak,
že každé dieťa si vyberie napr.
zo škatule jednu vec a hľadá
svojich partnerov, ktorí majú rov−
nakú vec.

Dôležité je, aby aj samotné
rozdelenie do skupín malo vý−
chovnú funkciu. Utiahnutému
dieťaťu môžeme prideliť rolu ve−
dúceho skupiny, hovorcu, orga−
nizátora skupiny. Agresívne die−
ťa môže byť pozorovateľ alebo
rozhodca. „Hviezda“ skupiny sa
môže stať radovým členom a
podobne. Z pedagogického aj
psychologického hľadiska je
veľmi užitočné, keď si dieťa vy−
skúša rozličné roly.

Priebeh a zakončenie hry
Počas hry je dobre deti po−

vzbudzovať, udržiavať nadšenie,
pochváliť. V priebehu hry deti
zbytočne nevyrušujeme, nenáhli−
me. Sledujeme, či sú všetky deti
zapojené do hry a ako hru pre−
žívajú. Vo vyšších triedach ma−
terskej školy sa môže určiť aj po−
zorovateľ pri hrách spomedzi detí,
ktorý sleduje ako sa správajú deti
pri hre. Veľmi dôležité je aj to,
ako hru zakončíme. Každá hra
vyžaduje iný spôsob zakonče−
nia. Pri väčšine hier ho aj uvá−
dzame. Všeobecne platí, že je
potrebné nechať dostatočný
priestor na to, aby každé dieťa
malo možnosť vyjadriť svoj ná−
zor, svoje pocity, spätnú väzbu,
povedať, čo sa mu páčilo a čo
nie, navrhnúť nové možnosti tej−
to hry a podobne. Dbáme na to,
aby sa čo najviac deti vyjadrilo,
treba poskytnúť možnosť najmä
nesmelým, introvertovaným de−
ťom, aby mohli povedať svoju
skúsenosť, mienku, pocit.

V tohtoročnom januárovom čís−
le Rodiny a školy ma zaujal text
Dr. Ladislava Albertyho Prečo sú
nespratnejší?

Autor v úvode naznačuje, že
jav porušovania pravidiel bol za−
znamenaný, napr. v Grécku už
pred dvetisíc rokmi. Podľa
prieskumov pedagogicko−psycho−
logických poradní na Slovensku

má 14 % mladých poruchy
správania. Najvýraznejšia je ci−
tová labilita, impulzívnosť, nega−
tivizmus.

Nechcem sa stať advokátom
porušovateľov a nespratníkov, ale
viem, že deti vo svojich prejavoch
a hrách verne odrážajú podmien−
ky, v ktorých vyrastajú. Súhlasím
s autorom, že medzi najčastejšie
vplyvy patria:

* vplyv médií,
* zmeny v rodinnej výchove,
* vplyv nadmernej záťaže,
* nedostatok kultivovania citov,
* spoločenské zmeny a zme−

ny hodnôt života.
Vo svojom príspevku sa ch−

cem zaoberať vplyvom médií na
formovanie osobnosti detí. Do−
spelí si ťažkajú, že v televízii už
nie je možné nájsť vhodný
program. Mladí ľudia naopak.
Často i v spravodajských reláci−
ách hneď v upútavke sa televízie
pretekajú reportážou zo zaujíma−
vej vraždy, z najhroznejšej auto−
havárie, z vykrádania bánk, po−
žiarov alebo výbuchov. Množstvo
násilia, agresivita, ktoré sú den−
nodenne na obrazovke, mladé−
ho jedinca zaujme, vidí tu skres−

lený vzor odvahy, bojovnosti, prí−
padne šikovnosti.

Násilie sa prezentuje ako spô−
sob získania slávy a majetku.

Niekoľkokrát som vyzývala ro−
dičov, aby svoje deti usmerňova−
li, regulovali pozeranie televízie,
iným spôsobom im nahradili a
vyplnili voľný čas. Chýba vzdelá−
vanie rodičov v tom, ako najlep−
šie vychovávať svoje deti, ako tvo−
riť pozitívne vzťahy k ľuďom, k
svetu, k učeniu. Stáva sa, že sa
na vyučovacích hodinách kladú
na lavice, zívajú, prejavujú znám−
ky únavy. Je viditeľné, že spali
veľmi málo. Ich školská práca je
poznačená, nedokonalá, nevedie
ich k získavaniu a osvojovaniu si
poznania.

Nedostatočne sú vedení k do−
sahovaniu cieľov, k návšteve zá−
ujmových krúžkov, nechce sa im
robiť niečo navyše, pripravovať sa
na súťaže, reprezentovať. Tie deti,
ktoré sú povzbudené čo i len
malým úspechom, môžu svojou
pracovitosťou v budúcnosti do−
siahnuť výrazné úspechy. To
majú za cieľ školské súťaže a
olympiády, do ktorých sa zapája−
me.

Naša škola sa venuje výchov−
ným problémom, kladieme dôraz
popri výkonových cieľoch i na
hodnoty a vzťahy. Aj keď výchov−
né opatrenia, ako pokarhania a
znížené známky zo správania, sú
medzi rodičmi nepopulárne, ne−
mienime zľaviť z požiadaviek.

Mgr. Anežka Ilavská
riaditeľka školy

Problémy správania

V materskej škole pracujem 26
rokov, z toho 14 rokov v Beckove.
Z roka na rok ma stále viac zaráža,
aké vyjadrovacie prostriedky použí−
vajú naše deti v bežnej komunikácii.

Najskôr ma profesionálne iritoval
na jednej strane nezáujem rodičov o
návštevu logopéda v prípade ne−
správnej výslovnosti dieťaťa (naša MŠ
už mnoho rokov aktívne spolupra−
cuje s logopedičkou, ale rodičia jej
odporúčania vo väčšine prípadov ig−
norujú) a na strane druhej enormný
záujem zo strany rodičov o výučbu
cudzieho jazyka už v materskej škole.
Ako si môžu deti osloviť správnu
výslovnosť cudzieho jazyka, keď
neovládajú výslovnosť materinského?

Ďalšia skutočnosť, ktorá ma za−
ráža, je nadmerné používanie vulga−
rizmov v hovorovej reči detí.

Moju generáciu v škole na hodi−
nách gramatiky učili, že „vulgarizmy“
sú síce súčasťou slovnej zásoby slo−
venského jazyka, ale „v bežnej ko−
munikácii ich používajú iba ľudia, ktorí
sa nevedia vyjadrovať z dôvodov ne−
dostatočnej slovnej zásoby, ľudia zo

sociálne slabšieho prostredia alebo
málo inteligentní ľudia“.

Dnes som na rozpakoch a pý−
tam sa: Má dnešná generácia slabú
slovnú zásobu? Alebo je väčšina
populácie zo sociálne slabšieho
prostredia či neinteligentná? Alebo, že
by bola chyba niekde inde? Stáva
sa naša spoločnosť výhradne „kon−
zumnou“, v dôsledku čoho sa stá−
vajú aj naše jazykové zručnosti pa−
sívnymi? Núka sa mi tiež otázka, či
vieme vôbec počúvať sami seba a
ľudí okolo nás. Počúvajú sa rodičia
pri rozhovore? Ak áno, ako sa môžu
stotožniť s vulgárnymi výrazmi v
slovníku svojho partnera, keď ich
rozhovor počúvajú ich deti? Alebo už
od malička učíme deti, aby „nepočú−
vali“, lebo tatino alebo čo je ešte
smutnejšie, mamina povedala „ška−
redé“ slovo?

Zamyslite sa, prosím, milí mladí
ľudia nad sebou a začnite sa počú−
vať. Možno budete prekvapení, čo
všetko sa o sebe a o svojich blíz−
kych dozviete.
Jana Bagová, zástupkyňa pre MŠ

Vieme sa počúvať?
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Pred rokom sa prihlásila naša škola
do súťaže "Superchyty“. Odpoveď na
prihlášku prišla až tento rok, a tak sme
vyrazili do Bratislavy. Boli síce prázdni−
ny, ale našim žiakom to nevadilo.

Týždeň pred súťažou prebiehali veľ−
ké prípravy, ôsmaci pripravili transpa−
rent s takýmto nadpisom:

"Beckovské pážatá do toho, neboj−
te sa ničoho. My vám veríme, že vy to
vyhráte.“

Po dlhom rokovaní sme vybrali tím,
ktorý mal súťažiť. Nakoniec sme vybrali
piatakov v tomto zložení: Maroš Kaná−
loš, Pavol Strieženec ml., Zuzana Mi−
kulcová a Patrícia Muráriková.

V utorok 19.2.2008 sme teda išli. Do
STV sme dorazili pred 14.00 hod . Na−
šich súťažiacich zobrali do šatne, kde
sa prezliekli a potom sme sa usadili v
štúdiu. Naším súperom boli piataci z
Rohožníka. Veľmi milí až do chvíle, kým
sme zistili, že vyhrávajú vďaka niekto−
rým ľuďom v štábe.

