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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo sa na

svojom 35. zasadnutí, ktoré sa
konalo dňa 12.5.2009 uznieslo:

Uz.č. 399/2009 – OZ vzalo na
vedomie kontrolu uznesení zo
zasadnutí, ktoré sa konali
27.2.2009 a 31.3.2009 bez pri−
pomienok.

Uz.č. 400/2009 – OZ schváli−
lo:

a) predloženie žiadosti o NFP
v rámci výzvy ROP−4.1a−2009/01
ROP za účelom realizáciu pro−
jektu „Regenerácia centrálnej
časti Obce Beckov“, ktorého cie−
le sú v súlade s platným územ−
ným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce;

b) zabezpečenie realizácie
projektu obcou po schválení žia−
dosti o NFP;

c) financovanie projektu vo
výške 5 % z celkových oprávne−
ných výdavkov na projekt, t.j. vo
výške 38 500 EUR.

Uz.č. 401/2009 – OZ vzalo na
vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ s
MŠ J.M. Hurbana za 1.štvrťrok
2009 bez pripomienok.

Uz.č. 402/2009 – OZ vzalo na
vedomie čerpanie rozpočtu obce
za 1.štvrťrok 2009 bez pripomie−
nok.

Uz.č. 403/2009 – OZ vzalo na
vedomie stanovisko hl. kontroló−
ra k čerpaniu rozpočtu za 1.štvrť−
rok 2009.

Uz.č. 404/2009 – OZ schváli−
lo dodávateľa na výmenu okien
na OcÚ Beckov firmu Slovaktual,
Dalibor Radosa – R.O.D., Kub−
ranská 2, Trenčín, za cenu uve−
denú v ponuke.

Uz.č. 405/2009 – a) OZ vzalo
na vedomie informáciu o zámere
výstavby 5 rodinných domov v
lokalite pri ihrisku.

B − a) OZ vzalo na vedomie
informáciu o možnom investič−
nom zámere firmy Arkádia DCA,
s.r.o., Dubnica nad Váhom, ohľa−
dom ďalších reštauračných a par−
kovacích kapacít, zväčšenia pra−
vého odpočívadla na diaľnici D1.

b) OZ nemá k uvedenému zá−
meru zásadné pripomienky.

Uz.č. 407/2009 – a) OZ vzalo
na vedomie žiadosť primátora
Mesta Nové Mesto nad Váhom
ohľadne dobrovoľného fin. prí−
spevku pre účel Slávností brat−
stva Čechov a Slovákov na Ja−
vorine.

b) – OZ neschválilo príspevok
z dôvodu nedostatku fin.

prostriedkov.
Uz.č. 408/2009 – a) OZ vzalo

na vedomie žiadosť Slovenské−
ho zväzu protifašistických bojov−
níkov, Oblastný výbor Nové Mesto
nad Váhom ohľadne finančného
príspevku na oslavy 65.výročia
SNP.

b) OZ neschválilo príspevok z
dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov.

Uz.č. 409/2009 − OZ nevyho−
velo žiadosti p. BSc. Jozefa Pet−
ráša – Photo One, bytom Kálnica
č.170 o povolenie organizovať
kultúrne podujatie Hrad Beckov
2009.

Obecné zastupiteľstvo sa na
svojom 36. zasadnutí dňa
26.6.2009 uznieslo:

Uz.č. 410/2009 – Obecné za−
stupiteľstvo vzalo na vedomie
kontrolu uznesenia zo zasadnu−
tia, ktoré sa konalo dňa 12.5.2009
bez pripomienok.

Uz.č. 411/2009 – a) OZ schvá−
lilo záverečný účet obce Beckov
za rok 2008 a celoročné hospo−
dárenie bez pripomienok.

b) OZ schválilo použitie pre−
bytku hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 10 %,
čo tvorí 165 tis. Sk

Uz.č. 412/2009 – OZ vzalo na
vedomie stanovisko hl. kontroló−
ra k záverečnému účtu obce za
rok 2008.

Uz.č. 413/2009 – OZ vzalo na
vedomie informáciu starostu obce
o konaní valného zhromaždenia
a správnej rady Záujmového
združenia Beckovský hrad.

Uz.č. 414/2009 – OZ vzalo na
vedomie informáciu o podaní žia−
dosti s projektom „Regenerácia
sídiel“ pre získanie finančných
prostriedkov z fondov EÚ.

Uz.č. 415/2009 – OZ vzalo na
vedomie informáciu starostu obce
o príprave projektu a žiadosti pre
získanie finančných prostriedkov
z fondov EÚ na Muzeálne nádvo−
rie (Dolný hrad) a Infraštruktúra k
Muzeálnemu nádvoriu.

Uz.č. 416/2009 – a) OZ vzalo
na vedomie informáciu o prípra−
ve spoločného projektu v rámci
cezhraničnej spolupráce s part−
nerskou obcou Slavkov.

b) OZ odporučilo získať infor−
mácie o možnosti spoločného
projektu pre realizáciu viacúče−
lového ihriska v rámci cezhranič−
nej spolupráce.

Uz.č. 417/2009 – a) OZ vzalo

na vedomie informáciu o činnos−
ti hudobného kurzu.

b) OZ uložilo kultúrnej komisii
preveriť záujem o účasť v hudob−
nom kurze pre ďalší školský rok.
T: september 2009, Z: J. Zbudila,
predseda KK

Uz.č. 418/2009 – OZ odporu−
čilo vypracovať štúdiu pre per−
spektívnu rekonštrukciu miestne−
ho parku.

Uz.č. 419/2009 − OZ vzalo na
vedomie informáciu predsedu
rady školy a starostu obce o prie−
behu a výsledku výberového ko−
nania a vymenovaní Mgr. Anež−
ky Ilavskej do funkcie riaditeľky
ZŠ s MŠ J.M.Hurbana v Beckove
s termínom od 1.7.2009.

Uz.č. 420/2009 – OZ vzalo na
vedomie informáciu starostu obce
o pripravenom projekte pre reali−
záciu verejného osvetlenia a roz−
hlasu v lokalite pri ihrisku a za
obecnou prevádzkou.

Uz.č. 421/2009 – OZ vzalo na
vedomie informáciu o fungovaní
Materskej školy v Beckove počas
letných prázdnin.

Uz.č. 422/2009 – OZ schváli−
lo návrh na odmenu pri príleži−
tosti životného jubilea 50. výro−
čia veku pre Ing. Mariku Jurčac−
kovú, kontrolórku obce, vo výške
jej funkčného platu.

Uz.č. 423/2009 – OZ vyhovelo
žiadosti firmy Ekonomické stavby,
s.r.o. Farská 22, Nitra, ohľadom
zmeny ÚPN obce Beckov za úče−
lom prípravy a perspektívnej reali−
zácie výstavby rodinných domov
a inžinierskych sietí v k. ú. obce
Beckov na parc.č. 4895, 4896/1,
4896/2/3 za podmienky vyfinanco−
vania doplnku územného plánu.

Uz.č. 424/2009 – OZ vyhove−
lo žiadosti p. BSc. Jozefa Petrá−
ša – Photo One, Kálnica č.170,
ohľadne realizácie hudobného
festivalu Hrad Beckov 2009 v ter−
míne 24.7.2009 za podmienok
stanovených Krajským pamiatko−
vým úradom v Trenčíne a Obvod−
ným úradom ŽP v Novom Meste
nad Váhom, za cenu 4000  a
ďalších podmienok stanovených
v zmluve o nájme.

Zapísala Anna Benková

AKO SME VOLILI
Voľby do Európskeho parlamentu 2009
Voľby do Európskeho parlamentu sa konali 6.júna 2009. Pred−

sedkyňou okrskovej volebnej komisie bola Mgr. Ivana Hudeco−
vá, podpdredsedníčkou p. Tatiana Sládeková, členmi boli: p.
Pavel Jeřala, p. Ján Strieženec, sl. Veronika Karasová, p. Peter
Žovinec a zapisovateľkou p. Anna Benková.

Z celkového počtu voličov, ktorých bolo zapísaných vo vo−
lebnom okrsku 1078, sa na hlasovaní zúčastnilo 310 voličov.
Voliči odovzdali 296 platných hlasov. Do Europarlamentu zvo−
lili voliči v Beckove nasledovné strany (podľa poradových čísiel
strán a hnutí):

− Ľudová strana – HZDS 30 hlasov
− Sloboda a Solidarita 18 hlasov
− SMER – SD 91 hlasov
− Strana zelených 7 hlasov
− SDKÚ – DS 42 hlasov
− Demokratická strana 0 hlasov
− MISIA 21− Hnutie kresťanskej solidarity 1 hlas
− Agrárna strana vidieka 0 hlasov
− Konzervatívni demokrati Slovenska – OKS 3 hlasy
− Strana maďarskej koalície 1 hlas
− Komunistická strana Slovenska 4 hlasy
− Slovenská národná strana 11 hlasov
− LIGA, občiansko−liberálna strana 1 hlas
− Strana demokratickej ľavice 4 hlasy
− Slobodné fórum 1 hlas
− Kresťanskodemokratické hnutie 82 hlasov

Anna Benková
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Na slovíčko, pán starosta...
Na otázky občanov odpovedá

Karol Pavlovič, starosta obce
Beckov.

1. Pán starosta, od apríla
2009 je v našej obci opäť zatvo−

rené mä−
siarstvo.
Mnohým
c h ý b a .
M ä s i a r −
stvo v
obci vždy
fungovalo,
spomína−
me si na
p. Lacku,

na Vlastu Pavlovičovú, neskôr
na manželov Fraňovcov, potom
dlhšie nič, až otvorila prevádz−
ku p. Kramáriková z Rakoľúb...
Je reálne, aby taká malá obec
ako naša mala v dnešnej dobe
mäsiarstvo?

Je pravda, že až na niekoľko−
ročnú prestávku, v našej obci vždy
existovala predajňa „Mäso – úde−
niny“. V období nástupu veľkých
obchodných reťazcov, ako sú
Tesco, Billa, Liedl, Kaufland a
mnohé iné, bolo a je veľmi ťažké
malým a stredným živnostníkom
prevádzkujúcim mäso−údeniny im
konkurovať, a tak dokázať prežiť.
Oslovila ma jedna dôchodkyňa,
ktorá sa ma pýtala na možné rie−
šenie uvedeného problému, a tak
som jej podal vysvetlenie. Obec
v tomto období nevlastní žiadne
priestory, ktoré by bolo možné po−
núknuť, resp. prerobiť na predaj−
ňu. Pokiaľ by sa však našiel súk−
romník, ktorý by chcel vo svojich
priestoroch prevádzkovať uvede−
nú predajňu, určite zámer pod−
poríme. Ako náhradu vedenie
obce zabezpečilo pojazdnú pre−
dajňu, ktorá ponúka svoje výrob−
ky v utorok a v piatok.

2. Úspešne sa rozvíja spolu−
práca s družobnou obcou Slav−
kov. V akej oblasti?

Na pozvanie vedenia obce
Slavkov sa uskutočnilo ďalšie
stretnutie. Termín stretnutia bol 30.
jún 2009 a miesto obec Slavkov.
Dôvodom bola ďalšia výmena
skúseností a príprava projektu pre
možné získanie finančných
prostriedkov pre oblasť školstva
(základná škola s materskou ško−
lou) a obecných úradov. Za obec
Beckov boli prítomní: Mgr. Anež−
ka Ilavská, riaditeľka ZŠ s MŠ
J.M. Hurbana v Beckove, zástup−
ca starostu p. Jaroslav Zbudila,

poslanec OZ Ing. Viliam Maslo,
Ernest Benko, poslanec a pred−
seda Rady školy a ja. Na tomto
stretnutí boli rozdiskutované ďal−
šie otázky a úlohy, týkajúce sa
prípravy uvedeného projektu. Čo
sa týka úspešnosti a rozvíjania
spolupráce s obcou Slavkov sú
po vedení obce najiniciatívnejší
naši hasiči, ktorí udržujú veľmi
dobrý kontakt s ich organizáciou.
Naposledy boli prítomní na ho−
dových oslavách v mesiaci júni.
Som presvedčený, že postupne
sa zapoja i ostatné organizácie.

3. Na začiatku júla ste sa za−
čali venovať projektu kanalizá−
cie obce. S akým výsledkom?

Aj napriek tomu, že sa dosť
intenzívne venujem v tomto ob−
dobí viacerým projektom, ako je
Trojičné námestie, Hrad Beckov,
škola, nezabúdam na hľadanie
riešenia ohľadom kanalizácie.
Podarilo sa mi za pomoci ľudí,
ktorým záleží na Beckove, nadvia−
zať kontakt s odborníkmi, ktorí hľa−
dajú možnosti a cestu k riešeniu.
Nakoľko rozhovory a analýza
projektu sú v prvotnom štádiu, nie
je možné ešte hovoriť o výsled−
ku. Moja snaha je získať aspoň
časť finančných prostriedkov pre
začatie výstavby. Či sa nám to v
tomto ťažkom období finančnej
krízy podarí, ukáže čas.

4. Ako sa prejavuje hospo−
dárska kríza v našej obci?

Finančná kríza zasiahla všet−
ky oblasti nášho života. Aj keď v
prvom polroku nás to až tak ne−
zasiahlo, už teraz je vidno, že
prísun finančných prostriedkov do
obecnej kasy je nižší. Tak isto
štát avizuje zníženie príjmu v štát−
nom rozpočte, čo sa určite preja−
ví aj na príjme do obecnej po−
kladnice. Preto už v tomto obdo−
bí bude potrebné prehodnotiť
všetky aktivity, ktoré sa mali v
budúcom období realizovať z
prostriedkov obce a určiť priority.

5. V BN č. 4/2008 sme sa roz−
právali o rekonštrukcii kaplnky
Panny Márie Lourdskej, ktorá
stála na križovatke pri obecnom
úrade a zničila ju víchrica v lete
2007. K 1. júlu t.r. sa mala stav−
ba novej kaplnky dokončiť. Zrej−
me sme v tomto prípade pre−
cenili finančné možnosti obce.
Čo sa podarí zrealizovať v tom−
to roku?

Nakoľko sa mi nepodarilo za−
bezpečiť finančné prostriedky z

rozpočtu obce a hlavný sponzor,
ktorý sa mal výrazne podieľať na
výstavbe kaplnky, odmietol svoju
pomoc z dôvodu finančnej krízy,
nepodarilo sa uvedenú akciu zre−
alizovať.

Kríza – nekríza, začal som hľa−
dať iné riešenia. V tomto období
bol odstránený starý peň po zrú−
tenej lipe a boli zabetónované
základy kaplnky. Museli sme však
prejsť z pôvodného projekčného
návrhu na úspornejší variant.
Pomocnú ruku ponúkla firma
REX, Peter Čikel a stavebný do−
zor Ing. Martin Neboháč, ktorí aj
uvedené práce zrealizovali.

Do budúcna určite budem
vďačný – aj za občanov –
všetkým, ktorí budú ochotní po−
môcť či už materiálne alebo fi−
nančne.

6. Pitná voda z Ostredkov sa
prepojí do obce alebo ju – údaj−
ne – bude využívať Štvrtok?
Naša voda, ktorú pijeme, je vraj
závadná !

Vodné zdroje v Ostredkoch sú
vo vlastníctve Trenčianskej vodo−
hospodárskej spoločnosti. Nakoľ−
ko postupom času súčasný vod−
ný zdroj kapacitne nebude posta−
čovať, požiada obec Beckov o rie−
šenie uvedeného problému. Pre
pripojenie obce na vodné zdroje
v Ostredkoch dala spoločnosť
Trenčianske vodárne a kanalizá−
cie, a.s. vypracovať projekt pre
územné konanie a v tomto obdo−
bí vybavuje územné rozhodnutie
a stavebné povolenie. Po vyba−
vení týchto náležitostí a výbere
dodávateľa by sa uvedené pre−
pojenie do obce mohlo začať.

K uvedenej podotázke nie som
kompetentný vyjadrovať sa, roz−
hodne si však nemyslím, že by
naša voda bola závadná, preto−
že v opačnom prípade by sme ju
nemohli piť.

7. Okolo sv. Floriána v parku
sa odstránil plot. Bude nové
oplotenie okolo sochy?

Krajský pamiatkový úrad v
Trenčíne a tak isto i architekti, ktorí
sochu sv. Floriána reštaurovali, sú
skôr toho názoru, že oplotenie by
sa realizovať nemalo. Budú však
prevedené zemné úpravy pre
skrášlenie prístupu a okolia so−
chy, samozrejme, po konzultácii
s odborníkmi. Otázka oplotenia je
však stále otvorená.

8. Mamičky s deťmi sa pote−
šili hojdačkám v parku. Budú hoj−

dačky aj na ďalších detských
ihriskách v Matiáške a na Bari−
ne?

Myslím si, že by to nemal byť
problém. Pokiaľ to čas a situácia
dovolí, naša prevádzkáreň vyro−
bí a osadí i ďalšie hojdačky v
Matiaške a na Barine.

9. Hovorilo sa o zriadení Par−
ku J.M. Hurbana pri evanjelic−
kom kostole. Bude sa aj obec
podieľať na jeho výstavbe?

Na jednom zo zasadnutí obec−
ného zastupiteľstva sa hovorilo o
zámere zriadiť Park J.M. Hurba−
na pri evanjelickom kostole. Bola
podaná žiadosť o dotáciu z
Programu obnovy dediny, kde
našej žiadosti nebolo vyhovené.
Pokiaľ sa tento zámer bude rea−
lizovať, som za to, aby sa obec
podieľala na jeho výstavbe.
Vznikla by veľmi pekná oddycho−
vá časť obce.

10. Turisti sa často pýtajú na
miesto, kde stál kaštieľ rodiny
Medňanských. Nemohla by
obce na toto miesto osadiť pa−
mätnú tabuľu?

S osadením pamätnej tabule,
ktorá by upozorňovala na miesto,
kde stál kaštieľ rodiny Medňan−
ských, by nemal byť problém.
Nakoľko sa jedná o priestor, kto−
rý sa nachádza v historickom jad−
re a pamiatkovej zóne, je potreb−
né, aby odborníci navrhli tvar a
obsah pamätnej tabule, taktiež jej
vhodné miesto na osadenie. Toto
je však otázka pre obecné zastu−
piteľstvo, nakoľko všetko je spo−
jené s financiami.

11. Pán starosta, ešte jedna
otázka: kto z vedenia obce má
právo sobášiť?

V zmysle uz. č.7/2007 schváli−
lo OZ sobášiacich pre obec Bec−
kov – mňa ako starostu obce, p.
Jaroslava Zbudilu, poslanca a
zástupcu starostu a p. Annu Ka−
belíkovú, poslankyňu. Nakoľko
som značne pracovne zaneprázd−
nený, väčšinu sobášov zrealizo−
val môj zástupca p. Jaroslav Zbu−
dila. Prečo o tom hovoríme? Bolo
mi dané na vedomie, že ženy sú
u nás v tomto smere diskrimino−
vané a nemôžu sobášiť. V plnej
miere túto úvahu odmietam a fak−
tom je aj to, že v mesiaci auguste
má službu ako sobášiaca práve
pani poslankyňa Kabelíková.

Za odpovede na otázky
občanov ďakuje

Dana Badžgoňová.
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Pán poslanec, na slovíčko...
Tento rozhovor s Ľubošom

Prokopenským mal byť už v pr−
vom tohtoročnom čísle, ale akosi
sa nám nepodarilo stretnúť, pán
poslanec sa mi úspešne vyhýbal.

Dnes mu
m ô ž e m e
naviac za−
blahoželať k
na roden i −
nám, ktoré
mal koncom
apríla (36).
Zrelý tridsiat−
nik, bývalý
aktívny fut−

balista, dnes funkcionár TJ Slo−
van Beckov, gitarista známej bec−
kovskej skupiny Mogador – ne−
píšem, že bývalý, oni stále exis−
tujú, len sa neprejavujú na verej−
nosti – človek práce, ktorá ho živí
a človek v službách verejnosti,
poslanec, ale aj syn, brat, ujo a
kamarát.