Prvá súťažná disciplína "Hod lopty do
koša“. Prvú úlohu plnil Paľko, ktorý sa
šplhal do výšky 6 metrov, potom sa po−
stavil na kladinu a musel vyberať lopty z
košíkov a hádzal ich do siete. Podarilo
sa mu získať 3 chyty.

Druhá úloha "Triafanie loptičky do
bránky“. Súťažiaci museli prejsť slalomom
a bez pristavenia loptičky triafať do brá−
ny. Tu nám nepriznali jeden bod. Naši
protivníci si loptičku pristavili a napriek
tomu získali bod.

To isté bolo aj pri tretej disciplíne
"Prelez cez labyrint“. Tu sa súťažiaci
nesmeli dotknúť nohou zeme. Zúčastni−
lo sa celé družstvo. Naši sa dotkli iba
raz, súperi dvakrát, napriek tomu získali
súperi viac chytov ako naši.

A takto nám uberali chyty i napriek
našim obrovským protestom. Ale naše
deti boli super a nevzdávali sa.

Prišla posledná disciplína "Šplh po

umelej stene“. Na túto disciplínu vybra−
la p.uč. Miklánková Maroša Kanáloša.
Moderátor odštartoval súťažiacich. Ma−
roš mal hneď od začiatku náskok. Mo−
derátor to zrazu stopol, lebo si uvedo−
mil, že povedal "star“, miesto štart.

Keďže nešlo o priamy prenos, mno−
hé zábery sa opakovali. A tak sa to stalo
aj teraz.

Tým, že vyhrával v tejto disciplíne
Beckov, stopli to. Bol druhý štart a Ma−
roš to zvládol zase super. Vyhrali sme,
pretože spravodlivosť sa konečne zo−
budila. Nemohla sa už pozerať na tú
nespravodlivosť.

Obrovská radosť zavládla v našom
tábore. Napriek tomu, že sme prehrá−
vali o 8 chytov, deti sa nevzdali. Jeden
z asistentov nám potom povedal, že
Rohožník bol favorit a mali vyhrať, pre−
tože jeden kameraman je z Rohožníka.

Boli sme tam 4 učiteľky: p.riaditeľka
Ilavská, p.uč. Macová, p.uč. Miklánko−
vá, p.uč. Striežencová. Ale všetky sme
sa zhodli v tom, že do tejto relácie už
nikdy nepôjdeme, pretože ľuďom v tej−
to súťaži nejde o deti, o fair−play hru,
ale o to, aby mali už všetko z krku. A
to, čo sa učia deti doma, v škole, aby
boli čestní, tak túto odvrátenú tvár ne−
charakternosti, nečestnosti si mohli
všimnúť práve v detskej súťaži.

Mne ako pedagogičke je to veľmi ľúto,
že práve takíto ľudia ničia detskú dušu.

Našim deťom patrí veľká vďaka a po−
tlesk, že sa nevzdali a bojovali. Nako−
niec spravodlivosť (bez štábu) zvíťazila.

Ďakujeme našim súťažiacim: M. Ka−
nálošovi, P. Striežencovi, Z. Mikulcovej,
P. Murárikovej za krásnu prezentáciu
školy a obce, za ich ZLATO, ktoré pocti−
vo vyhrali. Ďakujeme aj za príspevok
RZ, ktoré nám zaplatilo cestu za zlatom.
Relácia Superchyty bude vysielaná v
sobotu 10. mája 2008 na STV 1.

Mgr. Martina Striežencová

Dlhá cesta za zlatom
alebo, ako Beckovčania Záhorákom zrak vytreli

A èo naši prváci?
Skúsme sa vrátiť o pár rôčkov naspäť a spomenúť

si, ako sme my prežívali prvé mesiace v škole. Ako
sme sa cítili, ako sme si všímali tie novoty, ktoré boli
okolo nás?

A čo naši najmenší prváčikovia hovoria na školu,
môžete si prečítať.
− Ako sa Ti páči v škole?
* Veľmi, lebo sa tu veľa učíme. Dominika
* Je tu pekne, pretože tu je nástenka. Andrejko
* Páči sa mi tu, lebo tu mám kamarátov. Radko
* Mne sa v škole páči chodenie do školského klubu.

Samko
− Prečo musíme chodiť do školy?
* Aby sme boli múdri. Dominika Trebatická
* Aby som nebola doma sama. Miška Uková
* Môžeme sa dobre najesť na desiatovej prestávke.
Aďo Kocúrik
* Môžeme sa prechádzať cez prestávku.

Jakubko Švacho
− Čo máš v škole najradšej?
* Počítač v školskom klube. Aďo Kocúrik
* Kamarátov. Dominika
* Učenie. Radko Macejka
* Náboženstvo. Lukáško Sedláček
* Môžeme chodiť do krúžkov. Dominika Trebatická

Pripravila: Mgr. M. Kvašňovská

DROBNUČKÉ ROZPRÁVKY NAŠICH DRUHÁKOV

O ZVIERATKÁCH, KTORÉ IŠLI NA DOVOLENKU
Bolo horúce leto a zvieratká nevedeli, čo majú robiť.

Tak si povedali, že pôjdu na dovolenku. Rozbili pra−
siatko a zobrali peniaze.

Volali sa hroch Hugo, sýkorka Zuzka, mravček Lili a
ťava Hanka. Nabalili si veci− nohavice, tričká a išli na
zvieracie letisko. Leteli do Chorvátska lietadlom. Keď
vošli do lietadla, tak si našli svoje sedadlo 48. V Chor−
vátsku išli hneď do reštaurácie, lebo boli hladní. Sadli
si a ujo kuchár Macko im uvaril pizzu. Potom sa išli
pozrieť na more, vytiahli si uterák, plavky a šampón.

Po týždni išli domov. Na letisku nastúpili do lietadla.
Prišli domov a tam bola veľká zima. Ale ich stále hrialo
chorvátske slniečko.                       Roland Kanáloš

O LÍŠKE, KTOREJ CHÝBAL LES
V lesnej húštine bývala líška Chytráčka. Volala sa

Hela. Raz sa rozhodla, že pôjde na výlet. Čo poveda−
la, to aj urobila. Po ceste prišla až do veľkého mesta.

V meste bolo veľa hluku a áut. Hľadala cestu do
lesa, lebo jej bolo smutno. Keď ju našla, bola rada, že
je doma.                            Alžbetka Martišová

CILKINE NARODENINY
V domčeku bývali zvieratká a volali sa krtko Rudko,

mačička Cilka a psík Dunčo. Hrávali sa na naháňačku.
Ešte sa zabávali aj pri spoločenských hrách, ato bolo
pexeso, Človeče, nehnevaj sa!

Domček mali z dreva a vedeli upratovať, chodili aj
do obchodu kupovať si jedlo.

Mačička Cilka mala narodeniny. Krtko Rudko so psí−
kom Dunčom sa rozhodli, že jej pôjdu kúpiť do mesta
darčeky. Kúpili jej tortu, nový tanier, nový príbor a pohár.

Večer mačičke Cilke všetci zablahoželali a dali jej
darčeky. Mačička Cilka bola šťastná.    Adamko Vavro

Je tu zima! So zimou prichádza mráz
a sneh. Na zem tichúčko dopadajú
malučičké vločky. Jedna mi dopadla
rovno na nos. Chvíľku na mne vydrža−
la a potom kvapla z môjho nosa len
kvapka čistučkej vodičky.

Zastavila som sa pri mláke, ktorá
bola zamrznutá. Na ľade bola kôpka
snehu. S nohou som odhrnula sneh.
Pod ľadom bol zamrznutý oranžový ja−
vorový list. Chytila som ho do dlane a
spravila som z toho snehovú guľu. Išla
som pomaly ku škole, keď tu zrazu pre−
šla cez moje telo veľká zima. Na rame−
no mi dopadla maličká ľadová kocka.
Kocku som chytila do dlaní a jemne
som ju stisla. Kocka sa roztopila a na
dlani mi zostalo srdiečko. Bolo veľmi
zvláštne.Rozbila som svoju snehovú

guľu a vložila som do nej to maličké
srdiečko.

Guľu som opäť zgúľala a hodila som
ju ďalej. Otočila som sa a popri mne
prechádzal biely psík. Rozbehol sa za
guľou, ale potom iba zastal a štekal.
Prešla som okolo neho a on sa na mňa
pozeral smutnými očami. Roztočila sa
mi hlava. Zastavila som sa a bolo tam
nejaké dievča. V ruke držalo cigaretu
a spokojne vydychovalo štiplavý dym
medzi krásne biele vločky. Stále sa mi
pozerala na ruky. Zrazu ju pohltila laví−
na. Znova som pocítila ten ostrý chlad.

Pomaličky som sa aj ja vyhrabala
spod snehu a na kope bolo moje čer−
vené srdiečko.