1. Ľuboš, ako sa stalo, že si
sa ako mladý človek rozhodol
kandidovať na miesto poslanca
našej obce?

Po rozhovoroch so starostom
Karolom Pavlovičom som začal
uvažovať o možnej kandidatúre
na poslanca. Uvedomil som si,
že mladí ľudia by sa mali naozaj
viac zaujímať o budúcnosť našej
obce a túto zodpovednosť som
aj ja pocítil.

2. Si už druhé volebné obdo−
bie poslancom OZ – podeľ sa s
nami o skúsenosti a postrehy z
komunálnej politiky v našej obci.
Podarilo sa Ti presadiť dobrú
vec, s ktorou za Tebou prišli
občania ako za svojim zástup−
com? Pýtam sa na úspechy, ale
aj prehry.

Za veľkú chybu považujem
nezáujem mladšej generácie kan−
didovať do OZ, kde by mohli aj
oni rozhodovať o budúcnosti svo−
jej obce. Úspechy a prehry mu−
sia zhodnotiť občania našej obce.
Nie

vždy budú všetci spokojní.
Dané rozhodnutia sú vždy odsú−
hlasené väčšinou OZ.

3. V súčasnosti naša obec a
poslanci obecného zastupiteľ−
stva žijú plánovanou rekon−
štrukciou NKP Hrad Beckov a
obnovou centrálnej časti našej
obce. Ako vnímaš tieto snahy
vedenia obce o záchranu naj−
cennejších skvostov, ktoré nám
zanechali generácie pred nami?

Podla mňa je to prvoradá úlo−
ha obce a som rád, že naša obec
v tomto smere napreduje a snaží
sa zachovať kultúrne bohatstvo,

ktoré sme zdedili. Myslím si, že
je to aj našou povinnosťou. Veľ−
ká škoda je, že táto doba pozna−
čila aj čas začatia plánovaných
prác na hrade a všetko sa takpo−
vediac oddaľuje. Rád by som bol,
aby táto snaha a úsilie o rekon−
štrukciu hradu a centrálnej časti
bola aj realizovaná v blízkej bu−
dúcnosti.

4. Do lopty kope každý malý
chalan, ale Ty si musel futbalu
venovať viac času, keď si sa stal
aktívnym hráčom beckovského
Slovana. Kedy si hrával a kedy
si prešiel do pozície funkcioná−
ra? Kam smeruje beckovský fut−
bal podľa Teba? A ako sa na jeho
smerovaní podieľaš Ty?

Aktívne som futbal za Slovan
Beckov hrával už od 10 rokov.
Keď som hrával za dorast, mal
som vážne zranenie kolena. Keď−
že v tej dobe nebolo možné ar−
troskopické vyšetrenie a vtedaj−
šia lekárska technika nebola na
dostatočnej úrovni ako dnes, pre
toto opakované zranenie som
musel predčasne ukončiť aktívnu
futbalovú činnosť asi v 24 rokoch.
Pri mojej futbalovej generácii som
však zostal až do dnes, i keď nie
ako hráč, ale ako funkcionár.

Verím, že sa súčasná situácia
zlepší a mládež prejaví väčší zá−
ujem o tento šport. Viem, že mu−
síme aj my hľadať stále cestu na
ich oslovenie a podporu − tam sa
snažím pomôcť. Dúfam tiež, že sa
vždy nájdu ľudia, ktorí sa budú
ochotne venovať práci s deťmi či
s mládežou, budú mať zapálené
srdce pre tento šport. Kritizovať
je to najľahšie, ale ťažšie je spra−
viť niečo pre klub. Prechod mlá−
deže k mužom v posledných ro−
koch je takmer nulový, čo je pre
mňa nepochopiteľné, ako hráči v
tomto zlyhávajú. Je asi problém
skĺbiť pre nich chuť, zodpoved−
nosť, čas, trénovanosť. Jednodu−
cho, mladá generácia má veľa
výhovoriek. Viem, že ľahšie je
zahrať si len raz za čas, ako poc−
tivo a pravidelne trénovať a robiť
futbal poriadne, ako len povrch−
ne. Česť výnimkám. Podpora obce
je, len záujem a zanietenosť hrá−
čov si predstavujem väčšiu. Po−
tom sa môže vrátiť do Beckova
lepší futbalový duch. Nemusíme
byť potom odkázaní na toľko cez−
poľných hráčov, a to môžeme byť
radi že sú. Bez nich by sme ne−
mohli fungovať. Myslím si, že ak
bude záujem a zodpovednosť do
budúcna, bude aj dostačujúca
kvalita hry a radosť pre hráčov
ako aj divákov.

5. Spomínal si, že Mogadors
už dva roky aktívne nehrá. Ak
sa nemýlim, tento rok je to 10
rokov, čo ste vznikli. Kedy a kde
ste mali prvé vystúpenie, kedy
ste nahrali prvé CD, kde všade
ste hrávali, najväčšie úspechy...
Je nádej, že by ste zase začali
spolu hrávať ako kapela?

Je pravda, že v máji roku 2000
sme nahrali CD, ktorému pred−
chádzali nejaké vystúpenia. CD
malo názov Šok, obsahovalo 8
piesní, ako napríklad O láske,
Baróni a Nesmelá. Mojou obľú−
benou piesňou je Osamelá, kto−
rá ani nebola na CD. Krátko po−
tom sme nahrali ešte singel.

Naše ,,turné” sme odštartovali
rok pred tým v ,,Papieráku” J.
Ďalšie koncerty sme odohrali v
Dubnici nad Váhom, v Bratisla−
ve, viackrát v Trenčíne a blízkom
okolí.

Skupinu Mogadors tvoria moji
kamaráti Ľuboš Martiš, Rudo Šim−
ko, Dušan Šimko a texty nám
skladal Ivanko Tupý alias Syrík.
Dva roky s nami hrávala Adriana
Hlavatá z Nového Mesta nad Vá−
hom. Po nástupe na vysokú ško−
lu do Bratislavy skončila s účin−
kovaním v našej skupine.

Nevylučujem možnosť, že by
sme si spolu opäť zahrali, keďže
nás hudba všetkých baví. Sme po−
zvaní na jedno stretnutie kapiel,
takže uvidíme. Je to hlavne skôr
o voľnom čase a vhodnom priesto−
re pre všetkých na skúšanie.

6. Aj poslanec sa musí živiť
riadnou prácou, lebo z odmien
za poslancovanie by nevyžil.
Čím sa živíš?

Pracujem zmluvne ako živ−
nostník pre jednu nemenovanú
firmu, ktorá sa zaoberá predajom
dopravnej techniky. Sprostredko−
vávam obchody pre túto firmu v
rámci Trenčianskeho kraja.

7. Ešte trochu k rodine: ro−
dinné zázemie je pre každého z
nás to najdôležitejšie. Máš rodi−
čov a dve staršie sestry, ktoré

majú svoje rodiny. Mladšia žije
v Kanade – bol si za ňou po−
zrieť? Ako Ťa inšpirovali „kanad−
ské“ skúsenosti a zážitky?

Určite pre každého z nás je
rodina veľmi dôležitá. Som rád,
že mám takých rodičov, s ktorými
si dobre rozumiem a vážim si ich.

Staršia sestra Alena žije v
Novom Meste nad Váhom. Mlad−
šia Jarka žije už 18 rokov v Ka−
nade v Toronte (Mississauga),
kde sa ju opäť chystám navštíviť.
Kanada je zaujímavá krajina s
krásnou prírodou. Možno až pri−
veľká zmes národností z celého
sveta. Je to veľká krajina, kde sa
opäť teším na zážitky a spozná−
vanie, ale dôležité a podstatné je,
že po dlhšom odlúčení strávim
čas so svojou sestrou a jej rodi−
nou. Snažíme sa stretávať po
dvoch rokoch. Zaujímavé je, že
aj napriek veľkej vzdialenosti
mám s Jarkou veľmi dobrý vzťah.
Pýtate sa, ako je to možné? Jed−
noducho. Je veľmi pekné, keď trá−
vime spolu čas, či už ona s rodi−
nou je tu alebo ja som v Kanade.
Vtedy spolu mesiac bývame a
prežívame spoločné chvíle a na−
plánovaný program. To je niečo,
čo nás veľmi zbližuje a prehlbuje
náš vzťah. Možno práve toto dáva
viac, ako keby bývala tu, napr. vo
vedľajšej dedine. Dnes nám v
tom dobre napomáha aj skype.
Je pravda, že nie je ľahké pre
mňa vymýšľať originálny „beckov−
ský darček“, ktorým sa rada po−
chváli pred rodinou a známymi
ako rodáčka z Beckova.

Som vďačný za svoju rodinu,
že ju mám a vždy sa teším na
spoločné stretnutia.

Pán poslanec, ďakujem za roz−
hovor a do ďalšieho života Ti že−
lám aj za našich čitateľov veľa
zdravia, úspechov a radosti zo
života, nech sa Ti darí všetko, na
čo siahneš!

Zhovárala sa
Dana Badžgoňová

V Beckove 20. júla 2009

Vá�ení čitatelia!
Staňte sa aj vy tvorcami Beckovských novín. Ak máte zau−

jímavú tému, príbeh, zážitky príjemné aj menej alebo čokoľvek,
čo sa týka občanov a obce, podeľte sa s nimi aj na stránkach
našich novín. Stačí napísať a poslať na Obecný úrad v Becko−
ve s označením „Beckovské noviny“ alebo najlepšie e−mailom
na : redakcia−bn@ismo.sk priamo šéfredaktorke. Text a foto−
grafie posielajte osobitne! Môžete volať na číslo 032 77427 22.
Nie ste viazaní termínmi, svoje príspevky posielajte priebežne.

Ďakujeme za spoluprácu!                                                   (b)
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Prechodom množstva kompe−
tencií na obce aj naša obec mu−
sela racionálne zhodnotiť a riešiť
zabezpezpečovanie obecnej
správy tak, aby vytvorila vhodné
podmienky pre výkon kompeten−
cií z hľadiska rozsahu i kvality.
Dobrá organizačná štruktúra sa−
mosprávy musí byť zameraná na
štyri základné ciele :

1. splnenie zákonom stanove−
nej úlohy

2. spokojnosť občanov
3. spokojnosť zamestnancov
4. hospodárnosť
Všetky tieto ciele sú v procese

riadenia samosprávy obce rovno−
cenné. Napríklad neadekvátna
snaha o minimalizáciu personál−
nych nákladov, by mohla nega−
tívne ovplyvniť plnenie zákonom
stanovených úloh, spokojnosť
zamestnancov a v konečnom
dôsledku aj spokojnosť občanov.

Nedostatočné základné pod−
mienky pre výkon kompetencií
vytvárajú tlak na prenášanie vý−
konu verejných služieb na alter−
natívne formy, akými sú výkon
súkromným sektorom na zmluv−
nom základe, vytváranie vlastných
rozpočtových a príspevkových or−
ganizácií pre výkon kompetencií
a iné. Hoci sa tým samospráva
nezbavuje zodpovednosti za tieto
kompetencie, významne sa tým
oslabuje jej vplyv na kvalitu, účasť
na výkone služby a aj na cenu
služby, ktorú platia obyvatelia.

Vedenie našej obce sa v roku
2008 po zvážení všetkých okol−
ností, rozhodlo, že nepôjde ces−
tou uvedených alternatívnych rie−
šení, ale že prestavia organizač−
nú štruktúru tak, aby sa zaťaženie
pracovníkov na niektorých pracov−
ných pozíciách eliminovalo. Dô−
vodom personálnych zmien v roku
2008 na pozícii účtovníčky, bolo
práve neúmerné pracovné zaťa−
ženie. Z tejto pozície behom roka
odišli dve účtovníčky. Vytvorením
útvaru „personalistiky a miezd“ sa
vytvorila aj nová pracovná pozí−
cia, takže počet zamestnancov v
pracovnom pomere sa zvýšil o
jedného zamestnanca.

Pre porovnanie: V roku 2000
mala obec v pracovnom pomere
mimo volených funkcií 12 zamest−
nancov, v roku 2009 má 13 za−
mestnancov, pričom kompetencie
sa rozšírili o ZŠ s MŠ, sociálnu
službu, stavebný úrad a matriku.

Organizačné útvary obecné−
ho úradu a ich úlohy:

Účtovníctvo – (úväzok 100%)
• účtovníctvo − výkazníctvo a

štatistika − fakturácia − zabezpe−
čovanie bezhotovostných finanč−
ných operácií

• príprava rozpočtu
• účtovné analýzy a závierky
Správa daní a poplatkov –

(úväzok 100%)
• evidencia všetkých druhov

daní a poplatkov a ich výpočet
• vysporiadavanie majetkovo−

právnych vzťahov s fyzickými a
právnickými osobami − príprava
VZN, exekučných príkazov

• spolupráca s katastrom − vy−
máhanie pohľadávok a nedoplat−
kov

• hotovostný platobný styk,
pokladničné operácie

Matrika – (úväzok 100%)
• vykonávanie všetkých činnos−

tí v súvislosti s vedením matrík
• evidencia obyvateľstva
• sekretárske práce
• evidencia došlej a odoslanej

pošty (písomnej i elektronickej)
• vypracovávanie zápisníc, prí−

prava a evidencia uznesení zo
zasadnutí Obecného zastupiteľstva

• agenda súvisiaca s výkonom
pôsobnosti na úseku územného
plánu a stavebného poriadku

• archív a správa skladu
prostriedkov CO

• voľby, referendá
Personalistika a mzdy – (úvä−

zok 100%)
• personálna agenda
• mzdová agenda (výpočet

miezd, mzdové výkazníctvo)
• vedenie dokumentácie a evi−

dencie hnuteľného a nehnuteľné−
ho obecného majetku − spraco−
vanie podkladov pre inventarizá−
ciu majetku a spracovanie výsled−
kov inventúry

• vedenie Obecnej knižnice,
objednávanie propagačného ma−
teriálu pre hrad, nákup, evidencia
a jeho uloženie, inventarizácia

Sociálne služby – (úväzok
50%)

• evidencia a vybavovanie
dávok osobitného príjemcu − vy−
pracovávanie charakteristík na
požiadanie rôznych orgánov a
organizácií − vybavovanie a po−
tvrdzovanie rôznych tlačív pre
potreby sociálne, súdne a pod.

• zabezpečovanie prenese−
ných kompetencií obcou v zmys−
le zákona č. 448/2008 o sociál−
nych službách

• základné sociálne poraden−
stvo

• systematický monitoring so−
ciálnych potrieb obyvateľov s dô−
razom na elimináciu hrozby mož−
ného sociálneho vylúčenia

• príprava Beckovských novín
a správa webovej stránky

Prevádzkový servis – (úvä−
zok 100%)

• upratovanie a čistenie
priestorov obecného úradu, kul−
túrneho domu a klubu pri parku

• správa kuchyne a jej vyba−
venia

• prenájom kultúrneho domu
(zabezpečenie podkladov a evi−
dencií)

Komunálny servis a kultúra
– ( úväzok 100%)

• odpady – evidencia a výdaj
žetónov pre vývoz komunálneho
odpadu

• cintorín – evidencia hrobo−
vých miest , vyrúbenie poplatkov
za užívanie hrobového miesta

• káblová TV – evidencia uží−
vateľov a poplatkov

• príprava relácií a obsluha
miestneho rozhlasu

• kultúra – organizovanie kul−
túrnych akcií

• evidencia a zabezpečovanie
zásob propagačného a osveto−
vého materiálu

KOMUNÁLNY SERVIS –
PREVÁDZKA

Vedúci prevádzky – (úväzok
100%)

• odpadové hospodárstvo (za−
bezpečovanie skládkovania a
odvozu triedeného KO, drobné−
ho stavebného odpadu, fekálií a
pod.)

• vybavovanie objednávok na
vývoz fekálií a príprava podkla−
dov pre fakturáciu

• zabezpečenie prevádzky čis−
tičky odpadových vôd – zabez−
pečovanie kompletnej údržby
obce, ako sú komunikácie, verej−
né osvetlenie, verejné priestran−

stvá, verejná zeleň, miestny roz−
hlas, cintorín, údržba všetkých
obecných budov vrátane ZŠ a MŠ
zdravotného strediska a pod.

• organizácia a realizácia drob−
ných stavieb a zariadení občian−
skej vybavenosti (napr. detské
ihriská, autobusové zastávky...)

• technické zabezpečenie pri
poriadaní spoločenských a kul−
túrnych akcií

• zabezpečovanie kontroly a
súčinnosti s inými organizáciami
a firmami pri objednaných služ−
bách

• zabezpečovanie a evidencia
materiálu, náhradných dielov a
PHM

• evidencia dochádzky a roz−
deľovanie prác pre podriadených
pracovníkov v pracovnom pome−
re, pracovníkov na aktivačných
prácach a prácach na dohody a
príprava podkladov pre mzdovú
účtáreň

• plánovanie a finančné kal−
kulácie plánovaných činností

Realizácia komunálnych ser−
visných činností:

− 4 stály pracovníci (úväzok
100%)

− pracovníci na aktivačných
prácach

− pracovníci pracujúci na do−
hody

Vedľajšia hospodárska čin−
nosť:

• prevádzkovanie a správa hra−
du (dohody a sezónne pracovné
zmluvy)

• hudobný kurz ( zabezpeče−
nie hudobného vzdelania pre deti
ZŠ – úväzok 30%)

Ing. Marika Jurčacková
hlavná kontrolórka obce

Organizačné útvary obecného úradu − časť tretia

Ekonomika, mana�ment a stratégia obce

�ivotné minimum 2009
Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime č. 252/2009 Opatre−

nie MPSVaR SR z 23. júna 2009:§1
a) životné minimum pre jednu dospelú osobu – 185,19 euro (zo
sumy 178,92 euro)
b) pre druhú dospelú osobu – 129,18 euro (zo sumy 124,81 euro)
c) pre dieťa − 84,52 euro (zo sumy 81,66 euro)
nárast sumy životného minima od 1. júla 2009 o 3,5%.

DAŇOVÝ BONUS
od 1.7.2009 – 20 euro (602,50 Sk) – nárast o 0,68 euro (20,50 Sk)

PRÍDAVOK NA DIEŤA
od 1.7.2009 je 21,99 euro (predtým bol 21,25 euro) mesačne −

662,47 Sk (zvýšenie o 22,29 Sk).
Úprava sumy životného minima má vplyv na: dane, dávku a prí−

spevky v hmotnej núdzi, predčasný starobný dôchodok, nárok na
sociálne štipendium, poskytovanie úveru od Štátneho fondu rozvoja
bývania, príspevok pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
príspevok za opatrovateľskú službu, náhradné výživné, príspevky pre
deti v pestúnskej starostlivosti a príspevky pre pestúnov.                (b)
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Od uverejnenia druhého článku
v marcovom čísle Beckovských
novín o prípravách rekonštrukcie
hradu a regenerácie centrálnej čas−
ti obce Beckov uplynuli tri mesiace.
Počas tohto obdobia sa v uvedenej
oblasti nevyskytli také aktivity, kto−
ré by upútali pozornosť beckovskej
verejnosti (ako bola napríklad febru−
árová návšteva nórskej delegácie),
alebo iné činnosti, ktoré by mohli
občania zaregistrovať. Navonok,
teda z pohľadu bežného občana, sa
počas tohto obdobia „okolo“ pripra−
vovaných projektov akoby nič ne−
dialo. Skutočnosť je však celkom
iná. Čo sa teda v súvislosti s pro−
jektmi, o ktorých boli občania infor−
movaní v predchádzajúcich článkoch
uverejnených v Beckovských novi−
nách počas tohto obdobia dialo?