Zobrala som ho a išla som domov.
Natália Benková, 7.ročník

Ve¾ká zima
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Všetko sa to začalo na vianočných
trhoch, keď si naša trieda zarobila
peniaze. Pani učiteľka rozhodla, že
ich využijeme na výlet. A stalo sa .

Vo februári sme išli celá piata trieda
do Bratislavy. Cestovali sme vlakom,
ktorý bol veľmi pekný a hlavne nový, aj
preto nám cesta rýchlo ubehla.

Najskôr naše kroky viedli do Bibia−
ny, kde to vyzeralo ako v detskom sne.
Mohli sme sa všetkého dotknúť a po−
staviť si z kamienkov svoje meno, z
magnetiek obrázok.

Potom sme navštívili SND, kde sme
si pozreli rozprávku Snehulienka a
sedem pretekárov. Predstavenie sa
nám veľmi páčilo. Herci a tanečníci
podali výborné výkony.

Po tomto predstavení sme blúdili
uličkami Starého mesta. Tu sme nav−
štívili Michalskú vežu, ktorá bola v

13.storočí jednou zo stredovekých
brán a vstupov do mesta. Vošli sme
aj do Dómu sv.Martina. Pri Rolando−
vej fontáne sme si vypočuli povesť,
že vždy na Silvestra, presne o polno−
ci, sa Roland na svojom podstavci otočí
a pokloní sa všetkým radným pánom
v radnici. To však môže uvidieť len
rodený Bratislavčan s čistým srdcom.

V múzeu sme videli veľmi staré
nádoby, staré náhrdelníky a náušni−
ce, vzácny kel z mamuta.

Rovnako nás zaujala aj mučiareň,
kde sme sa dozvedeli ako mučili tých,
ktorí niečo ukradli alebo niekomu spra−
vili zle.

Náš výlet po Bratislave bol vynika−
júci. Domov sme si priniesli veľa krás−
nych zážitkov. A to za to patrí vďaka
našej najlepšej pani učiteľke Monike
Miklánkovej.       Kika Krchnavá, 5.r.

Výlet do Bratislavy Spoloèenská kronika
apríl − máj 2008

NARODILI SA
Simona Suchánková, Šimon Martiš

MANŽELSTVO UZATVORILI
1.3.2008 − Miroslava Uherčíková a Ľubomír Batka

NAŠI JUBILANTI
50 rokov − Dušan Školár, Ján Minárik,

RNDr. Vladislav Straka, Jaroslav Čaňo,
Marta Šutovská

55 rokov − Ľubomír Paulus
60 rokov − Zdenka Šprinclová, Anna Španková
65 rokov − Vladimír Čikel, Peter Koreň, PhDr. Pavel Hos
70 rokov − Stanislav Tupý, Pavol Martiš,

Anna Pavlovičová
75 rokov − Anna Križanová, Ružena Hubinová

ROZLÚČILI SME SA
Anna Švecová, Patrícia Augustínová, Viktor Vazovan,
Ján Čikel

BLAHOŽELANIE
Čas plynie ako voda, ani sa nenazdáme, ako jeden

rok prehupne do druhého, iba v deň svojich narodenín si
prekvapení hovoríme − už zase?

Preto len krátko: dňa 27. mája oslávi svoje 55. narode−
niny dlhoročný prispievateľ do našich obecných novín a
člen redakčnej rady p. ĽUBOMÍR PAULUS. Za to, že máme
netradičné príspevky z histórie obce, zo starých tlačí, že
sa môžeme pokochať krásou starých fotografií a pohľad−
níc, pripomenúť si dávne a možno aj zabudnuté zvyky,
vďačíme nášmu oslávencovi. Aj za kontakty s mnohými
skvelými ľuďmi, za podnetné návrhy ... ale naši čitatelia to
iste poznajú. Preto aj ich menom želáme Ľubomírovi Pa−
ulusovi veľa zdravia, pracovných aj osobných úspechov
a pre nás všetkých pravidelné príspevky do − aj jeho −
Beckovských novín.

Všetko najlepšie želá redakčná rada
Beckovských novín

BLAHOŽELANIE
Srdečne blahoželáme členke na−

šej redakčnej rady Lenke Martišo−
vej, ktorej sa dňa 6. apríla 2008 na−
rodilo tretie dieťatko, synček Šimon.
Maličkému želáme radostné detstvo
v kruhu rodiny a dlhý a úspešný ži−
vot v dospelosti. Šťastným rodičom
veľa radosti z ďalšieho potomka!

Redakcia Beckovských novín

BLAHOŽELANIE
Dňa 4. apríla 2008 oslávil svoje životné jubileum − 50

rokov − Dušan ŠKOLÁR.
Aj keď v minulom roku prenechal v hasičskom zbore

miesto mladším, stále si vážime, že za 22 rokov činnosti
zanechal po sebe veľa poctivej práce (na súťažiach, pri
organizovaní kultúrnych podujatí, pri zásahoch).

Prajeme mu preto veľa zdravia, duševnej pohody a
úspechov v ďalšej päťdesiatke.

Oslávencovi i celej rodinke všetko dobré prajú členo−
via Dobrovoľného hasičského zboru v Beckove.

V mesiaci marec, ktorý je už tra−
dične považovaný za Mesiac knihy,
obec zakúpila do knižnice nové tituly.
Možno si medzi nimi nájdete práve
ten, ktorý vás zaujíma.

Pre deti a mládež sme zakúpili:
− Prvá detská encyklopédia z vy−

davateľstva Slovart
− Zuzka Šulajová − Džínsový den−

ník
− Stanislav Štepka − Lastovičie roz−

právky
− Meg Cabotová − Valentínska prin−

cezná
− Thomas Brezina − Hviezda si ty
− Thomas Brezina − Mám nenor−

málnu sestru
− Traja pátrači − Záhada Labyrintu

bohov
− Thomas Brezina − Dom plný prí−

šer
− Thomas Brezina − Smrtiaca hmla
− T.DiTerlizzi a H.Blacková − Kroni−

ka rodu Spiderwikovcov − 1. − 3. diel
− Zvedavé písmenká − vydavateľ−

stvo Junior
− Joachim Masannek − Leon Su−

perdribler
Pre dospelých čitateľov ponúkame:
− Kat Martinová − Vôňa ruží
− Lyn Sholesová a Joe Moor − Pro−

jekt Hádes
− Sibylle Knaussová − Markíza De

Sade
− Jackie Collinsová − Na smrť krás−

na
− Danielle Steelová − Apartmán č.2
− Susan Minotová − V ten večer
− Gabriel G.Márquez − Láska v čase

cholery
− Jude Deverauxová − Prvý dojem

(ne)klame
− Ian McEwan − Pokánie
− Carolly Eriksonová − Posledná

žena Henricha VIII.
− Taňa Lucká − Pavučina
− Denisa Fulmeková − Jedy

− Vilma Jamnická − Muž môjho ži−
vota

− Guillermo Martinéz − Oxfordské
vraždy

− Michael Connelly − Vyhliadka
− Daniel Silva − Znamenie zabija−

ka
Na pultoch predajní kníh sa v ostat−

nom období objavuje veľa nových ti−
tulov autoriek zo Slovenska. Predsta−
víme vám diela dvoch z nich.

Denisa Fulmeková − Jedy
Mladá redaktorka Soňa opúšťa

hlavné mesto i rušný život vo vychy−
tenom ženskom magazíne a pripra−
vuje sa na materstvo po boku despo−
tickej matky v rodnom mestečku. Úlo−
ha poslušnej dcéry je pre ňu neúnos−
ná a po narodení dieťaťa sa rozhod−
ne bojovať o svoju nezávislosť. Len−
že jedy v rodinných vzťahoch otravu−
jú život nielen Soni, ale aj bratranco−
vi Martinovi, jej jedinému spojencovi.
Jedy vzájomnej nevraživosti rozlep−
távajú aj tie najsilnejšie putá. Soňa si
buduje nový život, ale natoľko túži po
láske, že sa nevyvaruje starých chýb.
Nájde si cestu k matke a dokáže byť
opäť šťastná? − to sa dočítate v romá−
ne Jedy od Denisy Fulmekovej.

Taňa Lucká − Pavučina
Herbert, zámožný podnikateľ, žije

v usporiadanom vzťahu so svojou dru−
hou manželkou a dcérou Zuzanou.
Zdanlivo je všetko v poriadku, Zuza−
na je úspešná dizajnérka, ktorá má
tesne pred svadbou. Tú však v po−
slednej chvíli nečakane odvolá. A
odvtedy sa na rodinu hrnuli nešťas−
tia. Herbert zamestná vo svojej firme
pôvabnú mladú účtovníčku , ktorá sa
však ukázala až priveľmi šikovná.
Kniha Pavučina je o spletitých vzťa−
hoch medzi ľuďmi, v ktorom vás au−
torka Taňa Lucká dokáže zaujať, po−
tešiť a možno aj rozplakať.