Karol Pavlovič, starosta obce:
Skutočne, i keď navonok sa to

neprejavovalo, obdobie od marca
tohto roku doteraz bolo pre
všetkých, ktorí sa nejakým spôso−
bom podieľajú na príprave rekon−
štrukcie hradu a regenerácie cen−
trálnej časti Beckova obdobím ná−
ročnej práce a prekonávania stále
novo sa objavujúcich problémov.
Celý proces prípravy projektov a
ďalšej dokumentácie, nevyhnutnej
pre žiadanie prostriedkov na prefi−
nancovanie realizácie týchto projek−
tov z externých fondov sa dá pri−
rovnať k vareniu zložitého jedla, kedy
od doby, keď sa dozviete recept
máte na uvarenie len veľmi krátky
čas, a ešte v priebehu varenia sa
dozvedáte zmeny ingrediencií, teda
toho, čo máte ešte dať do hrnca,
alebo aj toho čo ste už tam dali.
Pritom všetko sa to „varí“ tak, že
navonok nie je nič ani cítiť, len ku−
chár v kuchyni má roboty vyše hla−
vy. Teraz ale k veci. Ťažisko prác
v uvedenom období sa sústredilo na
projekt „Regenerácia centrálnej časti
obce Beckov“. Dôvodom bola infor−
mácia o skoršom termíne vyhláse−
nia „VÝZVY“ na predkladanie žiadostí
o prefinancovanie projektov z fon−
dov EÚ, ako sa pôvodne predpo−
kladalo. Pod vyhlásením „VÝZVY“ sa
rozumie zverejnenie konkrétnych
podmienok predkladania žiadostí o
spolufinancovanie projektov z fon−
dov EÚ, vrátane požadovanej dopl−
ňujúcej dokumentácie k žiadostiam,
termínov, postupov a pod. zo stra−
ny tzv. „Riadiaceho orgánu“, ktorým
je v našom prípade Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja SR
(MVRR SR). Najskoršia výzva vy−
hlásená MVRR SR už 16. marca
2009 sa týkala nášho projektu „Re−
generácia centrálnej časti obce Bec−
kov“, preto sme naše úsilie sústre−
dili na zabezpečenie predloženia žia−
dosti o spolufinancovanie tohto pro−
jektu v čo možno najskoršom ter−
míne. Dnes už môžem povedať, že
sa nám to aj podarilo, konkrétne 8.
júna 2009, kedy naša žiadosť spolu
s projektom a všetkou predpísanou

dokumentáciu bola prijatá a zaregis−
trovaná tzv. „Sprostredkovateľským
orgánom pod Riadiacim orgánom“,
ktorým je špecializovaný odbor
Trenčianskeho samosprávneho kra−
ja (VÚC v Trenčíne). Po náročnej
kontrole formálnej správnosti, úplnosti
a oprávnenosti žiadosti a všetkých
dokumentov bola žiadosť s projek−
tom postúpená na ďalšie hodnote−
nie na úrovni Riadiaceho orgánu,
t. j. MVRR SR.

To bolo stručné zhrnutie zrejme
veľmi náročnej etapy prác na za−
bezpečenie realizácie projektov.

Aká, a koho práca sa za tým
skrýva?

JUDr. Baláž, NOREA:
V súvislosti s predkladaním žia−

dosti o spolufinancovanie realizácie
projektov z medzinárodných fondov
stojí pred žiadateľom a tými, ktorí
mu pri príprave pomáhajú celý rad
náročných úloh súvisiacich s detail−
ným dopracovaním a prispôsobením
projektovej dokumentácie konkrét−
nym požiadavkám obsiahnutým vo
zverejnenej výzve, spracovaním žia−
dosti a zabezpečením všetkej po−
žadovanej dokumentácie, ktorá je
povinnou prílohou k žiadosti. Celko−
vý rozsah prác, ktoré s tým súvisia
je ťažké presne špecifikovať. Ide o
rôznorodé aktivity projekčného, tech−
nického, legislatívneho, administra−
tívneho charakteru, o množstvo ná−
ročných jednaní, v záujme získania
všetkých požadovaných povolení,
stanovísk, potvrdení a pod. od prí−
slušných orgánov, samozrejme v
rámci stanovených „krkolomných“
termínov. Rovnako sa nedajú ani
uviesť všetci ľudia, ktorí už sú, alebo
boli do tohto procesu zapojení. Hlav−
nými aktérmi tohto procesu sú naj−
mä pán starosta, s jeho najbližšími
spolupracovníkmi, ďalej zástupcovia
projektantskej firmy, pracovníci agen−
túry spracovávajúcej žiadosť a prí−
slušné podklady, a samozrejme čle−
novia tímu NOREA, koordinátora ce−
lého procesu. Okrem spomenutých
ľudí, resp. tímov sa však už do
dnešnej doby na prípravných prá−
cach rôznym spôsobom podieľali aj
ďalší odborníci, ktorí prispeli k prijatiu
žiadosti na VÚC bez formálnych ne−
dostatkov a postúpeniu projektu na
ďalšie hodnotenie.

Dozvedeli sme sa, že v posled−
nom období sa pracovalo najmä
na projekte „Regenerácia centrál−
nej časti obce Beckov“, a práce
vyústili do podania žiadosti o jeho
spolufinancovanie z fondov EÚ
v stanovenom termíne a kvalite.
Mohli by ste nám tento projekt
viac priblížiť?

Mgr. Gašičová, NOREA:
Cieľom projektu „Regenerácia

centrálnej časti obce Beckov“ je za−
traktívnenie obce Beckov a zvýše−
nie jej konkurencieschopnosti najmä
v oblasti turistického ruchu prostred−
níctvom revitalizácie verejných
priestranstiev pre obyvateľov a náv−

števníkov obce. Prakticky sa jedná
o vytvorenie centrálneho verejného
priestranstva „Ctiborovho námestia“,
určeného na zhromažďovanie a trá−
venie voľného času občanov reali−
záciou výstavby chodníkov, rekon−
štrukciou miestnych komunikácií,
výstavbou nového verejného osvet−
lenia, sadovými úpravami a osade−
ním nových prvkov drobnej archi−
tektúry (lavičky, informačné tabule,
koše na odpadky a pod.) Celkove
sa má dosiahnuť zlepšenie dostup−
nosti a vybavenosti občianskou in−
fraštruktúrou pre obyvateľov obce
a zvýšenie kvality a atraktívnosti
centrálnej obecnej zóny. Projekt sa
skladá z dvoch častí, a to „Ctiboro−
vo námestie“, ktorá rieši vytvorenie
námestia v zóne pri „Svätej trojici“ a
„Infraštruktúra“, ktorej ťažiskom je
vybudovanie parkoviska pre náv−
števníkov obce. V zmysle stanovis−
ka Krajského pamiatkového úradu
v Trenčíne parkovisko musí byť
mimo historického centra, preto sa
v projekte s jeho výstavbou počíta
na priestranstve pri budove Obec−
ného úradu. Celkové tzv. „oprávne−
né výdavky“ projektu, teda tie, kto−
ré môžu byť premietnuté do žiadosti
o spolufinancovanie z verejných
zdrojov, t. j. z rozpočtu SR a z Eu−
rópskeho fondu regionálneho rozvoja
(tzv. nenávratný finančný príspevok
– NFP) v prípade nášho projektu
predstavujú cca 750 tis. EUR (cca
22,6 mil. Sk). Nenávratný finančný
príspevok z týchto fondov o ktorý
môže obec žiadať a ktorý môže byť
schválený predstavuje maximálne 95
% z tohto objemu. V našom prípade
je to cca 712,5 tis. EUR (21,5 mil.
Sk). Zvyšných 5% t. j. cca 37,5 tis.
EUR (1,1 mi. Sk) musí obec prefi−
nancovať z vlastných zdrojov, resp.
prostredníctvom úveru. Celkové vý−
davky projektu však ešte zahrňujú
náklady na vybudovanie kanalizá−
cie a rozvodov elektrickej energie
(slaboprúdu), ktoré však podľa plat−
nej metodiky nepatria do tzv. opráv−
nených výdavkov projektu, a preto
ani nemohli byť zahrnuté do žiadosti
o spolufinancovanie z verejných
zdrojov. Možnosť realizácie týchto
objektov sa rieši osobitne.

Ako v úvode spomenul pán
starosta, bolo treba operatívne
riešiť novo vznikajúce problémy.
V čom spočívali?

JUDr. Baláž, NOREA:
Prvým predpokladom zaradenia

medzi uchádzačov, ktorí majú šan−
cu získať nenávratný finančný prí−
spevok je spracovanie a predlože−
nie kvalifikovanej žiadosti bez akých−
koľvek formálnych nedostatkov. To
znamená, že žiadosť musí obsaho−
vať všetky predpísané náležitosti,
vrátane celého radu príloh a množ−
stva dokumentácie. Všetko musí do
posledného detailu zodpovedať pod−
mienkam a požiadavkám uvedeným
vo vyhlásenej výzve ministerstva.
Išlo o kontrolu a zosúlaďovanie sku−

točne každého slovíčka, každej po−
ložky v projektovej dokumentácii, vo
všetkých formulároch a požadova−
ných dokumentoch. Všetko však
muselo byť zabezpečené v extrém−
ne krátkom čase, ktorý zďaleka ne−
zodpovedal bežným termínom na
vykonanie nevyhnutných prác, a naj−
mä štandardným lehotám na vyba−
vovanie rôznych formálnych a ad−
ministratívnych úkonov. Napríklad zo
strany projektantov bolo odvedenej
veľa práce naviac oproti dohodnu−
tému rozsahu, s pánom starostom
sme museli operatívne zabezpečiť
doriešenie vlastníckych vzťahov k
niektorým častiam pozemkov, týka−
júcich sa projektu, a množstvo
„mravčej“ práce odviedla i pani kon−
trolórka OÚ pani Ing. Jurčacková.
Tím NOREA v spolupráci s agentú−
rou spracovávajúcou žiadosť prie−
bežne zisťoval aktuálne požiadavky
na vykonanie potrebných úprav do−
kumentácie, aby sa predišlo akým−
koľvek formálnym nedostatkom pri
kontrole dokumentácie po predložení
žiadosti na VÚC v Trenčíne. Žiadosť
spolu s projektom bola v stanove−
nom termíne prijatá príslušným útva−
rom VÚC v Trenčíne a postúpená
na ďalšie hodnotenie na úrovni Ria−
diaceho orgánu. To svedčí o tom,
že sme všetci spoločne odviedli
skutočne kus dobrej práce.

Žiadosť s projektom „Regene−
rácia centrálnej časti obce Bec−
kov“ bola úspešne zaregistrova−
ná a postúpená na ďalšie hod−
notenie. Čo sa deje teraz, a čo sa
bude diať ďalej?

Karol Pavlovič, starosta obce:
Úspešné zaregistrovanie žiadosti

a projektu je zavŕšením jednej ná−
ročnej etapy procesu, ale súčasne
je začiatkom ďalšej zložitej etapy.
Táto sa však odohráva mimo nás,
na úrovni Riadiaceho orgánu, kto−
rým je v našom prípade MVRR SR.
Predložené projekty posudzuje a od−
porúča na schválenie ministerstvu
osobitná výberová komisia. Môžem
zodpovedne povedať, že z našej
strany, teda všetci, čo na príprave
projektu a žiadosti pracovali, alebo
sa nejakým spôsobom podieľali, uro−
bili skutočne maximum, nielen pre
úspešné podanie žiadosti, ale i pre
to, aby šanca na získanie finanč−
ných zdrojov bola čo najvyššia.
Definitívne rozhodnutie je však už v
rukách „vyššej moci“, na ktoré s
napätím čakáme. V súčasnosti sa
pripravujeme na podanie žiadosti na
spolufinancovanie projektu s pracov−
ným názvom „Muzeálne nádvorie
národnej kultúrnej pamiatky“, ktorý
má riešiť rekonštrukciu dolného are−
álu národnej kultúrnej pamiatky.
Čakáme na vyhlásenie príslušnej
výzvy, a ihneď po zverejnení pod−
mienok budeme pripravovať všetko
potrebné na úspešné podanie žia−
dosti, tak ako pri projekte „Regene−
rácia centrálnej časti obce Beckov“.

Ing. Jozef Pamětický

OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY HRAD BECKOV
A REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE ( 3.)
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Na túto návštevu som sa vy−
slovene tešila. Aspoň rok sme o
nej hovorili, keď sme sa náhod−
ne stretli, až padlo: „zajtra prí−
dem“.

Príjemná domáca pani, útulný
a čistý nový dom. Práve robila
marhuľový džem. Začali sme o
deťoch. Má dve dospelé dcéry
Zuzku (30) a Janku (26), obe si
založili rodiny a Zuzka je aj šťast−
nou mamičkou 15−mesačnej
Nely. S manželom majú z dcér
veľkú radosť. Často sa navštevu−
jú, telefonujú spolu. Poskytli im

vzdelanie, jedna vyštudovala na
Trenčianskej univerzite a druhá
etiku a slovenský jazyk na Trnav−
skej univerzite. Jedna býva v Mel−
čiciach, druhá vo Vrútkach.

Zuzka, si rodená Beckovčan−
ka, ale nie vždy si bývala v Bec−
kove?

Rok po svadbe sme sa pre−
sťahovali z Beckova z rodičovské−
ho domu do nového rodinného
domu v Trenčianskych Stankov−
ciach, do rodiska môjho manže−
la. Bolo to pred tridsiatimi dvoma
rokmi. Bývali sme tam 25 rokov.

Prečo ste sa vrátili znovu do
Beckova?

V Beckove sme žili rok po
svadbe. A vrátili sme sa, pretože
sa zmenili naše životné okolnos−
ti. Predali sme veľký dvojpodlaž−
ný dom a postavili si menší. Lep−
šie vyhovuje pre nás dvoch.

Kde si pracovala a aké máš
vzdelanie?

Vyučila som sa v TOS v Tren−
číne ako strojárka, mám úplne stre−
doškolské vzdelanie s maturitou.
Vo firme som pracovala celkovo
32 rokov. Postupne som vyrasta−
la od výroby až po administratívu.
Posledné roky som robila sekre−
tárku technického riaditeľa.

Aké kroky si podnikla po pre−
pustení zo zamestnania?

Absolvovala som rekvalifikač−
ný kurz Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Novom Meste nad
Váhom opatrovateľstvo s nemči−
nou. Bolo to pred mojou päťde−
siatkou. Moja prvá práca bola cez
agentúru v rakúskom v Graci. Od−
chádzala som 27. decembra
2006. Na 16 mesiacov.

Potom si skúsila šťastie
doma?

Začala som pracovať v Emer−
sone na kontrole, vydržala som
tam rok a od mája tohto roka opäť
pracujem v Rakúsku ako opatro−

vateľka. Závidím
všetkým dôchodcom.
Dnes plačú od rados−
ti, keď sa dočkajú dô−
chodku. Po päťde−
siatke je už ťažké si
zohnať vyhovujúce
zamestnanie.

Teší ma, že sa
hrdo hlásiš k Bec−
kovu a svojim kore−
ňom.

Vyrástla som v
evanjelickej rodine,
hoci som bola pokrs−
tená po mame na
katolícku vieru. Ne−
bohý otec Pavol Ja−
ník (1900−1976) bol
pre mňa príkladom

rodinne založeného človeka, kto−
rý mal rád ľudí. V júni, na moje
dvadsiate narodeniny, mi kúpil
auto a o dva mesiace umrel.
Mama odišla tiež náhle v roku
1995. Som veľmi hrdá na to, že
som mala takých rodičov. Stáva
sa mi, že ešte aj dnes, po vyše
tridsiatich rokoch si
niekto spomenie na môj−
ho otca a je mu vďačný.
Dodnes sa priatelím s
dcérou jeho dnes už ne−
bohého priateľa. Otecko
hrával divadlo. Pracoval
vo Francúzsku, vedel aj
maďarsky. Pamätám si,
ako sa s pánom Čimom
rozprávali po francúzsky.

Aká je Tvoja pred−
stava oddychu či dovo−
lenky?

Najradšej zo všetkého mám
svoj dvor a výhľad na Beckovský
hrad. Tento pohľad ma nesmier−
ne obohacuje. Je to Beckov, moje
rodisko. Ale poznám aj Francúz−
sko, Taliansko, Turecko. Ale Bec−
kovský dom a môj výhľad na hrad
je pre mňa obohatením. Snažím
sa nevnucovať svoj názor iným.
Nemám byť na čo pyšná, som len
obyčajný človek, mnohí ma tu
poznajú. Obdivujem Petra Ondre−
joviča, nášho známeho cestova−

teľa a horolezca. Je to človek, kto−
rý veľmi veľa robí pre slávu Bec−
kova.

Tvoje vzory?
Predovšetkým rodičia. Starých

rodičov som už nepoznala. Ob−
divujem aj našich slávnych rodá−
kov, Hurbana, Dionýza Štúra...
Mojím heslom je: „Nerob druhým
to, čo nechceš, aby robili Tebe“.

A nevypichujem to zlé.
Tvoje životné skúsenosti, po−

stoje?
Teraz môže každý vycestovať.

Priestor je a šancí je veľa. V máji
tohto roka som si sama našla prá−
cu. Hneď za Viedňou. Využila som
ponuku. Vadí mi len dlhý čas voľ−
na. Plietla som papuče. Čítam,
bicyklujem. V Kremse, meste na
Dunaji, kde teraz pracujem, nie
sú Slovenky...

Je to odvaha ísť za prácou
do cudziny?

Áno, učila som sa nemčinu v
päťdesiatke. Mojou učiteľkou bola
dcéra. Naučila som sa dorozu−
mieť predovšetkým v Rakúsku –
tam nič iné, ako nemčinu, nepo−
čujem. A nie je to čistá nemčina,
ale dialekt. Moja babka hovorí
pomaly, má záujem, aby som jej
rozumela. Mám pri sebe stále
slovník, často ho využívam.

Kto je Tvoja „babka“?
Babka je 89−ročná vdova. Mali

reštauráciu. Má jedného syna uči−
teľa. Ten sa nemusí starať o mat−
ku, má na to nás, opatrovateľky.
Striedam sa s učiteľkou z Ladiec
po dvoch týždňoch. Na ten čas
máme 100−150 euro len na jedlo.
Neobmedzujú nás. V sobotu ráno

príde po mňa autom manžel ko−
legyne, a okolo obeda sme už v
Rakúsku. Vymeníme si poznatky
s kolegyňou. Ja tam zostanem dva
týždne a ona ide domov. Cestu
nám hradí rakúska rodina.

Inšpirovalo Ťa videné v Ra−
kúsku napríklad pri zariaďova−
ní domu?

Nie, inšpiráciu som nachádza−
la skôr doma. Pre porovnanie: My
si viac doprajeme. Oni majú sta−
rý rustikálny nábytok, neinvestu−
jú do domov, nábytku, málo ces−

tujú. Zdravo žijú, jedia veľa zele−
niny, ale naše jedlá im veľmi chu−
tia, keď im navarím. Boli zvyknutí
na polotovary. My sme viac roz−
hľadení, vzdelanejší, vieme viac
rečí, lepšie poznáme svet ako oni.
Východný blok si zvykli posudzo−
vať ako zaostalý, je tam cítiť istú
nadradenosť voči nám. Jedia ra−
cionálne, striedmo, päť jedál den−
ne, ale je tam veľa alheizmera,
parkinsona, demencie...

Si spokojná so svojou voľ−
bou?