A. Benková

Obecná kni•nica informuje
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Zemianske Podhradie sa vo−
lalo zo začiatku Podhradščá, po−
tom Podhrady. Obec leží pod ná−
hornou rovinou. Túto dedinku v
údolí, ako je známe, vlastnil pán
Jakuš z Nozilova. Povesť hovo−
rí, že od Stibora I. zo Stiborovíc,
za verné služby kastelána a ka−
pitána hradu Beckov, dostal taký
kus pôdy, čo meria hovädzia
koža. Preto pán Jakuš ju, šikov−
ný, rozrezal na tenučké pásiky a
ponapájal. Tak vytvoril ovál o
priemere Zemianskeho Podhra−
dia s okolím. Preto teraz v Bo−
šáckej doline, časť Podhradie,
vyzerá ako vajce v omáčke.

Potomkovia Jakuša z Nozilo−
va, prijali meno Podhradský. Ne−
mali kaštieľ, ale rozložitú
usadlosť. Hoci tento dar oficiál−
ne potvrdil aj kráľ Žigmund Lu−
xemburský, po pár desiatkach
rokov za vlády Stibora II., to už
nebola pravda. Pán Jakuš sa o
Podhradie, hoci sa mu to nepá−
čilo, musel podeliť s troma pro−
minentnými, nepokojnými ze−
manmi, čo sa vyznamenali v
službe na Beckovskom hrade −
Kozicom, Zamcom a Dýmom.
Tím sa najlepšie darilo rozmno−
žiť rodiny, nie majetky. A to ta−
kým tempom, že pár generácií
stačilo dedinu výdatne zaľudniť
zemanmi.

S potomkami Podhradských
zvádzali večný boj o majetky. Pý−
cha im zrak kalila. Nepokojná ná−
tura ich hnala aj k neoprávne−
ným požiadavkám.

Po starej matke Zuzane Pod−
hradskej usadlosť v Podhradí zde−
dila Judita Husárova, tá sa vyda−
la za Jána Príleského, ktorý po−
chádzal z neďalekého Prílesu pri
Dubnici nad Váhom. Táto rodina
si za priekopnícke oddané úsilie
smela založiť dvornú Evanjelic−
kú cirkev. Rodina Príleských bola
tohto vierovyznania, hoci vycho−
vali aj katolíckeho kňaza, ktorý v
duchovnej kariére zaznamenal
úspešnú dráhu. Zdá sa mi, ako
by nám dejiny potvrdzovali skú−
senosť, že nezáleží na viere, ak
ide o dobrých ľudí.

No nech boli potomkovia
tohto rodu akéhokoľvek nábo−
ženstva, vždy boli tuhí a zarytí.
Vzdelaní, rozmnožovali majetky.
A čuduj sa svete, prastarým spô−
sobom − prácou. Preslávili sa ako
rod úspešných právnikov.

Postavili si tu kaštieľ a spo−

kojne žili až kým − pri Rákocziho
povstaní nezhorel. S dedinou, ba
aj dve tretiny celej doliny, im vy−
pálili do tla. Pavol Príleský dal
celú usadlosť prebudovať a vy−
tvoril tak honosné šľachtické sí−
dlo. Bol horlivý evanjelik. Tajne
odbavoval bohoslužby podda−
ným, lebo v Trenčianskej stolici
boli v tej dobe povolené len dva
evanjelické kostoly v Súľove a v
Uhrovci.

Jeho brat Mikuláš Príleský,
zasa katolícky kazateľ a kantor,
slúžil v Nitre, kde aj zomrel, ako
uznávaný cirkevný hodnostár.
Značný majetok odkázal Halu−
zickému kostolu, lebo po nájaz−
doch Kurucov z neho zostali len
rozvaliny. Vďaka tomuto príspev−
ku ho mohli zrenovovať. Ba jeho
celý majetok, dedičstvo, ktoré za−
nechal, padlo na stavbu nového
chrámu v Bošáci.

Doteraz žijú v Zemianskom
Podhradí potomkovia zemanov.
Známe sú mená Zamec, Kozic −
Vlk. Ale žije tu aj posledný poto−
mok z rodu Dýmovcov.

To bolo tak. V Ríme na konci−
le, odhlasovali prijímanie pod
jedným spôsobom. Cirkevnej
mocnosti sa zdalo, že kresťania
akosi často do kalicha nazerajú.
V roku 1415 upálili Jána Husa v
Kostnici, v dnešnej Konštancii.
Lebo sa vzbúril. Tvrdošijne sa
postavil proti predávaniu odpust−
kov, s ktorými sa začalo kšefto−
vať. No a už sme pri Dýmovi. Bol
komorník, sluha. Ten išiel, ako
doprovod, zo svojim pánom Sti−
borom II. z Beckova do Kostnice
na tú podívanú. Na vlastné oči
chceli vidieť upálenie kacíra,
Jána Husa. Aj sa vynadívali. Ale
domov mali naponáhlo.

Horelo im za pätami. Ján Žiš−
ka z Trocnova vzal zákon do svo−
jich rúk a vzburu, ktorú rozpútal,
sa skoro nepodarilo uhasiť. Na
tejto sa zúčastnili aj Ľudia z Bo−
šáckej doliny. Na čele s Jánom
Jiskrom a bratríkmi, tak si bojov−
níci hovorili. Boli to Vlk − Kozic z
Podhradia, ktorý bol nadšený stú−
penec husitov, on zverboval On−
dreja Slimáčka Chujavu, Blaže−
ja Raclavického a Jozefa Slám−
ku. V Haluziciach im pleban ude−
lil na cestu do boja vo Veľkých
Kostolanoch požehnanie.

Ale nepomohlo.
Bitku prehrali.

Janka Sládkech

Navždy eldorádo
úryvok

Elena Šubjaková: Devingrad,
dedičstvo našich otcov.

Vydalo Združenie Živá voda
Turzovky, Bratislava 2007.

Autorka tejto knižky, Mgr. Ele−
na Šubjaková, prináša svetlo do
našich najstarších dejín, do ča−
sov, kedy na pozvanie Rastisla−
va, veľkomoravského kniežaťa,
prišli r. 863 na jeho dvor na De−
víne dvaja filozofi − vierozvestci
Konštantín − filozof a jeho brat
Metod, aby vyhoveli žiadosti ad−
resovanej byzantskému cisárovi
Michalovi III. Priniesli k nám Svä−
té písmo a bohoslužobné knihy
preložené do straoslovenčiny.
Písmo − hlaholiku vytvoril Kon−
štantín podľa Božieho príkazu −
tak ako sa mu zjavilo v modlitbe.
Preto mohol Michal III. napísať
Rastislavovi: „Boh vzhliadol na tvo−
ju vieru a horlivosť a zjavil písme−
ná pre jazyk váš, aby ste sa i vy
pripočítali k veľkým národom, kto−
ré chvália Boha vo svojej reči. Tak
sme ti poslali toho, komu ich Boh
zjavil, muža vzácneho a pravo−
verného, veľmi vzdelaného a fi−
lozofa.“ Týmto počinom sa staro−
slovienčina stala štvrtým liturgic−
kým jazykom (hebrejčina, gréčti−
na a latinčina). Cyrilometodská
misia mala byť ohnivkom, ktoré
by spájalo východnú a západnú
cirkev, mala zaručovať rovnová−
hu medzi Rímom a Byzanciou.

Konštantín bol biskupom a
profesorom na Carihradskej uni−
verzite. Na Slovensko prišiel s
bratom Metodom r. 863. Pôsobil
tu asi tri a pol roka, do svojho
odchodu do Ríma v r. 867, kde
krátko na to aj umrel a pochova−
ný bol s veľkými poctami. Pápež
Hadrián II. v roku 869 vysvätil za
biskupa Metoda, ktorého ustano−
vil arcibiskupom Moravy a Panó−
nie. Metod zomrel 6. apríla 885.

Autorka píše o sídle kráľov
Rastislava a Svätopluka, ktorým
bol Devín, pevnosť spomínaná vo
Fuldských análoch ako najbez−
pečnejší val (855), Rastislavove
mesto Dowina (864), nesmierne
opevnenie a nevýslovná pevnosť
Rastislavova a od všetkých sa
líčiaca (869), starobylé mesto
Rastislavovo (871). Dôkazom
byzantskej misie na Devíne je aj
chrám Najsvätejšej Trojice,
chrám východného typu s troma
apsidami a s nartexom, miestom
určenom na výučbu žiakov a
baptistérium z 10. storočia. Ka−
tedrálny chrám na Devíne bol
najväčší na Morave (rozmery
26,5 x 11,5 m). Bolo tu sídlo lau−
reatského biskupstva, ktoré nies−

lo meno po Nanebovzatej Márii
− doslovne vavrínom ovenčenej:
Devín − mesto Márie − civitas Lau−
reacensis, Bohorodička Deva.
Slovensko bolo už vtedy krajinou
s veľkou mariánskou úctou. A
kresťanstvo sa udomácnilo na
našom území už v 4. storočí, kedy
bolo nad Dunajom štvoro biskup−
stiev: na Devíne arcibiskupstvo,
v Olomouci, Nitre a Stockerau
(Rak.). Biskupstvo na Devíne sa
naposledy spomína v roku 974.