Vzhľadom na vek som si vy−
brala túto prácu. Nie som manu−
álne zručná a v administratíve sa
už nezamestnám. Rezignovala
som. Uplatnenie u nás nenájdeš.
Musím byť spokojná. Radšej by
som bola doma. Stovky žien chodí
sem pracovať. Vidieť ich na sta−
nici. Naučila som sa jazyk, doká−
žem sa dorozumieť. Musíš mať
empatiu, musíš s človekom vyjsť,
a to je sťažené cudzím jazykom.
V Rakúsku nezažili socializmus,
tam nikto nechce nikoho formo−
vať na svoj obraz, čo u nás ešte
stále pretrváva. V Rakúsku štát
platí obyvateľom opatrovateľské
služby. Opatrovateľka je lacnej−
šia ako domov dôchodcov, tie sú
tam veľmi drahé a je tam iná dis−
ciplína. Dôležité pre ma je, že tam
človeka pochvália, slušne sa sprá−
vajú: „Schwester, bitte...“ vážia si
ma, lebo ma potrebujú.

Ako si si zvykla na odlúče−
nie od manžela a on od Teba?

Manžel aj ja sme dva týždne
sami. Za ním prídu dcéry. On sa
realizuje na úprave domu a jeho
okolia už dva roky. Pre mňa je
tam nekonečne dlhý voľný čas.
Vypĺňam ho čítaním, obľúbenou
hudbou (Strauss, Verdi, Mireille
Mathieu...), lúštim krížovky, idem
von. Zvykli sme si. Možno si viac
vážime spoločný čas doma a
spoločné posedenie na dvore s
výhľadom na Beckovský hrad.

Pani Zuzana nie je jediná Bec−
kovčanka, ktorá pracuje ako opat−
rovateľka v Rakúsku. Našla si
novú prácu aj v zrelom veku, do−
kázala sa prispôsobiť zmenám,
ktoré priniesli posledné roky. Je
príkladom toho, že šance dostá−
vame v každom veku. Nezmeni−
la len zamestnanie, krajinu, ale
aj dom, v ktorom s manželom žijú.
Už štyri roky bývajú v Beckove.
Našu obec obohatili o jeden pek−
ný a upravený dom, z ktorého
pohľad na hrad je naozaj na ne−
zaplatenie.

Za rozhovor, ktorý sa uskutoč−
nil 9. júla 2009 podvečer, ďakuje

Dana Badžgoňová

Opatrovateľka Zuzana Tehlárová, rod. Janíková

NOVÉ �ANCE PRE KA�DÉHO

Domáca pani na mieste, z ktorého je prekrás−
ny výhľad na Beckovský hrad – posúďte sami!
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Je sobota 4.7.2009 a ulice obce sú vyľudnené. Nepočuť ani zvy−
čajný sobotný ruch: kosačky na trávu, minitraktory, prášenie kober−
cov, miešačky, ani vysávače. Celý Beckov totiž sedí na futbalovom
štadióne. Už o hodinu tu nastúpia proti sebe v dlho očakávanom,
dvakrát preloženom, historickom súboji ženy proti mužom. Zatiaľ sa
na trávniku vo vražedne horúcom počasí trápia dievčatá proti chala−
nom. Stav je pre dievčatá nelichotivý – prehrávajú. Tribúny jasajú a
burácajú pri každom dotyku dievčat s loptou (dotyky sú však také
občasné, že diváci v kľude stíhajú vystáť aj rady na pivo či cigán−

sku…). Ale práve sme boli svedkami krásnej hernej akcie dievčat,
ktorá však mohla skončiť ďalším gólom za chrbtom oboch ich bran−
károk – dievčatá si neuvedomili, že po prestávke bola zmena strán,
teda aj bránok a tú, kde predtým útočili, treba teraz brániť… Ani veľká
posila v radoch dievčat Roman−ka (Pastorek) nemôže zvrátiť nezvrá−
titeľné: dievčatá − chalani 5:7.

Po prestávke vyplnenej opäť pivom, cigánskou, posedením so
známymi, úpravou ihriska (v jeho strede už čaká vychladený „pitný
režim“ o sile 10o ) burcuje miestny komentátor divákov k vítaniu
aktérov hlavného duelu dňa − nastupujú ženy proti mužom! Slnko
prikúrilo na statočných 30o, nedočkaví diváci pokrikujú, deti pobieha−
jú, hudba reve… Ako prvé nastupujú ženy: slušivé biele dresy, vo

vlasoch červené mašle, na tvárach odhodlanie, na ihrisku im to nao−
zaj pristane! Hľadisko víta aj tím mužov: modré dresy len ťažko zakrý−
vajú pivné bruchá, v očiach zdesenie: v tíme žien sú totiž dve obáva−
né posily: Ivanka Tupá−Syríková a Čičolina! Na záver prichádzajú
arbitri. Ako hlavný rozhodca Jarino−Micheľ Prokopenský, postranný:
Vaculík zvaný Ťava a po dlhých 37−
ich rokoch sa na ihrisku konečne
objavil aj Čičák−Čičmanský. Na
ohrbených pleciach týchto troch
mužov leží ťarcha zodpovednosti
za regulérnosť tohoto dôležitého
zápasu. Napriek tejto veľkej zod−
povednosti stíhajú v nepravidel−
ných intervaloch (dosť častých)
navštevovať atraktívny stred ihris−
ka so súdkom. Kapitáni si už vy−
menili klubové vlajky (tento rok
skutočne vydarené). Hádzanie min−
ce o voľbu strany ihriska je zbytoč−
né – ženy si už vybrali.

Rozhodcov úvodný hvizd a zápas začal! Úvodný nápor mužov
ženy odrazili. Hlavné posily žien si rozdelili úlohy – Ivanka riadi ob−
ranu – zväčša len slovne, Čičolina ja aktívna v útoku. Sily sú, zdá sa,
vyvážené – chvíľu útočia ženy, chvíľu muži. Nervy sú napnuté na
prasknutie, videli sme niekoľko žltých, dokonca aj červenú kartu, kto−
rú rozhodca ukázal príliš horlivému Jankovi. Urputný súboj zanechá−

va aj zranených. „Táčky poslednej pomoci“ z trávnika odvážajú prvé
obete – všetko muži. Evidujeme však aj zranenie v tíme žien – jeden
zlomený necht, ktorý však rozhodca prehliadol a nepotrestal ho po−
kutovým kopom… Ženy zvyšujú nápor, zvlášť Čičolina využíva sku−
točne všetky svoje zbrane. Muži sa držia statočne, napriek tomu že

ich brankárom je hasič… Rozhodca neúnavne píska, postranní usi−
lovné mávajú zástavkami, diváci sa zabávajú, slnko pečie, sud v
strede ihriska sa dramaticky vyprázdňuje, hráčom viditeľne ubúdajú
sily – veľkolepé divadlo sa chýli ku koncu. Na potvrdenie víťazstva
žien sa brankári pripravujú na jedenástky. Keďže v tomto sa očividne
mužom darí lepšie, prichádzajú na pomoc svojej brankárke ostatné
spoluhráčky, čím sa brána nepriestreľne naplnila. Je rozhodnuté: ženy

�ENY PROTI MU�OM

© foto:  Peter Kočický

© foto:  Peter Kočický

© foto:  Peter Kočický

© foto:  Peter Kočický

© foto:  Peter Kočický

© foto: Alena Masárová
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Po rokoch v Bor�iciach
Dňa 27.6.2009 sa mužstvo starých pánov Beckova zúčastnilo

na futbalovom turnaji v bývalej družobnej moravskej obci Boršice
u Buchlovic.

Na turnaji sa zúčastnili mužstvá Stříbrníc, Beckova, Boršíc u
Buchlova a Kroměříža. Starí páni Beckova po víťazstvách nad
Kroměřížom 3:1, Stříbrnicami 3:0 a vo finále nad domácimi z Bor−
šíc po výsledku 1:0 obsadili 1. miesto.

Na peknom športovom popoludní sa zúčastnili aj bývalí funk−
cionári TJ Slovan Beckov, ktorí sa po rokoch opäť stretli so
svojimi priateľmi z Boršíc a veľmi radi zaspomínali na časy dru−
žobných rokov.

Príjemné športové popoludnie bolo ukončené moravskou zá−
bavou, na ktorej do tanca hrala známa moravská kapela Borši−
čanka z Boršíc.                                                   Jaroslav Zbudila

víťazné mužstvo

starostovia Boršíc a Beckova

víťazný pohár

Tím beckovských hráčov na záver

znovu zvíťazili. Po vydarenom zápase nastáva pre divákov atraktívna
výmena dresov: starý kuchynský za ešte starší kuchynský drez. Už
len spoločné foto a hráči odchádzajú vyčerpaní (ako ten sud v strede
ihriska) do kabín. Ženy sa tešia z víťazstva, muži už plánujú odvetu.

Zápas doznieva ešte v diskusiách pri stoloch a pive až do večerných
hodín…                                                                             (MB)

Záujemcovia o fotografie z podujatia, hláste sa u p. Ivetky Martišo−
vej na Ocú! Ochotne vám ich napáli na CD.

Na II. Beckovskom futbalovom derby účinkovali
alebo inak pomáhali:

Družstvo dorasteniek:
Martišová Veronika – kapitánka; Bánovská Paulínka – brankárka;

Martišová Margarétka – brankárka; Nožinová Natálka, Úradníčková
Anička, Martišová Magdalénka, Pastorek Roman –Ramonka, Bánov−
ská Kristínka, Wilfertová Gabika, Kolesíková Terezka, Obšutová Saška,
Lacková Miška, Striežencová Simonka, Benková Zuzka.

Družstvo dorastencov:
Kamaráš Matúš – kapitán; Wilfert David – brankár; Pagáč Peter,

Sedláček Marek, Vazovan Ľuboš, Košťál David, Fiala Tomáš, Benko
Martin, Mikuš Lukáš, Škarka Lukáš, Hodulík Robo, Kamaráš Lukáš.

Družstvo žien:
Pevná Janka – kapitánka; Husárová Ľubka – brankárka; Čičolína

– Bánovský Palenko, slečna Syríková – Tupý Ivo, Martišová Lenka,
Šimková Peťa, Gulášová Monika, Kubáňová Janica, Wilfertová Ivan−
ka, Syrůčková Mirka, Pastorková Zdenka, Ďurišová Mirka, Juríková
Janka, Straková Janka, Ondrčková Katka, Kačerková Majka.

Družstvo mužov:
Strieženec Pavol – kapitán a brankár; Pastorek Roman, Žovinec

Peter, Pavlovič Karol, Straka Jaroslav, Šimko Rudolf, Škarka Vlado,
Ďuriš Pavol, Hazda Peter, Šprincl Pavol, Blatnický Richard, Martiš
Peter, Čikel Mário, Bulava Ján, Blatnický Adrián, Sabadka Ján.
Rozhodca: Prokopenský Ľuboš
Postranní rozhodcovia: Vaculík Ľuboš a Čičmanský Ivan
Športový komentátor: Martiš Ľuboš
Na regulérnosť zápasov dohliadal: Benko Milan
Službu poslednej pomoci poskytovali: dievčatá − dorastenky
Príprava ihriska: Hladký Milan
Čistenie dresov: Hladká Emília
Sponzor podujatia: BEKO – Milan Nožina
Občerstvenie: Nožinová Aďka, Gajdošová Majka, Palková Silvia.
Videozáznam a foto: Rehák Martin, Kočický Peter, Masárová Alenka.
Výroba vlajok: Žiačky 8. a 9. ročníka ZŠ pod vedením p. uč. Striežen−
covej
Požičanie drezov: rod. Čaňová a Straková
Odborný dohľad: Zbudila Jaroslav

Všetkým hráčom a hráčkam ďakujeme za kvalitný športový záži−
tok, všetkým usporiadateľom a pomocníkom za pomoc, sponzorovi
za poskytnutie prvej pomoci pre hráčov vo forme suda s pivom a
taktiež divákom, ktorí si našli čas a prišli povzbudiť „tých svojich“.

Kultúrna komisia

© foto: Alena Masárová
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Beckovská pošta sa v priebehu roka dostala do centra pozornosti
našich občanov a aj následne Beckovských novín. Nová pani vedú−
ca Zdenka Petríková nahradila predošlú vedúcu Elenu Filáčkovú,
ktorá odišla na zaslúžený odpočinok. V predchádzajúcom čísle (BN
č. 2/2009) sme sa s obidvoma porozprávali. Nie tak dávno (BN č. 3/
2007) sme uverejnili príspevok o Márii Vazovanovej, našej prvej
poštárke po 2. svetovej vojne. Aj dnes si dovolíme zaspomínať: Pred−
stavujeme bývalú pani poštárku Annu Kalabovú.

1. Pani Kalabová, ako dlho ste
už na dôchodku? Ešte nedávno
ste zastupovali, keď boli dovolen−
ky alebo súčasné doručovateľky
ochoreli.

Zastupovala som ešte minulý
rok. Tento rok už nie. Do dôchod−
ku som išla v roku 2001.

2. Ako ste sa dostali na bec−
kovskú poštu a kedy?

Začala som svoju poštársku drá−
hu ako doručovateľka v Kočov−
ciach pri zastupovaní môjho otca−
poštára, a potom ma začala volá−
vať pani Vazovanová do Beckova
na zástupy dovoleniek. Nemal kto
vyberať inkaso, tak som sa od roku
1971 zamestnala na Pošte Tren−

čín, prevádzka Beckov. Keď pani Vazovanová odišla na dôchodok,
tak som po nej prebrala prácu doručovateľky. Asi dva roky som robi−
la celý Beckov. Pošty bývalo menej, ako teraz. Potom som „zverbo−
vala“ Zuzku Gašparovú na druhý rajón, keď ochorela, prišla po nej
Tonka Bánovská a neskôr Monika Striežencová.

3. Beckov sa stal Vašim novým domovom. Čo sa Vám páčilo
na tejto práci a čo ste pokladali za nevýhodu?

Na mojej práci doručovateľky sa mi páčilo všetko. A nevýhody?
Netreba o nich hovoriť. Ja som na to ani nemyslela. Výhodou bolo,
že som nemusela ísť na autobus. Nebývala som chorá, ani vedúca p.
Filáčková. Veľmi dobre sa nám spolu robilo. Boli sme dobre zohratý
kolektív. Aj p. Vazovanová na to spomínala. Rada som chodila aj
zastupovať. Dnes je na pošte veľmi veľa roboty. Som rada, že sa na
mňa spoliehali.

4. Pochádzate z Rakoľúb, z poštárskej rodiny. Kto bol ešte na
pošte?

Otecko Michal Kubovič bol poštárom, okrem iného. Bol aj predse−
dom MNV a JRD. Vedel aj nemecky, čo sa mu zišlo najmä cez vojnu.
Bolo nás sedem detí. Poštárom bol aj babkin brat s manželkou, aj
moja teta Agáta Ježková, otcova sestra, bola poštárkou. Chodila na
koči pre poštu Bánócimu, býval v kaštieli v Rakoľuboch.

5. Spomínali ste tetu Ježkovú. Doopatrovali ste ju.
Muž sa o ňu staral spolu so mnou, striedali sme sa, aby som

nemusela nechať prácu. Obedy dostávala z Materskej školy, MUDr.
Bezděk ju ošetroval – tri roky to trvalo. Zomrela v júli 1994 vo veku
91 rokov. Ešte ako 86−ročná chodila na bicykli do Mesta na trh. Aj jej
sestra zomrela ako 92 ročná. Keď mala teta 90 rokov, prišiel jej
zablahoželať aj starosta.

6. Váš dom je na začiatku dediny. Nechýbajú Vám susedia?
Vedľa máte záhradu, oproti obecný úrad a vzadu cintorín...

Nie, nechýbajú nám. My sme spokojní. Len aby sme boli zdraví.
Július Kalaba: „Náš pes Vartoš chodí ešte stále strážiť obecný

úrad. Je to z čias, keď som tam kúril. Aj myši chytal v kanceláriách.
Jednu chytil pod kobercom. Máme ešte Mudroša, vlčiaka. Psi spolu−
pracujú, majú sa radi. Malého musím na Ocú ísť zobrať. Na úrade sa
mu páčilo, dievčatá mu dali maškrtu, popestovali...“

7. Manžel sa venuje záhrade, dokonca chodieva na trhovisko
do Trenčína. Máte aj Vy vzťah k záhrade, ku kvetom?

Pravdaže mám! A tú zelinu kto by likvidoval? Keby sme to nemali
radi, tak to nerobíme. Keď máš roľu, musíš sa o ňu starať. Aj manžel
mal od detstva vzťah k záhrade. S Helenkou Filáčkovou sme si ob−
jednávali kvety...

8. Aké sú Vaše ďalšie záľuby? Zmenili sa, od kedy ste na dô−
chodku alebo len pokračujete v tom, čo Vás bavilo už dávno?

Trávime veľa času s rodinou, priateľmi, často sa navštevujeme.

Pomáhame si. Teraz máme viac času. Okrem záhrady muža baví
filmovanie. Najčastejšie nakrúca dom, zvieratá, našich psov, mačky,
sliepky. Keď sa človek dobre pozerá cez kameru, nájde veľa zaují−
mavého, čo predtým voľným okom nevidel.

9. Obaja ste členmi ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Bec−
kove, zúčastňujete sa na jej aktivít. V akých ďalších spoločen−
ských organizáciách ste boli?

Sme len v jednote dôchodcov.
10. Počula som, že ste sa dlhé roky starali o kaplnku Panny

Márie Lourdskej na križovatke pri Vášom dome. V lete 2007 ju
zničila víchrica. Ako ste sa k takémuto záväzku dostali?

Kaplnku opatrovala teta Ježková a ja som to po nej zdedila. Teta
bývala v dome, v ktorom žijeme s mužom. Keď sa ujo oženil, pôvod−
ný dom rozšíril, pomohol mu p. Tlstovič, ktorý vtedy pracoval na úra−
de. Ujo zomrel v apríli 1965 a krátko na to som prišla bývať do Bec−
kova k tete. Teta Ježková bývala v
dome s najstaršou sestrou, ktorá
po príhode odišla k dcére. Teta sa
sama bála, tak sme k nej aj s man−
želom prišli bývať. Bolo to v roku
1965. Aj my sme dom rozšírili, aby
sa nám v ňom pohodlnejšie býva−
lo.

11. Kedy ste mali svadbu?
Máme dva termíny: civilný so−

báš bol 24. novembra 1963 a cir−
kevný 4. januára 1964. Sme spolu
už 45 rokov.

12. Kedy naposledy opravovali
kaplnku?

Podľa nápisu na obrázku z ka−
plnky to bolo v roku 1993. Strechu
robili Marián Gába a Vilo Sedlá−
ček. Starostom bol už Karol Pavlo−
vič.

(Minulý rok Július Kalaba a Miro Košút kaplnku asanovali a v
tomto čase ju firma Petra Čikla znovu stavia.)

13. Váš odkaz?
Keď som chodila do práce, viac som urobila aj doma, ako teraz.

Ako dôchodkyňa mám viac času, a tak sa mi netreba ponáhľať. Rada
mám poriadok v dome, aj vonku. Dom upratujem pre seba, nie pre
ľudí. Keď upracem, rozjasní sa mi, a vtedy som spokojná.

Nech sa aj nám všetkým rozjasní, keď si upraceme nielen v byte.
Za rozhovor ďakuje Dana Badžgoňová.

V Beckove 24.júla 2009

Pani po�tárka na dôchodku � Anna Kalabová

foto Peter Ondrejovič

Doma s miláčikom Vartošom (b)

Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície
spod Považského Inovca

Tento rok sa k nám dostala zaujímavá knižka, ktorú zostavil a
komentáre napísal Jozef Lehocký. Vydalo Kultúrne centrum Sihoť
v Trenčíne pre Mikroregión Beckov – Zelená Voda – Bezovec v
roku 2008.

Knižka obsahuje výsledky dlhoročnej zberateľskej práce man−
želov Eleonóry a Ferdinanda Kubalovcov a Jozefa Lehockého.
Venuje sa obdobiu medzi dvoma svetovými vojnami a územiu
Zaváhu, ktoré bolo v tomto časovom období značne izolované.
Ľudová pieseň  ako stály spoločník človeka pri všetkej jeho čin−
nosti sa v jednotlivých obciach odlišovala, o čom sa môžeme pre−
svedčiť práve v tejto publikácii.

Zastúpené sú aj piesne z Beckova, ktoré zberatelia zapísali
podľa spomienok Antona Straku, Márie Vazovanovej, Michala Bá−
novského, Anny Filipovej, Jána Hubinu a Štefana Krchu. Ďalšie
obce, ktorých piesne tu nájdeme, sú Hôrka nad Váhom, Hrádok,
Kálnica, Kočovce, Krivosúd – Bodovka, Lúka, Modrová, Modro−
vka, Nová Lehota, Nová Ves nad  Váhom a Stará Lehota.

Knižku si môžete zakúpiť na Obecnom úrade u p. Hurtíkovej za
8 eur v úradných hodinách.                                                     (b)
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Pani Máriu Zbudilovú si všetci pamätáme ako ženu, ktorá dlhé
roky pracovala v stánku PNS v Beckove.

1. Nie ste rodená Beckovčanka, ale máte tu svoje korene?
Narodila som sa v Novom Meste nad Váhom ako Galbavá, ale

moja mama Anna, rodená Altusová, pochádzala z Beckova. V Bec−
kove žil aj jej brat Ján Altus a sestry Zuzana Zahumenská a Mária
Straková. Starorodičovský dom bol tam, kde dnes býva pán Holota.

2. Aká to bola príčina, ktorá
Vás priviedla do Beckova?

Bola to manželova práca – ro−
bil v ČSAD a začal chodiť s auto−
busom. V Beckove mal nocľahá−
reň, a tak požiadal o byt. Do Bec−
kova sme prišli v 1951, dcéra Vier−
ka mala už vtedy dva roky. Bývali
sme v Matiáške, dom volali „Chú−
rovec“. Bývali sme tam do polovi−
ce 60−tych rokov, až sme si posta−
vili tento dom.

3. Syn Jaroslav sa Vám naro−
dil už v Beckove, boli ste ako
matka doma?

Doma som bola šesť rokov, do−
kiaľ nešiel do školy.

4. Ale pracovať ste museli už
skôr?

Ešte, keď som bola doma s deť−
mi, sme museli pracovať na družstve. Dostali sme pozvánku a muse−
lo sa ísť napríklad do repy, do žatvy, okopávať do záhrady. Vždy sa
muselo. Do práce som nastúpila až v roku 1960, keď syn išiel do
prvej triedy. Šesť rokov som brigádovala v záhrade JRD. Až v 1966
som nastúpila do stánku PNS. Predávala som noviny, časopisy, kol−
ky, pohľadnice, suveníry, cigarety. Pracovala som tam vyše 22 rokov.

5. Kto Vás vystriedal v stánku PNS?
Po mne prišla pani Hlávková, odkúpila stánok a začala predávať

súkromne.
6. Neboli ste v pokušení odkúpiť stánok pre seba?
Nie, nechcela som. Deti mi nedovolili. Vtedy som hlavne „merko−

vala“ vnúčatá. Päť vnučiek chodievalo ku mne na prázdniny, za stá−
nok si dali deky a „predávali“ so mnou. Vnučky dodnes chodia ku
mne, teraz aj s rodinami. Jedna aj s rodinou so mnou aj býva. Mám
päť vnučiek a šesť pravnúčat – sme veľká rodina. Narodeniny osla−
vujeme vonku vo dvore, do bytu by sme nevošli.

7. Koľko rokov man−
žel pracoval ako šofér
autobusu?

Až do dôchodku, teda
40 rokov. Nastúpil na
nákladnú dopravu pri
železnici na dva roky a
potom pracoval od roku
1949 ako prvý šofér au−
tobusu na linke z Bec−
kova do Nového Mesta
nad Váhom a späť. Strie−
dali sa s Ondrejom Ši−
mom.

8. Kedy ste išli do dôchodku?
Ja som išla do dôchodku ako 54−ročná a Rudolf 60−ročný. Manžel

už ako dôchodca tri roky brigádoval na Ranči. Potom bol doma.
Vozieval futbalistov na zápasy. Bolo to vybavené s ČSAD.

9. Manžel bol známy futbalista...
Áno, hrával futbal. A syn je po ňom. Dohovárala som mu: „Že sa

nehanbíš, taký starý chlapisko, behať po ihrisku!“ Mal ešte druhý
koníček – poľovníctvo. Striedal ich.

10. Podporovali ste ho?
Pravdaže. Manžel zavelil: „Ideme hrať, napeč koláče, ber decká a

ideme!“ Bolo to spoločenské. Kde ľudia vedeli ísť? Vtedy nebola tele−
vízia. Išli sme na futbal. Povzbudzovali sme. Chodil nás plný auto−
bus. A koľko sme mali zážitkov! Ľudia sa viacej podporovali, chlapi a
deti boli na ihrisku, ženy s nimi. Dnes nejde nikto.

11. Kedy ste mali prvý televízor?
Ešte sme bývali v Matiáške. Mali sme tam jednoizbový byt. Deti sa

zišli aj od susedov a sledovali hokej, krasokorčuľovanie – bola ich
plná izba. Televízor sme v Matiáške mali my a Uherčíkovci, neskôr
Fiedlerovci, dolu Pažitný... to boli začiatky. V zime sa kúrilo v piliná−
koch – to bolo teplo!

12. Ako sa Vám býva s vnučkou?
Veľmi dobre. Rozumieme si. To preto, že som ju mala od malička.

Mala päť rokov, keď išla bývať do Nového Mesta k rodičom, ale na
víkendy vždy prišla ku mne. Sme na seba viazané. Celé detstvo
bývali vnučky u mňa spolu. Vytvorili sa medzi nimi pekné vzťahy.
Mám aj troch pravnukov a tri pravnučky.

13. Angažovali ste sa aj spoločensky?
V 60−tych rokoch som bola poslankyňa tri volebné obdobia, keď bol

predsedom MNV Jozef Hubina. Pracovala som v trestnej komisii, istých
ľudí sme riešili pravidelne (alkoholici). Neskôr som bola v Zväze žien.
Pravidelne sme sa stretávali, robili sme aj brigády. Predsedníčkou bola
pani Ľudmila Turanová. Ako dôchodkyňa sa angažujem už len doma.

14. Vy ste sa našli v politike, manžel v športe...
... nebola to až taká politika.
15. Aké ste mali iné záľuby?
Veľa som plietla. Dnes už nemám komu. Deti boli vždy pekne

oblečené. Aj do polnoci som robila, často pri televízore. Ešte mám
dosť svojich svetrov, ale nosím ich už len ja. Nejdem podľa módy. Aj
susedkám som plietla. Prv sa nekupovalo tak, ako dnes. A potom, čo
som mala v stánku robiť?

16. Čo Vám chýba a čoho máte dostatok?
Lásky mám dosť a zdravia troška menej.
Je to spokojná a vyrovnaná žena. Sú prázdniny, gazdujú s vnuk−

mi. Ona im navarí, čo si zaželajú a chlapci idú nakúpiť. Každý deň
iný. Takto vyzerá domov, kde panuje vzájomná láska a porozume−
nie. Je krásne vedieť, že takýto ľudia bývajú vedľa nás.

Všetko dobré do ďalších spoločných rokov tejto rodine a predo−
všetkým „babičke“ želáme z Beckovských novín.

Za rozhovor ďakuje Dana Badžgoňová
V Beckove, 22. júla 2009

Poštová novinová služba (PNS) a pani Mária Zbudilová (1927)

Mária Zbudilová pred svojim domom

ERB BECKOVA
Členstvo v rytierskych rádoch svetských alebo cirkevných bolo

jedným zo spôsobov rytierskeho života. Rytierske ideály boli v
Žigmundových časoch veľmi živé. O prijatie do rytierskeho stavu
sa usilovali všetky vrstvy šľachty.

Dňa 12. decembra 1408 založil kráľ Žigmund s kráľovnou Bar−
borou a dvadsiatimi barónmi, včetne vojvodu Stibora, rytiersky rád
pod názvom Dračí rád.

Symbol slona s vežou patrí Sloniemu rádu Dánskeho kráľov−
stva. Jeho počiatky, tak ako počiatky ostatných rádov, sú oprade−
né tajomstvom.

Na začiatku 15. storočia došlo medzi Žigmundom a dánskym krá−
ľom Erikom VII. k politickým dohodám, na uzatvorení dohôd sa zú−
častnil aj po kráľovi prvý muž kráľovstva, veľmož a diplomat, pán
Beckova, vojvoda Stibor. Prišlo k obojstrannej výmene rádov, Žig−
mund získal členstvo v Slonom ráde, tým i Stibor a Erik VII. zase
členstvo v Dračom ráde. Pán Beckova si svoj symbol v Slonom ráde
doniesol na svoje panstvo, hrad v Beckove.

Symbol Beckova v súčasnosti: Obecné zastupiteľstvo v Beckove
svojim uznesením č.118/1995 z 15. decembra 1995 potvrdilo histo−
rickú podobu svojho symbolu z 15. storočia s prihliadnutím na fa−
rebnosť a po prerokovaní v Heraldickej komisii Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky bol do Heraldického registra SR zapísaný erb
Beckova v tejto podobe: v modrom štíte strieborný slon v zlatej
zbroji nesúci na chrbte striebornú vežu so zlatým oknom ukončenú
trojzubým cimburím a červenou strechou s dvoma zlatými guľami.

Znamenie je vložené do polkruhového, dolu zaobleného tzv.
neskorogotického či tiež španielskeho, heraldického štítu.
M. Bubeníková

Spracované podľa Beckov 1. Nové Mesto nad Váhom, 2006.

takto vyzeral stánok PNS, kde pracovala



12 číslo 3 − august 2009Beckovské novinywww.obec−beckov.sk

Nová riadi−
teľka našej zá−
kladnej školy
Mgr. Anežka
Ilavská vlastne
nie je nová.
Rada školy si ju
opäť vybrala na
ďalšie obdobie
do funkcie ria−
diteľky. Využili

sme príležitosť a dohovorili sa na
malom stretnutí.

1. Sú prázdniny, konečne sa
môžete venovať naplno svojej ro−
dine. Prosím, predstavte nám ju.

Od r. 1980 bývam v Beckove, som
vydatá, s manželom Milošom máme
3 dcéry. Najstaršia Michaela a naj−
mladšia Lenka žijú t.č. v zahraničí,
Hanka s rodinou býva v Trenčíne.
Máme jedného vnuka Jonáška.

2. Výberové konanie na post ria−
diteľa ZŠ v Beckove bolo 22. mája
2009. Spomedzi dvoch uchádza−
čiek ste boli zvolená Vy. Je to už
druhýkrát, čo sa stávate riaditeľ−
kou našej ZŠ. Dvaja kandidáti, nie
je to málo? Pred piatimi rokmi ich
bolo viac.

Áno, pred 5 rokmi sme boli štyria,
teraz dve. Odkedy sa školy pretrans−
formovali na právne subjekty, riadite−
lia nie sú vedení za ruku, majú niektoré
prenesené kompetencie a okrem ma−
nažovania žiakov a zamestnancov
musia byť trochu právnici, trochu eko−
nómovia, zruční a taktní pedagógo−
via, psychológovia a v prvom rade
ľudia, ktorí lásku k tomuto povolaniu
dostali do vienka. Táto funkcia si na−
ozaj vyžaduje celého človeka s voľ−
ným pracovným časom, čo dnes nie
je až také lákavé.

3. Ale vrátim sa späť, prečo ste
sa rozhodli ako mladé dievča pre
povolanie učiteľky?

Neviem, či to bolo i tým, ale ako
najmladšia zo štyroch sestier som sa
ako10−ročná stala tetou, a odvtedy
cez všetky prázdniny a voľné chvíle
som vypomáhala mamičke, ktorá mala
svoje vnúčatá na výchove. Bolo pri−
rodzené, že môj vzťah k deťom, k li−
teratúre, hudobnému, výtvarnému
umeniu či k športu ma priviedli na
Pedagogickú školu do Modry. Mysle−
la som, že tým to bude ukončené, no
triedny pán prof. Hrdlovič trochu ho−
voril s rodičmi, skúsila som prijímač−
ky, ale nedúfala som, že budem prija−
tá. Mala som už i prácu v ZDŠ inter−
nátnej pre nedoslýchavé deti v Brati−
slave, kde som praxovala.

4. Aké bolo Vaše rodinné záze−
mie?

Spomenula som už, že som bola
najmladšia zo 4 sestier a narodila som
sa, keď najstaršia sestra odišla štu−
dovať na zdravotnícku školu – teda
rozdiel medzi nami je 14 rokov. Rodi−
čia boli už starší, otec bol niekoľko
rokov na invalidnom dôchodku. Ak
som sa chcela vybaviť do internátu,
musela som si zarobiť, rodičia mi dali
na stravu a internát, čo bolo v tom
čase 345 Kčs, otec poberal dôcho−
dok 963 Kčs. Naučila som sa šiť a
niektoré „kúsky” sa mi naozaj vydari−

li. Vypomohli mi i sestry. Boli sme
skromní, čestní, rodičov sme ctili a v
rodine sa dodnes nevytratila láska,
ktorú nám rodičia vštepili.

5. Aké bývali Vaše prázdniny ako
študentky VŠ?

Spočiatku to boli štátne majetky v
Kočovciach – okopávanie, sená na
Švondrovej kopanici, žatva, prehadzo−
vanie radov pokoseného obilia, na
sýpke. Neskôr ako vysokoškoláčka
som bola v hydinárni v Bierovciach a
potom v škôlkach na okolí – v Hrád−
ku, v Novej Vsi nad Váhom, v Kálnici
a v detských táboroch. Nikdy som
nemala čas ani chuť sa nudiť. Rada
som spievala s priateľkou Darinkou,
hrali sme na gitare, spolu s jej bratom
a priateľkou Evkou sme prelozili blíz−
ky Sochoň, Skalku, no hlavne park v
Kočovciach sa stal našim „domovom”
nielen cez prázdniny.

6. Skončili ste PgF UK v Trna−
ve. Spomeňte si na svoje profesi−
onálne začiatky.

Už ako študentka som bola člen−
kou Akademického speváckeho zboru
UK v Bratislave. V zbore som chcela
pokračovať, moje prvé žiadosti o za−
mestnanie smerovali do Bratislavy.
Nakoniec sa situácia vyriešila tak, že
prvé učiteľské miesto som dostala na
ZDŠ v Lúke, kde som pôsobila 7 ro−
kov. Všetko prvé sa dotkne človeka
hlboko, nezabudnuteľne. Boli tu kole−
govia, ktorí vynikali pracovitosťou, od−
bornosťou, mnohí mi boli blízki vekom,
zapadla som medzi nich a dodnes s
láskou spomínam na svoje prvé pô−
sobisko a mojich bývalých kolegov.

7. Kedy a ako ste ste sa „stre−
tli“ s Beckovom?

Ako mladá rodina, ktorá čaká druhé
dieťa, sme sa snažili dostať školský
byt v Kočovciach, tam som vyrasta−
la, žila, bola som poslankyňou obec−
ného zastupiteľstva, pracovala som
s deťmi a mládežou.

Pre väčšinu poslancov to však
nebolo dostačujúce a voľný byt na
školskej bytovke pripadol vtedajšie−
mu riaditeľovi školy (predsedovi KSS)
pre jeho dcéru, ktorá sa tam však
nikdy nenasťahovala. Preukázaná sila
strany a necitlivosť zainteresovaných
nás predčasne posunuli do

Beckova. S touto skutočnosťou
som sa zaoberala len dovtedy, doke−
dy sa nám nenarodila druhá dcérka,
potom sa človek napĺňa niečím úplne
iným.

8. Najskôr ste bývali u manže−
lových rodičov. Kedy ste začali
pracovať v našej ZŠ? Vaše prvé
dojmy?

Už som spomínala moje 7 ročné
pôsobenie v ZDŠ v Lúke, kde bol po−
četný kolektív a veľa mladých kole−
gov, tu som sa cítila naozaj veľmi dob−
re. Pohyby učiteľov – dislokáciu – mal
v pôsobnosti okres a v roku 1982 som
dostala miesto v Beckove, kde sa
uvoľnilo miesto pre moje aprobačné
predmety SJ – HV. Školu viedol dlho−
ročný riaditeľ, mala presné a prísne
pravidlá, vedenie školy bolo naklone−
né dobrej práci učiteľa. Založila som i
tu detský spevácky zbor, s ktorým
sme niekoľko rokov boli účastníkmi fes−

tivalu detských speváckych zborov.
9. Rýchlo ste sa udomácnili a

popri učiteľskej práci ste sa za−
čali angažovať najskôr vo Zväze
žien, neskôr v Matici slovenskej,
v Beckovských novinách, v kul−
túrnej komisii...

Byť učiteľkou slovenčiny a hudob−
nej výchovy je predovšetkým vyučo−
vať, no taktiež pripravovať programy
s deťmi na verejné vystúpenia, nielen
ako darček pre poslucháčov, ale aby
deti mohli prezentovať svoje nadanie,
talent, zručnosť. Bolo len prirodzené,
že verejnosť to registrovala. Napríklad
Ing. Turanová ma zavolala medzi člen−
ky zväzu žien, že si ma všimli a po−
núkajú mi bohatú činnosť, kde sa
môžem realizovať, oddýchnuť si od
povinností, poučiť sa, zasmiať. Boli to
naplnené výborné roky, nielen pre
mňa. Nebola som pripútaná len do−
mácimi povinnosťami, ale naučili sme
sa pripravovať studenú kuchyňu, zdo−
biť medovníčky, robiť si strihy a šiť,
aranžovať suché kvety a vianočné
výzdoby, besedovali sme s lekármi,
pripravili sme zábavné vystúpenia,
bola som v „mužstve” futbalovej „eli−
ty“ Beckova ženy proti mužom atď.
Ostatné kultúrne a iné spomínané
súčasti života Beckova som viac –
menej i pomáhala založiť .

10. Možno najviditeľnejšia ste
ako dirigentka Beckovského spe−
váckeho zboru. Ako a kedy tento
zbor vznikal? Porozprávajte, pro−
sím o jeho začiatkoch.

Odkedy som sa rozlúčila so spo−
mínaným speváckym zborom z Bra−
tislavy, s ktorým som absolvovala
kultúrne vystúpenia napríklad i v Le−
ningrade, Helsinkách či v talianskej
Gorizii, nedalo mi, nevenovať sa tejto
milovanej záľube. Už v r.1976 som
sa stala členkou speváckeho zboru
Vzduchotechnik, kde som doteraz. Z
Beckova sme tam boli štyri, občas
sme o tom uvažovali, založiť niečo i v
Beckove. Táto myšlienka ma prena−
sledovala dlhšie, odvahu som dosta−
la, keď sa končilo tisícročie a v mo−
jich predsavzatiach bolo i pokúsiť sa
osloviť tých, čo dobre, pekne, ale i
radi spievajú. Z predchádzajúcich skú−
seností som vedela, že najlepšie je,
ak spomenuté vlastnosti sú tri v jed−
nom. Radosť a chuť sú najdôležitej−
šie. Potom i schopnosť prijať požia−
davku dirigenta. Nechať ho tvoriť, aby
výraz piesne zodpovedal predstave
autora, ktorú dirigent pochopil a so
spevákmi sa chce k nej dopracovať.
Myslím si, že naše vystúpenia doma,
či na prehliadkach v rámci okresu a
kraja, boli na úrovni. Spevákov vždy
povzbudím a pochválim, niekedy je to
i výnimočné, keď mi prebehnú zimo−
mriavky po tele a vtedy sa mi potvrdí,
že sme sa dotkli umenia. V tomto tvo−
rení nám pomáha i publikum, hlavne
to beckovské.