Za 22 rokov vychovali Cyril a
Metod okolo 200 žiakov, ktorých
po smrti Metoda napokon z De−
vína vyhnali. Metod horlivo na−
pomínal knieža Svätopluka za
nemorálny život a ten sa nako−
niec pridal na stranu kňaza a
neskoršieho nitrianskeho bisku−
pa Wichinga proti Metodovi a
jeho žiakom, čo znamenalo, že
Svätopluk povýšil latinských kňa−
zov na úkor staroslovenskej li−
turgie. Zničil Rastislavov úmysel
mať vlastnú cirkevnú hierarchiu
vo vlastnom jazyku. Dopustil
uväznenie, mučenie a hanebné
vyhnanie metodových žiakov z
Moravy. Neskôr Svätopluk trpko
ľutoval svoje previnenie voči Me−
todovi a posledné roky dožil ako
kajúcnik na Zobore. Po jeho smrti
v roku 894 v Nitre Moravské krá−
ľovstvo prestalo existovať. Už v
roku 893 perzské pramene uvá−
dzajú, že ľudia v krajine Sväto−
pluka sú ctiteľmi ohňa a tura, aj
bavorskí biskupi píšu pápežovi
Jánovi IX. v roku 900 o pohan−
stve na Morave. Svätoplukova
ríša skončila bitkou pri Bratisla−
ve r. 907. Takmer sto rokov o nás
historické kroniky mlčali, až sme
sa stali súčasťou Uhorského krá−
ľovstva.

Čo zostalo? Napríklad gréc−
ky dvojitý kríž, ktorý bol prijatý
ako znak Slovenska − bol zobra−
zovaný na podobizniach sv. Šte−
fana (997−1038) a ostatných
uhorských kráľov. Dodnes je v
našom štátnom znaku. Sloven−
čina. Názov krajiny a jej obyva−
teľov Morava a Moravania ...

Keď si prečítame dodatok, do−
staneme sa do iného sveta, do
sveta viery, ktorá pomohla na−
chádzať aj materiálne dôkazy
vecí zjavených − ale to už nie je
pre každého.

Rímsky kalendár: 9. marca
majú sviatok biskupi sv. Cyril a
Metod

Slovenský kalendár: 5. júl −
sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda,
štátny sviatok SR

(b)

NOVÁ KNIHA V OBECNEJ KNIŽNICI
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Prvotný význam slova norma
sa uvádza v slovníkoch cudzích
slov ako určité pravidlo alebo
komplex zásad a predpisov zá−
väzných pre danú oblasť ľudskej
činnosti. Pokiaľ ide napríklad o
pravidlá spoločenského správa−
nia, ktoré je v istom spoločen−
stve bežné a týmto spoločen−
stvom uznávané, hovoríme o
spoločenskej norme. Spoločen−
ská norma zväčša nebýva za−
písaná, kodifikovaná. Má cha−
rakter mravných noriem. Známa
je nám i právna norma. Týmto
spojením sa rozumie záväzné
pravidlo správania sa, ktoré je
zabezpečené štátnou mocou.
Jej nedodržiavanie znamená
postih. Podobný charakter má
aj technická norma. Tá presne
určuje požadované vlastnosti,
tvar a vyhotovenie daného vý−
robku. Za porušenie takejto nor−
my sa tiež uplatňuje postih, naj−
mä ekonomický. Všetky typy no−
riem majú spoločné to, že sú
spoločensky záväzné, pričom
ich nedodržanie sa nejakým
spôsobom stíha.

V našej spoločnosti (spravi−
dla odbornej)sa venuje pozor−
nosť otázkam dorozumievania.
S prudkým napredovaním vedy
a techniky dochádza k potrebe,
dokonca k nevyhnutnosti starať
sa o jazyk a jeho kultúru. V
dnešnej jazykovede sa bežne
hovorí o norme jazyka. Spolo−
čenská záväznosť sa teda uplat−
ňuje i v pravidlách na používa−
nie určitého, resp. slovenského
jazyka. V nárečiach môže byť
táto norma nepísaná a jej naru−
šenie sa „trestá“ napríklad vý−
smechom. V spisovnej forme
národného jazyka sa už norma
uzákonňuje, vyhlási sa v príruč−
ke a jej nedodržiavanie sa kriti−
zuje a hodnotí ako chyba. Prob−
lematické a stále diskutabilné
pritom zostáva vymedzenie ob−
sahovej stránky pomenovania
norma i používanie tohto výra−
zu na označenie istého pojmu.
Položme si teda zásadnú otáz−
ku: čo je norma? Názorov na
výstižné vyjadrenie a pomeno−
vanie jazykovej normy je veľa,
pojem jazykovej normy sa tak

chápe nejednotne. Jednoznač−
ne však východiskovým bodom
musí byť to, že ju budeme vní−
mať ako samostatný jazykový
útvar spätý so spisovným jazy−
kom, no predsa od neho odliš−
ný. Ak sa tu na jazyk pozeráme
ako na systém, rozlišujeme or−
toepickú, ortografickú, morfolo−
gickú a syntaktickú normu. Vzni−
ká tak, že spoločenstvo hovo−
riace a píšuce spisovným jazy−
kom, považuje istý spôsob vý−
slovnosti, písania, ohýbania i
výber slov za správny pre spi−
sovný jazyk. Ide tu o záväznosť
jazykového systému pre jeho
používateľov. Je to súhrn ustá−
lených a historicky podmiene−
ných pravidiel používania tých
jazykových prostriedkov, ktoré
sú v danom jazykovom spolo−
čenstve chápané záväzne.

Druhá, nesmierne dôležitá
otázka je: aká má byť spisovná
norma? Popredný slovenský ja−
zykovedec Eugen Paulíny (viď
jeho dielo Norma spisovnej slo−
venčiny a zásady jej kodifiko−
vania. Bratislava, SAV 2/
2000)hovorí o piatich rozhodu−
júcich požiadavkách dobrej spi−
sovnej normy. Je to ustálenosť,
pružnosť, úplnosť, systémovosť
a všeobecné poznanie, čiže roz−
šírenosť spisovnej normy.

1. Dobrá norma spisovného
jazyka musí byť ustálená. Rea−
lizácia tejto črty má odôvodne−
nie v potrebe, že spisovný ja−
zyk môže efektívne slúžiť svoj−
mu cieľu iba vtedy, ak je jeho
norma ustálená, ak nekolíše. Pre
spisovný jazyk nie je vhodná
existencia rozkolísanosti vo vý−
slovnosti, v skloňovaní, vo väz−
bách a v slovníku.

2. Druhou požiadavkou spi−
sovnej normy je jej pružnosť. Na
prvý pohľad sa možno zdá, že
táto požiadavka stojí v protikla−
de k požiadavke ustálenosti,
pretože ustálenosť predpokladá
stabilitu a pružnosť znamená
dynamiku. No nie je to tak.
Pružnosť spisovnej normy pred−
stavuje prostriedky spisovného
jazyka zvolené tak, aby vyho−
vovali čo najväčšiemu množstvu
potrieb, ktoré sa na vyjadrova−

nie kladú. Z toho vyplýva, že
ustálená podoba spisovného
jazyka musí byť natoľko pružná,
aby bez akéhokoľvek rozkolísa−
nia splnila všetky nároky na ňu
kladené. Je teda dynamicky sta−
bilná. Samozrejme, že jazyko−
vá norma sa nemení náhle,
promptne, zo dňa na deň. Ja−
zyková norma nie je trvalá, nie
je nemenlivá, musí byť však do−
statočne ustálená.

3. Tretia požiadavka znie:
norma spisovného jazyka musí
byť úplná. Po roku 1918 sa spi−
sovný jazyk rozkolísal preto,
lebo norma jednak nebola pruž−
ná, jednak nebola úplná. Pred
spomínaným rokom plnil spisov−
ný jazyk funkciu prostriedku pre
umeleckú literárnu tvorbu. Po−
čet používateľov spisovného ja−
zyka bol vredy úzky, teda bol
dobre normovaný v uzučkom
profile. Keď sa však rozšírila
oblasť požíania spisovného ja−
zyka (do prírodných vied), a keď
sa zvýšil počet používateľov,
ukázalo sa však, že norma je
neúplná. V norme neboli obsiah−
nuté ani odbory z technických
vied, ani štýly (administratívny,
novinársky). Norma sa tu zača−
la ešte len utvárať. Nie je totiž
úplná hlavne v tej spoločnosti,
ktorá sa rozvíja. Pre spisovný ja−
zyk sa vždy môžu vyskytnúť
nové úlohy, pre ktoré je nutné
normu doplniť. Preto musí spi−
sovný jazyk veľmi pohotovo a
obratne reagovať na všetky po−
žiadavky, ktoré sa naň kladú.