11. Pravidelne sa zúčastňujete
na letných biblických táboroch.
Ako začínali?

Prvý tábor bol tzv. prímestský, čin−
nosť začínala o 8.00 hod. a končila o
16.00 hod., deti odišli domov. Organi−
zovaný bol spoločne pre katolícke i

evanjelické deti. Ďalšie roky pribudlo
žiadateľov a organizovanie sa rozde−
lilo na skoro týždňové tábory mimo
Beckova, cirkvi si organizujú pobyty
samostatne so svojím špecifickým
programom. V tomto roku to bude po
Piešťanoch, Patrovci, Orave už 5. tá−
bor, ktorý bude v Kuneráde pri Ra−
jeckých Tepliciach. Je dobré, že deti
pracujú i v priebehu roka v združení
NODAM so sestrami Martinou a Si−
dóniou, ktoré nesú na pleciach i celú
organizáciu táborov. Pani vychová−
vateľka Úradníčková, pani učiteľka
Striežencová a ja sme vedúce oddie−
lov, dbáme na disciplínu, organizuje−
me činnosti a tešíme sa s deťmi z
víťazstva, z nazbieraných húb, z pek−
ného slova, z dobrého skutku a hlav−
ne z Ježiša, ktorého hľadáme každý
deň v sebe i v tom druhom.

12. Ako vnímate svoje poslanie
učiteľky v našej obci? Myslíte si,
že je toto povolanie dnes docene−
né? V minulosti to bolo iné...

Všetci vieme, že zmenou spolo−
čenských či politických podmienok sa
mení i človek. No dieťa najvernejšie
odráža situáciu v rodine, v spoloč−
nosti. Ak je chorá spoločnosť, ocho−
rie rodina i deti.

Myslím tým metaforické ochore−
nie. V Beckove sa mi javí, že všetci
poznáme (myslíme si) práva, no po−
vinnosti obchádzame. Učiteľ je v zor−
nom uhle, často sa rodič nezmieri, že
jeho dieťa nie je úspešné, ale aby bolo,
neurobí nič. To má spraviť učiteľ...

Učiteľ má učiť a vychovávať deti
schopné prijímať to, čo je preň dané
ako učivo.

Už i žiaci často diskutujú: „Načo
mi toto, či ono bude? Ten sa stal
úspešným živnostníkom a nemá žiad−
nu školu!” Ak nie je dieťa motivované
rodinou, ak nie je o potrebe jeho do−
siahnutých dobrých výsledkov pre−
svedčený rodič, učiteľ veľa nezmô−
že. Jeho pôsobenie sa stráca. Už dlho
nie je učiteľ docenený, nemyslím len
rodičmi, ale celou spoločnosťou. Ke−
dysi bolo skoro nemorálne hovoriť o
peniazoch učiteľov. Všetci zamestnan−
ci v republike robili prácu nadčas za
odmenu, len učiteľ mal byť s triedou
na výlete zadarmo, mal doučovať za−
darmo, mal viesť krúžok zadarmo.
Som rada, že v poslednom čase sa
o postavení učiteľa hovorí viac, bese−
dy v médiách tiež osvetľujú túto prob−
lematiku, mzdy už nie sú posledné v
škále profesií, sú dokonca trochu vyš−
šie. Nový zákon, odborári i vláda ro−
bia kroky dopredu. Sú ťarbavé, neis−
té, pomalé, no verím, že budem pri−
tom, keď sa toto neisté dieťa – učiteľ
v rebríčku hodnôt − postaví pevne na
nohy a bude rásť.

Ďakujem za rozhovor a do nové−
ho školského roka 2009/2010 želám
novej pani riaditeľke Základnej školy
s materskou školou Jozefa Miloslava
Hurbana v Beckove pani Mgr. Anež−
ke Ilavskej aj v mene našich čitateľov
veľa zdravia, trpezlivosti a Božieho po−
žehnania pri vykonávaní neľahkého
učiteľského povolania!

Zhovárala sa Dana Badžgoňová,
22. júla 2009

Nová riaditeľka ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove
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NAVŠTÍVENÉ MIESTA − ZDOLANÉ KILOMETRE
Pre spríjemnenie horúcich letných prázdninových dní som opäť

pre deti pripravila nezabudnuteľný týždeň, ktorého mottom bolo spo−
znávanie pamiatok a prí−
rodných krás nášho re−
giónu.

Počas prvého spoloč−
ného stretnutia prejavili
deti svoje nápady a kre−
ativitu vytváraním a ma−
ľovaním motívov na trič−
ká textilnými farbami.
Záujem o zvieratká
(ovečky, koníky, pávy...)
prejavili deti na salaši u
pána Františka Birasa v
Beckove. V rámci exkur−

zie si zamaškrtili na výbornom ovčom syre. Taktiež sa oboznámili s
výrobou iných produktov z ovčieho mlieka.

Najviac sa deti tešili
na vyšantenie vo vode.
Túto možnosť sme reali−
zovali návštevou kúpa−
liska Eva v Piešťanoch.
Svoju pohybovú zdat−
nosť a šikovnosť využili
akční družinári v indián−
skom parku Inčučuna.
Mohli si vyskúšať hojda−
nie sa na indiánskych
kajakoch, rýchlosť leze−
nia po indiánskej stene, prípadne relax v indiánskom stane. Nielen
dospelí, ale aj deti prišli s myšlienkou: „Aj my by sme mali radi niečo
podobné v Beckove.“

Nepriaznivé počasie nám
neumožnilo realizovať aktivi−
tu kúpania sa a exkurzie ko−
niarne na Zelenej vode. Nám
to však neubralo na optimiz−
me vymyslieť náhradný
program. Využili sme spolo−
čenské hry v ŠKD, pohybo−
vé súťaže v telocvični. Deň
sme zavŕšili novými netradič−
nými hrami za školou.

Krásy beckovskej prírody
spoznávali deti počas pocho−
du po turistických značkách
na poľovnícku chatu. Zmore−
ní únavou z tepla si sami
založili ohnisko, pripravili „ná−

stroje“ na opekanie, vyjedli všetky zásoby. Svoje poznatky z prírodo−
vedy a vlastivedy využili po potulkách okolím chaty. Radosť mali z
nazbieraných húb: masliakov, bedlí, suchohríbov.

Prázdninové aktivity
sme zavŕšili výstupom na
zrúcaniny Čachtického
hradu. Pri vstupe sa deti
oboznámili s krátkou his−
tóriou, poprechádzali si
rôzne zákutia, zapísali
svoje názory do knihy
návštev, odfotili sa s tu−
ristkami z Fínska, nazbie−
rali skalné ruže.

V múzeu pod hradom

Prázdninový tý�deň v �kolskom klube detí
si poprezerali expo−
náty: ako portréty
šľachtických a ze−
mianskych rodov,
odevy, šperky, dobo−
vé zbrane a doku−
menty. Najväčší záu−
jem deti prejavili o por−
trét Alžbety Báthoryo−
vej−krvavej grófky. Ich
pozornosť upútala
maketa železnej pan−
ny, jedného z nástro−
jov týrania mladých

dievčat.
Pestrú a náročnú čin−

nosť s deťmi by som ne−
mohla realizovať sama,
preto moje poďakovanie
patrí: Mgr. Martine Strie−
žencovej a mojej dcére
Janke. Za vrúcne prija−
tie, plnohodnotnú exkur−
ziu a pohostenie by som
chcela poďakovať páno−
vi Františkovi Birasovi.

Vychovávateľka
ŠKD Eva Úradníčková

maľujeme tričká

na salaši

kúpalisko v Piešťanoch

v indiánskom parku

 na chate

pred múzeom v Čachticiach

Exkurzia Taliansko
Tak ako minulý rok, i v tomto školskom roku naša škola organizovala

exkurziu do Talianska 6. – 11.5 2009. Po dlhej a únavnej ceste sme konečne
prišli do Lignana. Ako prvý sme videli prístav, neďaleko ktorého sme mali aj
ubytovanie – dom, v ktorom sme bývali sa volal Villa Palazina. Batožinu sme
si zložili na dvore a išli sme sa pozrieť na pláž. Niektorí sa hneď hodili do vody.
Neskôr sme sa vrátili na ubytovňu. Keď sme sa ubytovali a naobedovali,
rozhodli sme sa ísť opäť vykúpať. Na pláži sme hrali volejbal, kúpali sme sa a
zabávali. Večer sme si opekali a pani učiteľky nám usporiadali súťaž Miss
Lignano 2009, ktorú vyhrala Magda Martišová. V piatok ráno sa rozhodlo, že
po raňajkách pôjdeme do mesta. Dostali sme i celodennú úlohu – každá izba
si mala pripraviť na večerný program krátku scénku. V sobotu sme boli na
pláži a poriadne sme sa vybláznili – lebo to bol náš posledný deň pri mori.
Dokonca miestny nás zaviezol do Gulliverlandie. Tam sme sa úžasne zabavili
a vykolotočovali. Doniesli sme si odtiaľ i mnoho plyšákov. Okolo piatej sme
všetci nastúpili do autobusu a pomaly sme sa lúčili s Lignanom.

Touto cestou by sme chceli poďakovať našim pani učiteľkám, ktoré to s
nami celých 6 dní vydržali, pani zdravotníčke Gábovej, ktorá mala s nami
tiež plné ruky práce a rovnako ďakujeme i rodičovskému združeniu a obec−
nému úradu za finančný príspevok na tento školský výlet. ĎAKUJEME!!!

M. Kolesíková a A. Cintulová 7. roč.

Taliansko ešte raz inak:
Reportá� z Talianska

Dňa 6. mája o 18:00 stredoeurópskeho času vyšiel zo slovenskej
dediny Beckov autobus so 6., 7., 8., 9. triedami a pár učiteľmi do
Talianska k moru. Cestovalo sa až do siedmej hodiny ráno, po prí−
chode do Lignana sa muselo 2 hodiny čakať pred vilou Pallazzinou,
kým sme si mohli prebrať izby.

Vila stála v bohatej oblasti neďaleko centra mesta. Každá izba
bola skromne zariadená, patril k nej aj balkón.

Ráno o 8. hodine podávali učitelia raňajky. Poobede sa šlo do
mesta na nákupy, kde sme si mohli pozrieť i obchody a nakúpiť
suveníry našim rodičom a kamarátom.

Keď sme sa z mesta vrátili, zobrali zmesi plavky a ostatné veci na
kúpanie. Pláž v Lignane je piesočnatá, niekoľko kilometrov dlhá.

Večer sme hrali hry a raz sa išlo i do mesta kde sa nachádza
množstvo obchodov, reštaurácií, kaviarničiek, pizzerií a herní.

Martin Mikulička, Adam Martiš, 7. ročník
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„Tvoja strava je tvojim liekom.“
Hipokrates

Zdravá škola je projekt na pod−
poru zdravia a výchovy k zdravému
spôsobu života. Vznikol z potreby
usporiadať život v školách v duchu
toho, čo sa dnes vie o výchove a o
zdraví. Vychádza z presvedčenia, že
k výraznej premene a trvalej zmene
nevedú len dobre myslené zmeny
týkajúce sa čiastkových oblastí ži−
vota škôl, nárazové akcie alebo prá−
ca jedného, či dvoch učiteľov. K tomu
vedie len vedomý a premyslený
program zmien, ktorý postupne za−
sahuje všetky oblasti života škôl.

Podpora zdravia
Je novou oblasťou starostlivosti o

zdravie, ktorá sa vo svete rozvíja od
80. rokov. Je založená na syntéze
poznatkov z rady odborov a jej zá−
kladným východiskom je poznanie,
že všetky zložky zdravia sú vzá−
jomne prepojené a tvoria jeden celok
s jeho prírodným a sociálnym prostre−
dím.

Pre projekty, ktoré si dávajú za
cieľ dosiahnutie zmien prospešným
nášmu telesnému, duševnému a
sociálnemu zdraviu prostredníctvom
života a činnosti ľudí tvoriacich urči−
tú komunitu, sa vo svete ujal názov
„komunitný projekt na podporu zdra−
via“. Medzi ne patria napríklad pro−
jekty ako Zdravé mesto, Zdravý pod−
nik, Zdravá škola a tiež Zdravá ma−
terská škola. V škole tieto projekty
pomáhajú integrovať súčasné poznat−
ky o výchove, vzdelávaní a zdraví
do našej každodennej práce.

Hlavným cieľom projektu
Je vytváranie podmienok na za−

stavenie zhoršujúceho sa zdravot−
ného stavu detí. Preto jednotlivé úlo−
hy sú zamerané na odstránenie ne−
gatívnych faktorov pôsobiacich na
zdravý vývin detí a na podporu ich
zdravého prostredia, v ktorom žijú.
Nesmie sa zabudnúť ani na priazni−
vý vzťah medzi učiteľom, dieťaťom a
rodičom.

Ciele projektu
1. Starostlivosť o zdravie detí a

zamestnancov škôl.
2. Humanizácia výchovno−vzde−

lávacieho procesu.
3. Zlepšenie životného prostredia.
4. Účasť rodičov na realizácii pro−

jektu.
V tomto polroku sme sa opäť sna−

žili spraviť niečo pre náš zdravý ži−
votný štýl. Hneď v januári:

Návšteva múzea a galérie v Tren−
číne – pani učiteľky prvého až štvr−
tého ročníka.

Zdravie sme si vylepšovali aj v
bazéne – Nové Mesto nad Váhom.

Aby sme nezaostali v duchovnom
vývine a podporili aj naše umelecké
cítenie, navštívili sme kino v Novom
Meste nad Váhom.

Február: Karneval, ktorý uspo−
riadala pani učiteľka Úradníčková
potešil nielen družinárov, ale aj deti
prvého stupňa.

A že bolo naozaj veľa snehu, tak
to ste mohli vidieť pred školou. Zápla−
va snehuliakov, rôzne barikády, ale
prišiel k nám aj Egypt a jeho sfingy.

Špotový deň neobišiel našich žia−
kov ani tento polrok. Boli sme si za−
korčuľovať v Novom Meste nad Vá−
hom a tí, ktorí nekorčuľujú, mali rôz−
ne šporové súťaže v škole.

Marec: Dôležitý mesiac pre na−
šich deviatakov − 11.marca bolo ce−
lonárodné testovanie deviatakov a
potom ich čakal ich prvý krok, roz−
hodnúť sa, na akú školu pôjdu.

Beseda s gynekológom MUDr.
Kováčom bola zaujímavá a veľmi
poučná. Na tejto besede pán dok−
tor zbúral mnohé mýty a objasnil
dievčatám mnohé veci. Tejto bese−
dy sa zúčastnili žiačky 6. až 9.roč−
níka.

A opäť sme si boli zaplávať v
Novom Meste nad Váhom.

Apríl: Pomaličky sa uzatvárali
prihlášky na strednú školu.

Naši piataci a šiestaci boli vybra−
ní VÚB na poznávací zájazd do Bra−
tislavy. A prečo to nevyužiť? Do to−
hoto projektu sme sa zapojili ako
škola, aj nás vybrali.

Publicistický krúžok pripravil s
p.uč. Miklánkovou prezentáciu ,,Bec−
kov v rokoch 1918−1919“. Táto pre−
zentácia bola odprezentovaná na
oslave oslobodenia obce.

Pripomenuli sme si aj Deň Zeme,
kedy sme úplne vyčistili nielen okolie
školy, ale aj okolie parku od všetkých
nečistôt.

Máj: Mesiac, na ktorý čakali tí
najlepší z našej školy. Výlet do Ta−
lianska. Tohoto výletu sa mohli zú−
častniť žiaci, ktorí reprezentovali ško−
lu na rôznych súťažiach, ich správa−
nie bolo veľmi dobré a prospech vý−
borný, alebo aspoň náznak zlepše−
nia. Tu by sme sa chceli poďakovať
p.starostovi Karolovi Pavlovičovi a
obecnému zastupiteľstvu za to, že
podporili naše deti a prispeli nám na
výlet do Talianska. Ďalej RZ, ktoré
nám aj tento rok prispelo finančnou
čiastkou, ktorú sme využili na vstupy.
V dňoch 6.−11.mája 2009 sme teda
mohli vycestovať do slnečného Ta−
lianska.

Nemohli sme zabudnúť ani na
naše mamičky. Naši žiaci si pre ne
pripravili program, akúsi duchovnú
kyticu, ktorú im potom darovali
17.mája.

V tomto mesiaci sme mohli bla−
hoželať aj našim deviatakom k ich
prijatiu na stredné školy.

Ich úsilie bolo odmenené a dostali
sa na školy, po ktorých túžili. Teraz
nám nezostáva nič iné, len im držať
palce a modliť sa za nich, aby dobre
pokračovali v začatej ceste až do
úspešného konca.

Jún: Aj tento rok sme využili ak−
ciu železníc SR.. Je to akcia, kde za
8 euro môžu žiaci cestovať do Ta−
tier. V tejto cene je zahrnutá cesta z
Nového Mesta do Popradu a späť +
zadarmo kúpanie sa v Aquacity. Lís−
tok platí tri dni. Preto sme sa tento
rok rozhodli pre dvojdňový výlet a
jeden deň sme si pozreli Vysoké
Tatry a na druhý deň sme sa išli
kúpať.

A keďže tých akcií pripravili Že−
leznice SR viac, mohli sme za 1 euro

ZDRAVÁ �KOLA

MDD na na�ej �kole
Dňa 1. júna 2009 sme mali u nás v škole riadnu oslavu. Oslavovali sme

náš deň. Pani učiteľky pre nás pripravili také historicko−športové dopolud−
nie, kde sme pozvali aj našich kamarátov z Kálnice.

Prvá časť sa skladala z vystúpenia sokoliarov AQILA z Bojníc. Vyšli
sme si vedľa hradu, kde nám títo traja sokoliari ukázali rôzne cvičenia s
dravými vtákmi, ako sú sokol, orol skalný, či výr obrovský. Cvičenie
spočívalo v tom, že na rukavicu si položil cvičiteľ kúsok mäsa a potom
zapískal na vtáka, ten priletel (niekedy aj ponad naše hlavy) a zobral si
za odmenu mäso. Ďalej nám ukázali jednu paródiu ,,Ako Matej kradol“,
kde nám predviedli aj rôzne mučiace nástroje, napr. dereš, želiezka,
cvikadlá na prsty... Dokonca na tomto dereši sa ocitla aj pani učiteľka
Kačicová. Aspoň sčasti mali žiaci splnený sen, vidieť učiteľku na dereši.

Potom sme sa pobrali do hradu, kde sme si vypočuli odborný výklad
p. Tekulovej. Vypočuli sme si aj tri povesti o Beckove a dokonca sme si
chvíľu pobudli aj pri okienku zaľúbených.

Po tomto sme odišli do školy, kde sme súťažili v rôznych športových
disciplínach.

Víťazom môže byť len jeden, ale to neplatilo v našej škole. Tu sme
víťazi boli všetci. Tí najlepší síce získali medailu, ale sladká odmena sa
ušla každému.

Pani riaditeľka a pani učiteľky, ďakujeme za krásny deň!
Pavol Strieženec, žiak 6. ročníka

cestovať do Bratislavy, kde sme si
pozreli Prírodovedné múzeum. Tu
sme si vypočuli aj prednášku na tému
,,Život vo vesmíre“. Táto prednáška
obohatila nielen našich žiakov, ale aj
učiteľov.

Naši mladší sa boli okúpať v Tat−
ralandii a tí najmenší si boli pozrieť
kúpele v Piešťanoch a v Trenčian−
skych Tepliciach.

A je tu opäť koniec školského
roka. Ten deň, ktorí sme tak tú−
žobne čakali. V tento deň sme si
odovzdávali nielen vysvedčenie, ale

boli odmenené aj dve žiačky našej
školy, ktoré sú tie najlepšie. Do
užšej nominácie za dostali viacerí,
ale cenu mohli získať len tí najlepší
a to sú: Cenu za 1.kategóriu – čiže
prvý stupeň − získala žiačka štvr−
tého ročníka − Dominika Kopčano−
vá. Cenu za 2.kategóriu − čiže dru−
hý stupeň − získala žiačka šieste−
ho ročníka − Natália Nožinová.