4. Ďalšia požiadavka je sys−
témovosť, to znamená, spisov−
ná norma musí vytvárať ucele−
ný systém. Všetky jednotlivosti
v norme musia vytvárať jedno−
liaty, homogénny celok, v kto−
rom sa jedna zložka opiera o
druhú, jednej zložke zodpove−
dá druhá. Existencia spisovnej
normy ako uceleného systému
nezahŕňa v sebe estetické ná−
roky na zachovanie správnych
rozmerov, lež úplne pragmatic−
ké dôvody, a to, že jazyková
norma sa musí pamätať. Je dô−
ležité, aby ju bolo možné vystih−
núť jednoduchými a nie nadby−
točnými pravidlami. Má tvoriť

systém, ktorý sa dá pamätať.
Tento systém netreba vnášať do
spisovnej normy, lebo on tam
je. Každý jazyk tvorí predsa sys−
tém a úlohou jazykovedcov je
správne odhaľovať systém, kto−
rý sa v jazyku nachádza.

5. Poslednou požiadavkou
spisovnej normy je to, aby bola
norma všeobecne známa. Kto má
však patriť do skupiny vyvole−
ných, ovládajúcich spisovnú nor−
mu? Domnievame sa, že všetci,
ktorí sú gramotní, resp.ktorí do−
siahli istý stupeň vzdelania. Vzde−
lanie, nech je na vyššom či niž−
šom stupni, predpokladá totiž
znalosť spisovného jazyka.

Jazyková norma nevznikne
rýchlo, hneď ako umelá norma,
napr. právna. Jazyková norma
sa vyvíja podstatne dlhšie. Ne−
tvorí ju len jeden človek−záko−
nodarca alebo viac zákonodar−
cov, lež množstvo použíateľov
niekoľkých pokolení. Jazykove−
dec musí neraz skonštatovať, že
v istej oblasti spisovnej normy
sú okrem pravidelných zjavov
ustálené aj nepravidelné zjavy
ako výnimky. Ide napríklad o
dvojtvary vznikajúce pádovou
synonymitou. Jednoduchšie vy−
svetlené: tvaroslovný variant
toho istého slova s rovnakým
lexikálnym i gramatickým význa−
mom, ale rozdielnou pádovou
príponou (poslovia − posli, de−
dičia − dediči, Krasku − Kraska).
Takéto dvojtvary vznikli viac−me−
nej prirodzeným vývinom jazy−
ka tak, že jeden z nich je spra−
vidla starší (poslovia, dedičia,
Krasku) a druhý je novší (posli,
dediči, Kraska). Z uvedeného
vyplýva, že z minulosti sa nám
zachovali staré útvary, ktoré
oproti ostatným narúšajú systé−
movosť spisovnej normy. V ta−
kýchto prípadoch žiadajú pou−
žívatelia spisovného jazyka, aby
jazykovedci určili jeden z tva−
rov za správny a druhý pokla−
dali za nesprávny. Jazykovedci
však nemôžu takej požiadavke
vyhovieť vtedy, keď sa oba tary
držia v spisovnej norme a pou−
žívajú sa. My tvrdíme, že nemož−
no ignorovať živé dvojtvary.

PhDr. Lenka Mandelíková

Aká má byť spisovná norma?



Základná organizácia SZOPK
v Beckove poriada

7. DNI ORCHIDEÍ
stredoeurópskeho biokoridoru Strážovské
vrchy − Považský Inovec − Biele Karpaty

cieľ: prieskum zameraný na čelaď vstavačovité
29.5.2008 − 1.6.2008

PROGRAM:

29.5.2008 − Beckov prieskum PR Sychrov,
PR Skalice, Lašid a Cípec

30.5.2008 − Mníchova Lehota − Soblahovská chata,
Macková, Májoviská a Jarky

31.5.2008 − Trenčianske Bohuslavice

1.6.2008  − Beckov: Miškovská, Bukkovinky,
Zbojnícky vrch a Lašid

Trenčianske Stankovce: Mladý háj,
Bielený vrch

PRÍPRAVNÉ A NÁSLEDNÉ AKCIE:
apríl, máj − 2x mapovanie orchideí
jún, júl − 2x mapovanie orchideí
ukážka mapovania pre žiakov
ZŠ J.M.Hurbana v Beckove
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Zakliaty žabí princ a dobrá, úprim−
ná, láskyplná dievčina, ktorú nelá−
ka klam a vonkajšia krása, ktorá ne−
odsudzuje a neodvrhuje od seba na
prvý pohľad odpudzujúce a nie prá−
ve vonkajšou krásou obdarené stvo−
renie. Tento príbeh poznáme z roz−
právok. Podobné príbehy sa však na
šťastie vyskytujú aj v reálnom živo−
te. A to je dobre. Veď v rozprávko−
vých príbehoch sa ukrývajú hlboké
pravdy a ponaučenia, ktoré
častokrát pomáhajú vybrať tú správ−
nu cestu v živote aj nám, dospelým.

Ing. D. Jarábková

Ž A B A

LES
Jednoduchá definícia z encyklopédie opisuje les: „ako veľké množ−

stvo stromov rastúcich spolu.“ Postupom času sa bude musieť defi−
nícia slova les zmeniť na: „šíro šíra planina, nad ktorej povrchom
vyčnieva ojedinelá drevina.“

Mesiačik veľký, zlatistý
bozkával brezu na listy:
„Brezička, breza, riekni mi,
prečo tak plačeš noci, dni?“

Pozrela breza do neba,
otriasla slzy zo seba,
pritisla lístky ku perám:
„Mesiačik, druh môj ... umieram!“

„Čo?“ skríkol mesiac na skaly.
„Čo??“ skaly trikrát zvolali.
„Či sa ti dobre nedarí?
Veď si najkrajšia v chotári!“

Zastenal pníček spanilý:
„Deti mi srdce zranili,
sekerou ťali do dreva,
krv sa mi zo žíl vylieva!“

Mesiačik zašiel − nastal deň,
plakali listy − plakal peň.
Keď svitla teplá nedeľa,
ranená breza umrela.

Tieto dojímavé verší−
ky Márie Rázusovej Mar−
tákovej sú venované
ozdobe našich lesov −
breze, ktorú je čoraz ťaž−
šie vo voľnej prírode vi−
dieť. Tu je krásna spo−
mienka a smutný pohľad
na pokorené a skolené
brezy, z okolia známeho
miesta Pod obrázkom,
neďaleko vrchu Lašid.

Text a foto: DJ
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Z ka•dého ro•ka troška
Milé čitateľky, nastáva síce sezóna, kedy sa

zhadzujú kabáty a my si vzdycháme, zase mám
kilo navyše, ale tieto recepty pomôžu naším
drahým polovičkám zatvoriť oči nad tým kileč−
kom navyše. Uspokojíme ich ,,jazýčky“.

DOMÁCE PRALINKY
25 ml šľahačky, 3 PL rumu, 20 dkg čokolády /

najlepšia je mliečna/, 2 PL kakaa, 5 dkg liesk.
orieškov, 5PL čokoládových hobliniek

POSTUP: Smotanu a čokoládu rozpustíme nad
parou. Do rozpustenej zmesi zamiešame rum,
oriešky a kakao. Necháme to všetko 2 hodiny v
chladničke. Musí to stuhnúť. Potom tvarujeme
guličky, ktoré nakoniec vyváľame v hoblinkách.

DOMÁCA 3−BITKA
Potrebujeme: cesto: 3 vajcia, 250 kryštálového

cukru, 2 dcl polohrubej múky, 1 dcl oleja, 1 ČL
sódy bikarbóny, 2 PL kakaa.

Plnka 1: 1/2 litra mlieka, 2 vanilkové cukry, 2
zlaté klasy, 100g kryštálového cukru. Uvaríme
hustú kašu, ktorú necháme potom vychladnúť a
do vychladnutej zmesi vmiešame HERU.

Plnka 2: SALKO varíme 2 hod. Po vychladnutí
vmiešame Heru.

Postup: Celé vajcia vyšľaháme s cukrom, pri−
dáme múku, olej, kakao, sódu bikarbónu. Zľahka
premiešame a vylejeme na vymastený a papie−
rom vyložený plech.

Na vychladnuté cesto natrieme prvú plnku. Na
to poukladáme Be−be kekse. Na tu natrieme druhú
plnku a na vrch môžeme nastrúhať čokoládu.

ORIGINÁL TIRAMISU
Potrebujeme: 2 balenia podlhovastých piškótov,

500g mascarpone, 250 ml presso kávy, 4 PL práš−
kového cukru, 8 PL Amaretta, 10 PL vaječného
koňaku,250 ml šľahačky, kakao na posypanie a
misu na ukladanie

Postup: Uvaríme silnejšiu kávu a necháme ju
vychladnúť. Potom tam nalejeme Amaretto.
Mascarpone vymiešame s cukrom a pridáme tam
vaječný koňak. Napokon zľahka primiešame šľa−
hačku. Do misy poukladáme naspodok piškóty,
ktoré polievame kávou. Potom natrieme krémom.
Takto to opakujeme trikrát. Ideálne sú tri vrstvy.
Vrch posypeme kakaom. Dáme stuhnúť do chlad−
ničky na 4 hodiny.