A potom zazvonil zvonec a škol−
ský rok 2008/2009 sa definitivne
ukončil.

 Mgr. M. Striežencová

Štrbské pleso − ďalší div sveta?!
Som učiteľ fyziky a biológie na tejto škole. Keďže som triednym učite−

ľom, tak sa snažím chodiť s deťmi nielen do kina, či do divadla, ale spolu
spoznávame aj krásy našich okolitých hôr. Veľmi sme uvítali ponuku Že−
lezníc SR ísť na dva dni do Vysokých Tatier. Spojili sme sa 4 ročníky −
6.až 9. ročník a dňa 10. júna 2009 sme nastúpili v radostnom očakávaní
do vlaku. Viem, že mnohé z detí sú turisti, tak sme sa tešili hlavne na túru
v Tatrách. Ubytovali sme sa v kempe v Tatranskej Štrbe a hor sa do hôr.
Zubačkou sme sa vyviezli až k Štrbskému plesu.

Hneď prvé, čo nás všetkých sklamalo, nielen dospelých, ale aj deti,
boli tie moderné hotely, ktoré svojou architektúrou vôbec nezapadali do
scenérie prírody. Bolo to ako päsť na oko. Naša túra sa teda začala.
Keďže sa stále hovorí o tom, ako sa Štrbské pleso dostáva do užšieho
výberu, aby patrilo medzi divy sveta, rozhodli sme sa začať našu púť
práve tam. A tu nás čakalo ďalšie sklamanie. Už po chodníku vedúcemu
k plesu sme videli porozhadzované odpadky, smeti, plechovice. Zostali
sme stáť v nemom úžase. Tak toto dokážeme spraviť my ľudia? Bolo nám
z toho zle. V škole neustále preberáme ekológiu, ako sa starať o našu
prírodu, a teraz toto. Lenže naši žiaci sú naozaj ochranári. A to je to, o čo
sa chcem podeliť aj s ostatnými a nenechať to len bez povšimnutia. Cestu,
ktorá okolo Štrbského plesa trvá hodinku, my sme zvládli za dve. Prečo?
Pretože žiaci vyzbierali všetky odpadky okolo plesa, aj v okolí. Nikto im to
neprikázal, rozhodli sa tak oni sami. Turisti, ktorí išli po nás a pred nami sa
usmievali, dokonca niektorí sa aj pristavili a poďakovali.

Veľmi ma to potešilo, že vyrastá aj generácia mladých ľudí, ktorej
záleží na prírode. A vtedy som si v duchu prial, aby sa aj pre tento čin,
možno pre mnohých bezvýznamný, stalo Štrbské pleso jedným z divov
sveta.

A ako sa skončila naša túra. Už sme ďalej nešli, pretože, keď sme
dozbierali posledné odpadky, začalo pršať. Ale to nám nevadilo. Hrial nás
pocit, že sme opäť niečo spravili pre náš čistejší vzduch a pre našu
MODRÚ PLANÉTU.

Ing. Roman Kazda
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Vážená pani riaditeľka, vážení
pedagogický zbor, milí žiaci!

Už sme ukončili jeden školský
rok. Pre nás deviatakov nastal oka−
mih, keď sa so školou musíme roz−
lúčiť. Pre niekoho je to možno vy−
dýchnutie, pre niekoho a myslím, že
nakoniec pre všetkých to bude ukon−
čenie jedného krásneho obdobia. Bolo
by ľahké povedať: „Zbohom a ďaku−
jem za vedomosti“, a potom len tak
odísť. Naša rozlúčka bude však iná.
Od prvej chvíle, keď naše nôžky
prekročili prah tejto školy ako prvá−
čikovia, od prvých čiarok, roztrase−
ných písmeniek abecedy, prvých slov
či viet ste nám boli vy, milé pani uči−
teľky, oporou a poskytli ste nám ten
najlepší štart do života.

Neskôr sme sa trošku oťukali v
novom kolektíve, naučili sme sa
množstvo vecí, napríklad ako sa
správne systematicky učiť, ako ne−
nápadne nazrieť susedovi do písom−
ky, ako sa uliať z telesnej výchovy,
tu sme sa naučili ako znášať prehry
a potom sa znovu postaviť na nohy,
nevzdávať sa a tešiť sa z víťazstiev.

Už vieme, vďaka pani učiteľke
Kvašňovskej, že dva plus dva je šty−
ri, že písmenká nie sú iba nezbedníci,
ale keď sa spoja, sú z nich krásne
slová. A že v slove „mýliť“ sa píše
ypsilon, že zem je guľatá... Za to ďa−
kujeme pani učiteľke Kačicovej, p.uč.
Rojkovej. Poďakovanie za zaujívé
hodiny prírodopisu a chémie patrí p.
zástupcovi Filipovi. Ďalej naše ďaku−
jem patrí aj p.uč. Jankovičovej za jej
obrovskú trpezlivosť vliať do nás fyzi−
kálne zákony. A tá matematika! Tu
by sme sa chceli poďakovať p. uč.
Matušovičovej, ktorú potom vystrie−
dala p. uč. Bolechová. Jej hodiny boli
nielen vedomostné, ale aj zábavné.
Pomohla nám zvládať tie nekonečné
množstvá čísiel, z ktorých sme boli
nie vždy múdri. Ale ona sa iba usmia−
la a išlo sa ďalej. Po jej odchode na
dôchodok sme horko zaplakali, ale
potom sme zistili, že sme dostali ďal−
šiu super učiteľku. P.uč. Školníková
nám ukázala, že matematika nie sú
len stresy, ale aj zábava. Bola nám
nielen učiteľkou, ale aj kamarátkou, s
ktorou sme sa mohli aj porozprávať.
Prstom na mape sme spoznávali nové
krajiny vďaka p.uč. Matušovičovej.
Niekedy sme museli aj bojovať a ťaž−
ko dobýjať územia, ale to všetko bolo
len v histórii − na hodinách dejepisu,
ktoré p.uč. Benianová vedela vždy tak
zápalisto vysvetliť. Všetci sme sa ocitli
v dávnych dobách a precitli sme až
vtedy, keď zazvonilo. ,,Šprechovať“
nás naučila p.uč. Miklánková, ktorá
nám bola aj triednou v piatom roční−
ku. Za to jej patrí veľká vďaka. A ne−
smieme zabudnúť ani na hodiny hu−
dobnej výchovy, kde sa pani riaditeľ−
ka Ilavská snažila z nás vychovať
super spievajúce hviezdy, no nie vždy
sme to vedeli oceniť. Ďakujeme za jej
výborný sluch a za to, že nás vždy
počúvala. A náš obľúbený pán učiteľ,
Ing. Roman Kazda. Vaše hodiny boli
super a prepáčte nám, že sme neve−
deli oceniť niekedy Vašu snahu. Ďa−
kujem aj učiteľom, ktorí nás neučili,

iba zastupovali: p. uč. Macová, p.uč.
Schindlerová, p.uč. Kukučková. Veľ−
ká vďaka patrí aj pani upratovačkám
Janke Sládkovej a Renátke Čaňovej,
že po nás vždy upratali ten náš ne−
poriadok. Prajem Vám, nech máte už
poriadnejších žiakov. A veľké ďaku−
jem patrí aj p. školníkovi Jarkovi Stra−
kovi za to, že vždy mal pre naše lot−
roviny pochopenie a mnohokrát nám
pomohol z problémov. Niekedy niečo
aj nepovedal, často mnohé veci opravil
za nás. Vďaka aj za to, že ste pre
nás vždy mali prácu, keď boli problé−
mové hodiny. Jednou z najdôležitej−
ších vecí, čo sme sa naučili, bolo vá−
žiť si priateľstvo, lásku a porozume−
nie.

Veď škola nám dala veľa priate−
ľov. Medzi nimi však neboli len spo−
lužiaci, či kamaráti zo záujmových
krúžkov a sídliska, ale boli to hlavne
chápaví učitelia, ktorí z nás vycho−
vali zodpovedné osobnosti. S týmito
ľuďmi sme zažili množstvo krásnych
chvíľ v škole, ale i mimo nej. Naprí−
klad na spoločných výletoch, kde
sme stvárali samé hlúposti a vylo−
meniny, no oni nám to vždy odpusti−
li. Počas týchto rokov si každý z nás
našiel cestičku, ktorou prechádzal z
ročníka do ročníka. Boli to časy plné
radosti, šťastia, ale aj náročnej dri−
ny... Rok po roku deviataci odovzdá−
vajú svoje žezlo ôsmakom, ktorí ani
netušia, čo ich čaká. Teraz budú
najstarší, najmúdrejší, vážení a obľú−
bení, tak je čas, aby sme im koneč−
ne prenechali trón – náš čas vypr−
šal! Aj keď sme len deviataci, ktorí
„zjedli všetku múdrosť sveta“, chceli
by sme sa vám z celého srdca po−
ďakovať. Osobitá vďaka patrí našej
triednej pani učiteľke Maťke Striežen−
covej za jej hodiny slovenčiny, kde
sme spoznávali nádheru nášho ja−
zyka, ale aj dejiny, na ktoré musíme
a chceme byť hrdí. Bola nám priateľ−
kou, druhou mamou. Vedela vždy
zakryť naše nedostatky a odokryť v
nás to, čo je dobré. Ďakujeme jej za
obetavosť, pevné nervy a lásku, kto−
rú sme cítili každý jeden deň. Tak
ešte raz ďakujeme celému učiteľské−
mu zboru za to, že nám vždy verili a
vydržali to s nami až dodnes.

Ďakujeme, budete nám chýbať!
Vaši deviataci

P.S. So školou sa lúčia: Paulínka
Bánovská, Tomáš Fiala, Michal Fia−
la, Lucia Klinčúchová, Lenka Malco−
vá, Magdalénka Martišová, Lukáš
Mikuš, Dominik Mordin, Alexandra
Obšútová, Radovan Poláček, Martin
Polonský, Roman Pavlús, Tomáš Po−
toček, Alexander Starčevič, Marek
Sedláček, Janka Sládeková, Katka
Švehlová, Michal Vazovan.

Rozlúčka triednej učiteľky
Moji najdrahší MILÁČIKOVIA!
Hovorí sa, že človek na svoju prvú

lásku nikdy nezabudne. A tak isto je
to aj v učiteľskom povolaní. Vás som
dostala ako začínajúca učiteľka. Boli
ste mojou prvou triedou a navždy
ste sa vpísali do môjho srdca. Prídu
ďaľší, ale na Vás isto nezabudnem.
Nezabudnem hlavne na úsmevy, kto−

rými ste ma vždy povzbudili a dodali
mi silu ísť ďalej.

Ďakujem Vám za naše spoločné
hodiny, dni, mesiace, roky, ktoré sme
mohli spolu tráviť. Ďakujem Vám za
výlety, exkurzie, na ktoré sme mohli
spolu chodiť ako trieda. Ďakujem
Vám nielen za pomoc pri rôznych
akciách, ktoré usporiadavala škola,
ale aj obec. Ďakujem za kus dobre
odvedenej práce tu v škole, ale aj za
pomoc mladším spolužiakom.

Prajem Vám, aby Vaše kroky ne−
viedli už po cestách, ktoré niekto pred

ROZLÚČKA DEVIATAKOV
Vami vychodil, ale aby ste Vy vycho−
dili novú cestu priateľstva, lásky a
dobra, po ktorej nás naučíte chodiť.

Nech sa tie Vaše krásne sny
naplnia a Vy zmeníte nielen seba, ale
aj svet.

Nech na Vás spočinie Božie po−
žehnanie, aby ste tento život prešli v
dobrom a nedali sa zlákať leskom
tohoto sveta.

Miláčikovia, mám Vás rada a ďa−
kujem za všetko…

Maťa Striežencová
triedna učiteľka

Školský rok 2008/2009 sa pomaly chýli ku koncu. Určite naň budeme
dlho spomínať, pretože sme spolu s našimi učiteľkami navštívili a spoznali
veľa zaujímavých miest a taktiež sme boli úspešní v rôznych vedomost−
ných, či športových súťažiach. Zaspomínajte si preto s nami...

September: Skončili sa letné prázdniny a my sme sa pustili s chuťou do
učenia, iaci, ktorí reprezentovali našu školu na oslavách výročiach obce sa
zúčastnili exkurzie na hrad Červený kameň a pozreli si predpremiéru baletu
Ivan Hrozný, spolu s rodičmi sme navštívili činohru SND, a to predstavenie
Čertice, na ktorom sme sa naozaj dobre bavili.

Október: V našej škole prebehol deň Európa v škole. Žiaci celej školy
nám priblížili jednotlivé krajiny Európskej únie, imatrikulácia prvákov, ktorú
pripravili žiaci 9. ročníka. Bola spojená s karnevalom a rôznymi súťažami,
pre starších žiakov a odvážlivcov bolo pripravené nočné spanie v škole.

November: Žiaci 6. a 7. ročníka sa v rámci triednickej hodine boli korču−
ľovať na zimnom štadióne v Novom Meste nad Váhom.

December: Našu školu navštívil 6. decembra Mikuláš s čertom a rozdali
poslušným deťom sladkosti, žiaci 6. a 9. ročníka pripravovali rôzne pochúťky
a tradičné slovenské jedlá na Vianočné trhy v Beckove, ktoré neskôr mohli
Beckovčania i ochutnať, dočkali sme sa i vianočných prázdnin, počas kto−
rých sme si oddýchli a nazberali potrebné sily pre ďalšiu prácu v škole.

Január: Po prázdninách nás navštívil spevák a hudobník Viktor s jeho
výchovným koncertom a predstavením pre žiakov, všetci žiaci sa zúčastnili
odbornej prednášky o životnom prostredí, ktorá bola spojená s prezentáciou
rôznych exotických plazov a živočíchov, v tomto mesiaci sme veľa opako−
vali, písali polročné kontrolné práce a naša snaha sa nakoniec odzrkadlila
na polročnom vysvedčení, žiaci 6., 7. a 9. ročníka si pozreli filmové predsta−
venie Madagaskar v kine v NMnV.

Február: február sme začali chrípkovými prázdninami, ktoré trvali 3 dni.
Nabudúce sa musíme viac otužovať a cvičiť, žiaci, ktorí majú radi zimné
športy a najmä korčuľovanie sa mohli dosýta vykorčuľovať na zimnom šta−
dióne v Novom Meste nad Váhom – samozrejme i s učiteľmi, fašiangy sme
oslávili i na našej škole, a to karnevalom žiakov I. stupňa.

Marec: žiaci publicistického krúžku sa zúčastnili slávnostnej vernisáže
fotografií v múzeu v NMnV, žiaci II. stupňa si vypočuli výchovný koncert
Svetové hudobné nástroje, 7. ročník navštívil kino v Trenčíne.

Apríl: žiaci 6. a 5. ročníka sa zúčastnili exkurzie do Slovenskej národnej
galérie v Bratislave, ktorú sponzorovala VÚB banka.

Máj: začiatkom mája sa zúčastnili žiaci školy na výlete do Talianska,
navštívili mesto Lignano a zaplávali si v mori, žiaci celej školy pripravili
krásny program ku dňu matiek.

Jún: Deň detí sme oslávili súťažami a hrami, ktoré pre žiakov I. stupňa
pripravili ich triedni učitelia, prezreli sme si prehliadku dravcov a vystúpenie
sokoliarov a zároveň i Beckovský hrad, žiaci 3 ročníka navštívili kúpeľné
mesto Piešťany, žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka spoznávali krásy Vysokých
Tatier, predovšetkým Štrbského Plesa a oddychovali v Aquaparku v Popra−
de, žiaci 4. a 5. ročníka sa dosýta vyšantili v Aqauparku v Liptovskom
Mikuláši, žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka sa zúčastnili akcie Vlakom do múzeí,
pričom navštívili Prírodovedné múzeum v Bratislave a vypočuli si prednášku
o Zemi a vesmíre, žiaci 1. a 2. ročníka spoznávali Matúšovo kráľovstvo v
Podolí a prezreli si miniatúry hradov v našom okolí, žiaci 3. ročníka spolu s
pani učiteľkou spoznávali krásy Javoriny.                   Mgr. M. Miklánková

Ako �ila na�a �kola?
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Zástupca riaditeľky ZŠ s MŠ
J.M. Hurbana v Beckove ukončil
školský rok 2008/2009 predčas−
ne.

1. Ako sa to stalo, že ste ne−
počuli posledné školské zvone−
nie?

Ráno 30. marca t.r.
som sa chystal na osla−
vu Dňa učiteľov a našiel
som sa v nemocnici. Sta−
lo sa mi to v kúpeľni.
Mozgová príhoda. Priš−
la rýchla pomoc. Do ho−
diny som bol v nemoc−
nici v Trenčíne. Ihneď
liečba. Po desiatich
dňoch ma prepustili domov. Bola
streda, deň pred Zeleným štvrt−
kom. Prepustili nás preto, aby
sme si mohli predpísať lieky. Veľ−
kú noc som už strávil v kruhu ro−
diny. Pomohlo mi, že som bol
doma medzi svojimi. Prichádzali
k nám návštevy. Každý si myslel,
že som na tom horšie. Doteraz
cítim tŕpnutie pravej ruky. Veľa
cvičím, chodím, starám sa o kve−
ty a záhradku. Stále som mohol
chodiť, aj keď s pomocou. Dnes
už môžem aj autom. Čítajú si s
vnukom Adriánkom, druhákom,
pred spaním Kálnické príbehy.“
Najskôr som nemohol nič napí−
sať. Teraz mi to už ide, usilovne
cvičím písanie.

2. Potom už môžete ísť od
septembra aj do školy, keď
„viete písať“?

Mal som v pláne, že ešte je−
den rok budem učiť ako dôchod−
ca na polovičný úväzok. Skonči−
lo mi funkčné obdobie zástupcu
riaditeľky školy, ale už by som

túto funkciu nevykonával, ani
keby som bol zdravý. Štyridsať je−
den rokov v školstve stačilo. Dvad−
sať jeden rokov som pracoval ako
učiteľ v Čachticiach, z toho som
bol 16 rokov výchovný poradca
a 20 rokov som v Beckove, z toho

dva roky ako výchovný
poradca a 13 rokov som
bol riaditeľom školy. Po−
sledných 5 rokov zástup−
com. Ešte rok som pra−
coval ako dôchodca.
Štyridsaťjeden rokov je
naozaj dosť!

3. Aj manželka pra−
covala v školstve?

Manželka Blaženka pracova−
la 40 rokov v Materskej škole v
Kálnici, kde bola 25 rokov riadi−
teľkou. Aj dcéra Daška je učiteľ−
kou, momentálne pracuje v Ang−
licku. Syn Tibor býva s rodinou s
nami, je technik−strojár a neves−
ta Ivanka je ekonomická inžinier−
ka. Vnúčik Adrián chce byť naj−
novšie ochrancom prírody. Obja−
vuje Kálnický potok a jeho oby−
vateľov.

Manželka: „Vyniká poznatka−
mi o prírode, veď ho učí dedko. V
Trenčíne na hrade sa nadchol
sokoliarmi, tak teraz číta knihy o
vtákoch.“

4. Vaše vzdelanie?
Stredná poľnohospodárska

škola technická v Novom Meste
nad Váhom, odbor pestovateľ –
chovateľ a potom Pedagogická
fakulta univerzity Komenského v
Trnave, prírodovedné predmety.
Býval som vedúcim letných pio−
nierskych táborov. Bavilo ma to,
asi tam som sa rozhodol pre po−

volanie učiteľa. Viacerí z našej
školy potom išli na pedagogickú
školu.