PRAJEM DOBRÚ CHUŤ!
Marta Striežencová

Zbožňovala som páračky. Okolo
veľkého stola zasadlo niekoľko žien.
Do stredu babička postavila prevrá−
tený hrniec plný peria. Drapačky, tak
sme ženy volali, si odoberali po hŕst−
kach a párali.

Samozrejme bolo veselo!
No nie tak, ako pri šúpaní kukuri−

ce. Tam si smeli tety aj zaspievať.
Tu nie! Perie bolo háklivé. Lietalo
by po celej izbe.

Hej, ako som mala rada tetičku
Pevných, keď začala rozprávať roz−
právky. Vedela, že my deti na ne
čakáme a keď sme ju riadne uprosi−
li, začala hovoriť.

Takto večer začínal no do pol
noci bolo ďaleko a rozprávky postu−
pom pritvrdili. Ako čas ubiehal, boli
strašidelnejšie.

„Ale poviem Vám ľudia, čo to mu−
selo byť za ženu, čo prišla večer do
šušierenky pre Zámečníka, aby ju
vyprevadil!“ Nadchýnala sa teta.

„Veď viete, že mali sušiareň ovo−
cia, vlastne tak, ako v každom gaz−
dovskom dome, ale oni jediní, šu−
šierenku. Lebo raz, kaď starý dobre
priložil a nakázal deťom strážiť, len
sa pustila horieť. Preto malí pribehli
s plačom volať o pomoc: „Dzedenén−
ko, naša šušierenka horí!!!“

Ale poďme k babe. Večer, práve
keď Zámečník kukol na hodiny, bolo
presne desať, príde k nemu baba.
„Prosím vás, gazdíčko, poďte ma
vyprovadzit, mám hen v Beckove
súrnu robotu.“

Ten vidí, baba jak vecheť, chudá,
cintľavá, myslí si, veru by ti niekto aj
ublížil babka, veď si len kosť a koža!

„Dobre idem!“
Tak sa oba vychopili, až prišli k

Váhu. Ale, ako krížom? Baba len
rozprestrela plachietku na vodu, po−
stavila sa na ňu a volá aj starého.
„Nuž, keď to JU udrží, idem aj ja!“

Postavil sa vedľa nej a pekne, ani
na člne, previezli sa na druhý breh.
Baba plachtu zložila, strčila pod pa−
zuchu a poďho rovno ku krčme.
Tam, svadba preveliká! Muzikanti
hrali, mladé páry sa v kole zvŕtali.
Uprostred, nevesta s prvým druž−
bom cifrovala. Zámečník sa posta−
ví pod oknom a vidí, baba sa len
pekne medzi svadobníkmi poob−
šmietala a poďho rovno k družbovi.

Ľavú ruku mu zaucho struhla a ten
už leží mŕtvy na zemi!

Akoby babu nikto nevidel. Vyšla
z krčmy, ako nič. Ide k Zámečníko−
vi a pýta sa ho: „Videl si všetko čo
sa stalo?“

„Videl“
„V poriadku! Ideme domov!“ Ho−

vorí baba.
A tak ako pred tým. Bez jediné−

ho slova. Aj teraz preplavili Váh na
plachtičke a prišli domov. Pred šu−
šierenkú sa Zámečník obzrie na
babu.... a tej nikde. Zmizla! Ale ešte
väčšie bolo jeho prekvapenie, keď
vošiel a mrkol na hodiny. Bolo pres−
ne desať tak, ako keď na ne pozrel
pred cestou.

Ľahol si teda na lesu a zaspal.
Ráno myslel, že večer sa mu len
prisnil. Aj sa bál niekomu o nezvyklej
príhode zdôveriť. Až keď prišiel
chýr, že v Beckove na svadbe mŕt−
vica ranila prvého družbu a ten zo−
mrel, mu svitlo, akej kmotre on robil
spoločnosť. Len vtedy sa mu zuby
od strachu rozdrkotali.“

(Túto rozprávku som počula od
mojej druhej babičky, ale tá s isto−
tou tvrdila, že to Lobík bol s babou –
smrtkou − na návšteve v Beckove.)

Janka Sládkech

Miliónová výhra
úryvok

Cestou k Lašidu...
foto: Peter Onfrejovič
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Po¾ovnícka výstava
V dňoch 29.3.2008 až 31.3.2008 sa konala výstava poľov−

níckych trofejí Regionálnej organizácie SPZ Trenčín v kul−
túrnom dome obce Kálnica, ktorej sa zúčastnilo aj naše PZ
HURBAN Beckov. Na výstavnom paneli sme mali 5 trofejí
jeleňov, 6 trofejí srncov a jednu trofej diviaka. Ani jedna tro−
fej nedosahovala medailovej hodnoty. Výstava bola veľmi
dobre pripravená pod gestorstvom Lesnej spoločnosti Ostré
vrchy Kálnica a starostu obce Ing. Miroslava Borcovana.
Výstavou každého rád previedol hlavný usporiadateľ tajom−
ník RgO Trenčín p. Rajmund Rapaič.

Na prvej fotografii: predseda nášho PZ HURBAN Beckov p.
Miroslav Uherčík kontroľuje podľa katalógu naše trofeje na vý−
stavnom paneli v Kálnici.

Na druhej fotografii Vám chcem predstaviť členskú základňu
PZ HURBAN Beckov, funkcionárov združenia, aby ste sa mohli
kedykoľvek obrátiť na člena so žiadosťou o pomoc týkajúcej sa
problémov v našom poľovnom revíri Beckov.

Pavol Hladký

Dolný rad zprava sediaci: Jaroslav Čaňo − strelecký a ky−
nologický referent, Pavol Jarábek − pokladník, Pavol Hladký −
poľovnícky hospodár, Miroslav Uherčík − predseda, Ing. Ján Pav−
lovič − tajomník, Ľudevít Pajtina, Marek Čaňo − správca areálu
Tehelňa.

Stojaci zprava: Ján Tekula, RNDr. Milan Minárik, Milan Ko−
níček, Dpt. Ján Smatana, Karol Nedbal, Milan Hladký, Ján Ko−
níček, Ing. Ján Kováčik, Martin Golány, Ing. Viliam Maslo − kon−
trolór, Štefan Slávik, Marek Jambor.

 Dňa 11. marca 2008 v čase
od 00.50 hod. do 00.59 hod. v
obci Beckov na pozemku rodin−
ného domu č. 17 došlo k požia−
ru garáže, v ktorej zhorelo mo−
torové vozidlo, rôzne veci a vý−
bava, všetko v hodnote 500.000
Sk ku škode Pavla Hladkého.
ORPZ Trenčín, odbor skrátené−
ho vyšetrovania v Novom Meste
nad Váhom uznesením podľa §
143 ods. 1 Trestného poriadku
začal trestné stíhanie neznáme−
ho páchateľa vo veci prečinu Po−
škodzovania cudzej veci podľa
§ 245 ods. 1, ods. 2 písm. a Trest−
ného zákona. Zároveň boli k
veci pribraní znalci, ktorí riešia

uvedenú problematiku. Upozor−
ňujem ostatných občanov, aby si
namontovali ochrannú techniku,
prípadne iné nástrahy včasného
varovania pred vniknutím do ne−
hnuteľnosti a pri výskyte požia−
ru. Samozrejme, nezabudnite na
poistenie nehnuteľných vecí.

 Dňa 30. marca 2008 pán
Vladimír Dobrovodský oznámil
poľovníckemu hospodárovi
usmrtenie líšky jeho strážnym
psom na dvore jeho nehnuteľ−
nosti. Boli vykonané všetky
opatrenia až po prevzatie líšky
veterinárnym lekárom RVaPS
Nové Mesto nad Váhom. Po−
stup p. Dobrovodského bol
správny, i keď sa jedná o in−
travilán obce a tieto opatrenia
môže vykonať aj starosta obce.
Každý rok sa v našom revíri
Beckov letecky aplikuje lieči−
vo na tlmenie besnoty, a aj tak
sa môže vyskytnúť chorý kus.
Buďte opatrní, zabráňte styku
líšky s osobami a zvieratami,
ihneď vyrozumte ktoréhokoľ−
vek člena PZ HURBAN Beckov
alebo pracovníkov Obecného
úradu, ktorí zariadia potrebné
veci. Pre všetkých platí: s uhy−
nutými zvieratami manipulovať
jedine v gumených ochranných

rukaviciach a odložiť ich do ige−
litového vreca, ktoré vložíme do
druhého igelitového vreca. Kto
to neovláda, počkať na príchod
pracovníkov, ktorých som už
uviedol.

 Začala jar, oteplilo sa, všetci
sme vo veľkej miere začali pou−
žívať bicykle. Musíme si uvedo−
miť, že cyklista je účastníkom
cestnej premávky a vzťahujú sa
na neho všetky ustanovenia vy−
hlášky o premávke na cestných
komunikáciách. Sme v Európskej
únii, preto ich musíme rešpekto−
vať ako vyspelá krajina. Hlavne
osvetlenie v nočnej dobe a zá−
kaz používania alkoholických ná−

pojov. K ochrane bicykla patrí aj
jeho uzamykanie.

Pavol Hladký
KOVOP pri OÚ v Beckove

Komisia ochrany verejného poriadku
informuje − upozorňuje

Beckovské lezenie
Beckovské hradné bralo je

prístupné pre skalolezcov z dvo−
ra Kúrie Beckov − s láskavým
dovolením majiteľov.

Foto: Peter Ondrejovič

Mladí bicyklisti na hlavnej ulici  − foto Peter Ondrejovič
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BECKOV−TRENČ. TEPLICE
2:2 (2:0)
15. kolo: 6. apríla 2008
Domáci privítali lídra a hlavného aš−

piranta na postup, lebo chceli odčiniť
vysokú prehru z jesene 1:6. Úvod zá−
pasu patril domácim, keď už v 2 min.
po rohu lizol hlavičkou ŽÚŽI a otvoril
skóre zápasu. Druhý zásah prišiel v 12.
min., keď opäť ŽÚŽI prudkou krížnou
strelou zvyšil na 2:0.

Priebeh zápasu sa postupne vyrov−
nal, ale hostia si gólovú šancu nevy−
pracovali, približne v 30. min. na polo−
vici ihriska hráč hostí zahral úmyselne
rukou, za čo mal byť vylúčený, ale uvi−
del iba ŽK, keď mohol ísť PÁLKA sám
na bránu hostí.

V II.polčase začali hostia aktívnej−
šie, a tvrdou hrou sa dostávali do šan−
cí, čo im rozhodca toleroval. Domáci

brankár svojimi bravúrnymi zákrokmi
držal hostí na dištanc, keď zneškodnil
viaceré delovky. Aj keď boli hostia fut−
balovejší, zdalo sa, že domáci udržia
dvojgólové vedenie, ale prišla 85 min.,
keď znížili po štandartnej situácii NO−
VOTKOM na 2:1. V 88. min. rozhodca
pustil gól NOVOTKU po faule na bran−
kára a vyrovnali na konečných 2:2. Je
zahanbujúce, že rozhodca musel
lídrovi pomôcť aspoň k remíze.

Góly: ŽÚŽI 2, NOVOTKA 2. Div.: 80.
Rozh.: Podmajerský

Príp. zápas:
BECKOV−HRÁDOK 3:0 (2:0)
góly: Sedláček 2, Porubčan.
Vladimír Školár
16. kolo 13. apríla 2008
Ivanovce − BECKOV 0:3 (0:1)
gól: Pálka 3

Zelená je tráva

Dňa 8. marca 2008 sa v obci
Hrádok uskutočnil 4. ročník Stol−
notenisového turnaja Mikroregiónu
Beckov − Zelená Voda − Bezovec.
Na turnaji sa zúčastnilo 8 obcí.
Našu obec Beckov na turnaji repre−
zentovali p. Jaroslav Zbudila, p.
Igor Križan, p. Ján Hodemarský a
p. Jaroslav Straka pod vedením
starostu obce p. Karola Pavloviča.
Mužstvo sa umiestnilo na peknom
2. mieste, keď vo finále prehralo s
mužstvom Kálnice 2:1 na zápasy.

Jaroslav Zbudila

Starosta obce Beckov touto ces−
tou vyslovuje úprimné poďakova−
nie stolnotenisovému mužstvu v
zložení p. Jaroslav Zbudila, p. Igor
Križan, p. Ján Hodemarský a p. Ja−
roslav Straka za príkladnú a úspeš−
nú reprezentáciu obce na stolnote−
nisovom turnaji Mikroregiónu Bec−
kov − Zelená Voda − Bezovec, kto−
rý sa uskutočnil dňa 8. marca 2008
v obci Hrádok. Je to už druhý raz

po sebe, čo v tom istom zložení
priniesli pohár víťazov za II. miesto
na turnaji. Patrí im zato naše uzna−
nie.

Karol Pavlovič, starosta obce

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ -
IV. ročník - HRÁDOK
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Medzinárodná súťaž
historických vozidiel − 2. ročník

VETERAN RELLY
Nové Mesto nad Váhom

dňa 9. mája 2008 okolo 14. 30 hod.
bude cez obec Beckov prechádzať
asi 50 vozidiel zo SR, ČR, Rakúska,

Maďarska a Nemecka.

Prídu zo smeru Krivosúd−Bodovka,
absolvujú jednu súťažnú úlohu, zastavia

sa na občerstvenie v Kúrii Beckov
a navštívia beckovský hrad a múzeum.
Ďalšou zasávkou bude obec Kálnica.

Súťažný program bude pokračovať
v sobotu 10. mája 2008 − dopoludnia

v areáli Zelená Voda jazdou zručnosti
a jazdou pravidelnosti na čas
a popoludní na nám. Slobody
v Novom Meste nad Váhom

súťažou elegancie Concourse d´Elegance.

PRÍĎTE POVZBUDIŤ SÚŤAŽIACICH!

Desatoro pre pokojný život
1. Lenivosť, pol zdravia.

2. Čo môžeš urobiť dnes, odlož na pozajtra
a získaš deň voľna.

3. To, že pracujú iní, neznamená, že máš
pracovať aj ty.

4. Vec, ktorá sa neurobí sama do 10 dní, si
nezaslúži tvoju pozornosť.

5. Stratenú chuť do práce nehľadaj.

6. Kto nič nerobí, nič nepokazí, a preto si
zaslúži odmenu.

7. K práci sa stavaj tak, aby sa mali kde
postaviť aj ostatní.

8. Pokiaľ ti slabo platia, nemôžeš silno
pracovať.

9. Pracovisko nie je krčma, a preto sa tam
nezdržiavaj celý deň.

10. Práce sa neboj, a pokojne si vedľa nej
aj ľahni.

Kultúrna komisia pri Obecnom úrade v Beckove poriada
dňa 18. mája 2008 v nedeľu o 14.00 hodine

DEŇ  MATIEK
v Kultúrnom dome v Beckove

Svoje mamičky potešia programom deti zo Základnej
a materskej školy v Beckove
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Výkonný výbor Slovenskej asociácie kulturistiky, silového trojboja a
fitness odsúhlasil usporiadať majstrovstvá Slovenska v kulturistike a fit−
ness, ktoré budú zároveň nominačnou súťažou na majstrovstvá Európy,
v našom Beckove v sobotu, dňa 24. mája 2008. Spoluorganizátorom
bude Kulturistický oddiel Slovan Beckov a Fitnesscentrum P+D Jará−
bek. Čo predchádzalo tomuto výberu a rozhodnutiu ? Prečo práve v
malej dedine pod zrúcaninou niekdajšej perly Považia?

Keď povieme: Beckov a šport, málokto z
našich občanov chápavo pokýva hlavou, pre−
tože sa tieto slová k sebe akosi nehodia. Skôr
by sme zareagovali a vedeli spojiť: Beckov −
kráľovské mestečko, Matúš Čák, šľachtici a
ostatná vrchnosť patriaca k tomuto regiónu v
dávnej minulosti. Predsa však aj v novodo−
bej histórii našej obce sa stal Beckov mies−
tom stretnutia i vystúpenia „šľachty“ športov−
cov − kulturistov a fitnesiek. Bolo to na začiat−
ku tretieho tisícročia − v roku 2001, keď sa
práve v Beckove konal republikový šampio−
nát kulturistov juniorov a žien.

Druhým medzníkom bolo pred piatimi
rokmi zápolenie kulturistov a fitnesiek, z
ktorého vyšli novodobí králi tohoto atrak−
tívneho športu. Reprezentovali Slovenskú
republiku na európskom šampionáte. V
deň tejto súťaže − 18. mája 2003 − bol na
súkromnej návšteve v Beckove aj vtedajší
prezident republiky Rudolf Šuster, ktorý sa
stretol s pánom starostom pri prehliadke
NKP hradu Beckov. Čas si našiel aj pre
našich kulturistov, ktorým ochotne na pa−
miatku venoval spoločnú fotografiu pred
obecným úradom aj s venovaním.

Tento rok − rok 2008 − je medzníkom pre celú našu obec, pretože
si budeme pripomínať 800−té výročie prvej písomnej zmienky o Bec−
kove. Nuž, práve preto a kvôli tomu − po tretíkrát v histórii malej obce
− budú u nás žiariť najväčšie hviezdy slovenského kulturistického a
fitness neba. Aj týmto podujatím v súčasnosti si jeho účastníci a všetci
návštevníci Beckova pripomenú jeho slávu z dávnej minulosti.

Ing. Darina Jarábková

Majstrovstvá Slovenska v kulturistike a vo fitness − 24. mája 2008