5. Nedá mi nespýtať sa: po−
znali ste aj Vášho slávneho me−
novca Jaroslava Filipa?

Videl som ho v Dudinciach,
jeho rodičia tam pracovali na re−
cepcii. Aj jeho otec sa volal Jaro−
slav. Pochádzali z Hontianskych
Moraviec. Mal som ho rád ako
umelca. Ale osobne sme sa ne−
poznali, len s rodičmi sme sa
zblížili počas dovolenky v kúpe−
ľoch.

6. Je povolanie učiteľa pre
Vás to pravé? Teraz, po rokoch,
to musíte vedieť.

Áno, je to moje pravé povola−
nie. Mal som rád túto prácu. V
Čachticiach som začínal ako mla−
dý, v Beckove som bol už starší,
bola aj iná doba, menili sa ľudia,
aj deti. Aj ja som kedysi chodil
do školy do Beckova. Po rokoch
som sa tam opäť vrátil ako učiteľ.

7. Čo bude ďalej?
Keby mal človek zdravie, lep−

šie by sa nám žilo. Plány na dô−
chodok stroskotali príchodom cho−
roby... Uvidím, ako rýchlo a do
akej miery sa vyliečim. Zdá sa mi,
že to ide pomaly. Lekári ma upo−
kojili, že nie, treba aspoň rok na
zotavenie...ale ja som si naplá−
noval pol roka.

8. Aký má škola význam pre
obec?

Keď je v obci škola, je tam aj
kultúra. Život v obci je pestrejší,
viac ľudí sa zúčastňuje na kultúr−
nych podujatiach, keď na nich
vystupujú ich deti. Všetci sme vyšli
zo školských lavíc. Kedysi bolo

vyše tridsať žiakov v triede, dnes
je ich do dvadsať. Škoda, ale
možno sa to zlepší príchodom
mladých ľudí do obce.

Rozprávať by sa dalo o mno−
hých veciach, predovšetkým o
deťoch, o ich plánoch do života,
o dcére, ktorú baví cestovanie a
domov sa ešte nechce vrátiť, o
najmilšej téme – o vnúčikovi, ktorý
robí svojmu „dedenkovi a babin−
ke“ veľkú radosť... Možno sa náš
zástupca už do beckovskej školy
nevráti, zostane doma a s man−
želkou budú vzdelávať a vycho−
vávať vnuka, zamerajú svoje úsi−
lie do vlastnej rodiny, veď už oba−
ja dlhé roky odovzdávali svoje
schopnosti a sily pre iných. Nech
sa pán Filip rozhodne akokoľvek,
treba mu vyjadriť uznanie a vy−
sloviť poďakovanie za jeho dlho−
ročnú a obetavú prácu, ktorú kaž−
dodenne odovzdával pri výcho−
ve a vzdelávaní našim deťom.
Zasial túžbu po poznaní, podie−
ľal sa základoch vzdelania mla−
dej generácie. Veď 41 rokov v
školstve je na jedného človeka
dosť a nezabúdajme, že rovných
20 rokov pôsobil na škole v Bec−
kove. Stál na jej čele, keď menila
názov podľa nášho slávneho ro−
dáka Jozefa Miloslava Hurbana.
Bolo toho veľa, čo zažil – dobré−
ho, aj zlého. Kiežby zostali len
tie pekné spomienky a do našej
školy sa bude rád vracať ako tam,
kde prežil najkrajšie roky svojho
života. Ďakujeme!

Zhovárala sa
Dana Badžgoňová

V Kálnici 23. júla 2009.

Zástupca Jaroslav Filip

V školskom roku 2008/2009 navštevovalo materskú školu 42 detí,
z čoho vyplýva, že oproti minulým rokom počet detí v Beckove stúpol.
Vzhľadom k tomu sa naša materská škola pretransformovala z 1 a
pol triednej na dvojtriednu. Preto bolo potrebné rozšíriť i rady peda−
gogických pracovníkov. Chcem sa poďakovať pani učiteľke Anne Slá−
dekovej, ktorá i napriek tomu, že si užívala zaslúžený dôchodok,
bola ochotná pomôcť a venovať sa deťom v našej materskej škole.Na
konci školského roku sme sa rozlúčili nielen s pani učiteľkou Sláde−
kovou a pani učiteľkou Kubicovou, ktorá odišla na materskú dovo−

lenku, ale i s jedenástimi budúcimi prváčikmi. Každý z nich si odnie−
sol domov spomienky na materskú školu i hodnotný darček − knihu
hádaniek, pracovné zošity a CD s fotografiami.Počas uplynulého
školského roka sa v oblasti predškolskej výchovy udiali podstatné
zmeny. Novou reformou v školstve bola materská škola zaradená do
siete škôl ako prvý stupeň vzdelávania, t.j. predprimárna

výchova. Začali sme pracovať podľa Školského vzdelávacieho
programu ISCED 0. Z neho sme spracovali Školský vzdelávací
program „Mám rád našu dedinu Beckov“. Je zameraný na spoznáva−

ROK V MATERSKEJ �KOLE

 Malý záhradník – ovocie Ovocné „mňam“ Maľovala pani Jeseň – Tekvice z našej záhrady
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nie kultúrnych, historických
tradícií, prírodných krás a
veku primeranou formou
oboznamuje deti so spo−
ločenským životom obce.
Súčasťou Školského vzde−
lávacieho programu je
Projekt cezhraničnej spo−
lupráce s materskou ško−
lou z družobnej obce Slav−
kov. Fotografiami vám ch−
ceme priblížiť niektoré edu−
kačné činnosti z nášho
Školského vzdelávacieho
programu.

Janka Bagová
zástupkyňa pre

materskú školu ZŠ s MŠ
J.M. Hurbana v Beckove...a tekvice trocha inak

Tešíme sa z prvého snehu

Pripravujeme si pohostenie na Vianoce

Aj v škôlke bol Ježiško

Ja už budem prvákom – zápis do ZŠ

Ktorý je najkrajší šašo Becko? – karneval v MŠ

Beckov v kvete

Bývam v dedine Beckov a poznám aj jej okolie
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Človek mieni, Pán Boh mení. Tak toto príslovie sa nám do bodky splnilo
v sobotu 30. mája 2009, kedy mali opäť po roku ožiť v lese rozprávkové
postavičky, aby potešili deti pri príležitosti ich sviatku. Keďže po celonočnom
výdatnom daždi bola cesta lesom neprístupná, museli rozprávkové bytosti
počkať o týždeň dlhšie – do 7. júna.

V tento deň sa krátko po
obede začali schádzali malí i
veľkí, plní dobrej nálady, netr−
pezlivo čakajúci na štart, aby
sa mohli stretnúť zoči−voči s
rozprávkovými bytosťami a
splniť ich úlohy. A že ich bolo
tento rok neúrekom: hneď na
začiatku cesty čakali na deti
čarodejnice a čerti, z ďalekej
doby kamennej sem pricesto−
vali Flinstonovci, nechýbali
známe postavičky Teletubies,
ďaleko od svojho rybníka ča−
kal vodník s vílami, úsmev na
tvárach nechýbal šašom, Šrek
prišiel ukázať svoju Fionu, na
lúke po prvýkrát pásli ovce
valasi Kubko s Maťkom, na
vaše cennosti striehli piráti,

ktorým váš príchod oznamoval papagáj Dáša. Deťom určite neunikla dvojica
motákov Pat a Mat, o ktorých je známe, že stále niečo opravujú a vyrábajú,
a aby opäť niečo nepomotali, tak im s opravou pomáhali deti. Na záver ešte
navštívili Asterixa a Obeli−
xa, ktorí im ochotne uká−
zali cestu do cieľa v Tehel−
ni. Tam ich už vítala milá a
pohotová moderátorka Peťa
a sympatické čarodejnice
deťom odovzdali diplom,
sladkosť a džús. Po dlhej a
únavnej ceste si mohli uha−
siť smäd kofolou a oddých−
nuť pri opekaní špekáčikov.
Ale nie nadlho, pretože do
večera bolo ešte ďaleko a
pre deti boli pripravené rôz−
ne loptové hry, hry pre naj−
menšie detičky, streľba zo
vzduchovky a rôzne ďal−
šie súťaže o ceny. Keď bola
zábava v plnom prúde, pri−
šli na scénu všetky roz−
právkové postavičky, aby
sa spolu s deťmi zabavili,
odfotili, zatancovali, ale zá−
roveň sa aj rozlúčili s prí−
sľubom, že sa určite ešte
stretnú. Takže dovidenia o
rok.                          IM

POĎAKOVANIE
Za sponzorský príspevok ďakujeme: Elipos – Pavol Vavro, Ján Pienčák,

starosta obce Karol Pavlovič, Ing. Vladimír Pastírik, Chirana T−Injekta Stará
Turá, Sevotech, SK Apolo Skalité, F Plus, Pekáreň Ivan Švec, Malý konzum

– Janette Sedláčková,
BEKO – Milan Nožina.

Za pomoc a po−
skytnutie materiálu
ďakujeme: PZ Hurban
Beckov, Ing. Viliam
Maslo, ZŠ Beckov,
MŠ Nové Mesto nad
Váhom, A. Čaňová, M.
Sabadková., M. Strie−
žencová, M. Miklánko−
vá, Martina Striežen−
cová, G. Wilfertová, Z.
Hladký, T. Kolesíková,

N. Benková, M. Benko, M. Fiala, Marg. Martišová, Magd. Martišová, P.
Bánovská, A. Obšutová, M. Jaroščiak, A. Martišová, S. Opatová, S. Strie−
žencová, A. Lacková, S. Jurovichová, M. Kamaráš, V. Martišová, M. Šimko,
P. Vazovan, P. Pevný a Dáša, Ľ. Križák, R. Šprincl, M. Šutovský, P. Polon−
ský, M. Babulic, J. Zbudilová, J. Hrudová, P. Šutovská, V. Kolesík, D. Jaroš−

DEŇ DETÍ NA DRUHÝ POKUS
čiak, P. Martiš, R. Hladká, R. Kazda, D. Šindlerová, L. Školníková, D. Matu−
šovičová, J. Kubáňová, J. Straková, N. Straková, A. Bánovská, J. Zbudila,
A. Kabelíková, M. Striežencová, A. Masárová, J. Straka, P. Žovinec, Ľ.
Prokopenský, I. Martišová.

Naše úspechy v školskom roku 2008/2009
Matematická olympiáda − Natália Nožinová (6. ročník) − 3. miesto v

okresnom kole, Peter Gába (5. ročník) − úspešný riešiteľ okresného kola.
Vianočný projekt Rádia Slovensko − Pavol Strieženec (6. ročník) −

získal ocenenie poslucháčov za literárnu prácu Keď svietia všetky hviezdy.
Do súťaže bolo poslaných 859 prác z celého Slovenska.

Volejbal – dievčatá Paula Bánovská, Lenka Malcová (9. ročník), Tereza
Kolesíková, Veronika Martišová, Margaréta Martišová, Alexandra Lacková,
Gabriela Wilfertová, Simona Striežencová (8. ročník) − 1. miesto v jesennom
a jarnom medziškolskom turnaji; 2. miesto vo volejbalovej lige.

Plameň − mladí hasiči Roland Kanáloš (3. ročník), Tomáš Čikel, Maroš
Kanáloš, Pavol Strieženec (6. ročník) − 1. miesto v okresnom kole v kategó−
rii mladších žiakov Marek Jaroščiak, Patrik Šimko, Peter Šimko, Oliver Te−
kula (7. ročník) − 1. miesto v okresnom kole v kategórii starších žiakov V
jesennej časti sa umiestnili na štvrtom mieste.

Rétorická Lubina − Natália Nožinová (6. ročník) − 3. miesto v okresnom
kole.

Technická olympiáda − Roman Pavlus (9. ročník) – 4. miesto v kategórii
strojníctvo, Martin Polonský (9. ročník)− 5. miesto v kategórii elektrika, Ma−
rek Sedláček a Alexander Starčevič (9. ročník) − 4. miesto v kategórii infor−
matika.

Ja a moje emócie − (literárna a výtvarná súťaž) − Adam Masár (6.
ročník) − 2. miesto v literárnej kategórii, názov diela Hnev, Michaela Masari−
ková (4. ročník) − 2. miesto vo výtvarnej kategórii, názov diela Radosť.

Dejepisná olympiáda − Natália Nožinová (6. ročník) − 1. miesto v okres−
nom kole v kategórii „F“.

Geografická olympiáda − Michaela Kolesíková (7. ročník) − úspešná
riešiteľka okresného kola − Natália Nožinová (6. ročník) − úspešná riešiteľka
okresného kola.

Bedmintonový krúžok − Zuzana Mikulcová (6. ročník) − 1. miesto v
okresnom kole, postúpila do krajského kola, kde sa umiestnila na krásnom
šiestom mieste.
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Vôňa beckovského leta
Rozptyľujúci sa pocit slnečných lúčov. Teplo leta prichádza odvša−

diaľ. Rozlieva sa v nás. Z času na čas doľahne ľahučký závan sychrov−
ského vetríka. Je príjemný, ovlažujúci živé telá. Snáď tisíckrát si opa−
kujeme, ako veľmi – preveľmi sa tešíme na nádherné horúce letné
mesiace každého kalendárneho roka a tie tak neuveriteľne rýchlo
ubehnú. Znenazdajky odchádza deň a vystrieda ho ďalší, slnko mení
svoju službu s mesiacom a prázdninové šantenie našich detí sa na−
chádza už vo svojej druhej polovici. Ich spokojný úsmev nevidno len
vďaka vycereným mliečnym zúbkom ... stačí sa im hlbšie pozrieť do
očí. Tie sú šťastné, veselé, šibalsky sa gúľajú raz tam, raz inam.
Počasie a povzbudzujúca chladivá voda láka na kúpanie, niekedy si
zahrať futbal na ihrisku, inokedy zase vystúpiť na rozľahlé pasienky
pod Bakošom. Vtedy nechýba nášmu drobizgu ani televízor, ani počí−
tač. Zastaviť uponáhľaný krok a sadnúť si len tak do trávy. Bez roz−
mýšľania. To by sme mali urobiť. Všetci. Zostať stáť, oddialiť hektiku
svojského životného štýlu a vychutnávať si pokoj, vábivé šumenie
vetra v korunách stromov a užívať si farebnosť beckovskej prírody
hoc aj v podobe kyselkavého ríbezlia, sladkých malín, slnečných marhúľ,
šťavnatých broskýň a nebových sliviek. Odkloniac sa od víru hmot−
ných statkov zistíme, že ten vysoko lietajúci operenec nad mohutným
bralom je taký slobodný a spokojný. Človek taký nikdy nebude.

Čvirikanie rozličných melódií vtákov, všímanie si a pozorovanie ich
dokonalých hniezd schovaných v útrobách košatých stromov a precíz−
ne vybudovaných mravenísk na tých najneočakávanejších miestach je
úžasné. Započúvať sa a pozerať – to je ozajstná slasť pre náš rutinný
život. Počúvať to ticho a vidieť zdanlivo nevidené. Všetko je tu, pred
nami, vôkol nás. Len otvoriť oči a uvidíme, ako drzé drozdy prenasledu−
jú vystrašenú sojku, ako škorec skacká po ďateline a vyťahuje zo
zeme dážďovku, ako dotieravá mucha lieta krížom – krážom, no žabe
s lepkavým jazykom neunikne, ako sa klebetné sýkorky prekrikujú ... a
vidieť ešte dve hrdličky, akoby sme sa ocitli v mestskom parku. Stačí
sa započúvať a začujeme šepotanie listov ovocných stromov, tiché
praskanie starých halúz, bzukot hmyzu, ale najmä fascinujúcu hudbu
vytrvalých vtáčikov. Svojou užitočnosťou vynikajú nielen vtedy, keď
nám lapajú hmyz, lež aj keď nám štebocú a spievajú. Také je neod−
škriepiteľné čaro prírody v Beckove. Také, ako ho bežne nepoznáme,
lepšie povedané, neuvedomujeme si ho. Je však na dosah.

Keď sa vyberieme na Sychrov, naša voľba sa bude javiť ako pozi−
tívna. No nie iba to. V ušiach sa rozliehajúce neustále trilkovanie spe−
vavcov, vôňa lesa, machu, húb nás nekonečne podnecuje k rozmani−
tosti nových myšlienok a nápadov. Naše rozhodnutie sa tak ukázalo
ako správne. Inšpiratívne slnečné svetlo Beckova prináša a umocňu−
je netrpezlivo očakávaný a žiaduci oddych. Potrebujeme ho, vari, všetci.
Pestrá škála prírodných farieb prospieva každej duši. Čistý vzduch a
pôvabné okolie je rajom pre každého. Je len prirodzené v takejto
nemennej polohe bytia na chvíľu ostať. Kiežby sa mohlo takto zotrvať
dlhšie. Iste to nie je ľudská lenivosť, iba roztomilé leňošenie ako v
detstve. Vnímať sa veľmi vážne, hoci sme dospelí, a to ešte so stro−
jenými črtami tváre, nie je príliš lichotivé. Mal by v nás navždy prekvi−
tať kúsok z nezbedného a bezstarostného detstva. To je jediná spo−
mienka, jediný most, ktorým sa možno vrátiť časovo späť, nazad. Ak
sa nedarí, pomyslime na to, ako nám bolo kedysi dobre a naopak.
Keď prežívame radosť v živote, nebojácne upriamme svoju pozornosť
na obdobie vtláčajúce nám lesk do očí.

Aj s obľúbenou knižkou v ruke si možno odpočinúť. V prírode je
čítanie ešte vzácnejšie. Tak príroda, ako aj literatúra je nekonečným
popudom pre uponáhľaný život. Veď písané slovo je príjemným spo−
ločníkom. Sto ľudí, sto chutí, preto sú žánre rôznorodé. Vybrať si
môžeme z množstva slovesných diel. Je v nich výrazná individuál−
nosť, všestrannosť a estetická skúsenosť vychádzajúca z estetické−
ho zážitku. Človek odjakživa interpretoval zosobnenie stavu sveta v
literatúre rozličným spôsobom. Vzájomné pôsobenie textu a čitateľa,
resp. interpreta je také obohacujúce. Čítanie predstavuje príjem infor−
mácií a prebieha v komunikačnej fáze medzi textom a čitateľom. Ak
porozumieme, tak pochopíme. Literatúra je jedným z dôležitých kľú−
čov k poznaniu, premýšľaniu, rozšíreniu vlastného postoja k životu a,
nepochybne, i k sebareflexii a sebakritike. Kniha ponúka i ďalšiu výho−
du, a to tú, že každých dvadsaťpäť minút nás nesprevádza reklama.
Kniha je významným sprievodcom poznatkov z objektívnej reality i
fikcie. Fantázia ukrytá na jej stranách je neobmedzená. Jedinečným
štýlom diela sa zobrazuje autorovo videnie sveta a my sa preto radi
nechajme zlákať v lone beckovskej prírody do jeho sveta.

Človek je schopný objektivizovať svoje myslenie a cítenie. Je schop−
ný rozhodnúť o rozsahu a spôsobe interpretácie. Nechce však byť
schopný rozhodnúť sa. Prijať a niesť zodpovednosť za svoje rozhod−
nutia. Všetko ľudské je také krátkodobé a vôbec nie večné. Večná je
len užitočná myšlienka a jej potrebná realizácia – tá pretrváva.

PhDr. Lenka Mandelíková

Motokrosové preteky

Výsledky pretekov z 13. 6. 2009, konaných na motokrosovej trati v Beckove.
Víťazi jednotlivých kategórií:
Štvorkolky deti − 1. Martin Palcút (N.M.n.V. − za MK Beckov), 2. Hana Dudí−

ková (Podolie), 3. Jakub Dudík (Banka)
Malé motorky − 1. Matúš Bolech (Kálnica − za MK Beckov), 2. Ján Martinka

(Visolaje), 3. Michal Kozák (Ardanovce)
MX 65 − 1. Petr Kolaja (Kvetná,CZ) (za MK Beckov), 2. Marko Huttera (Dubo−

vá), 3. Peter Viktorin (Dežerice)
MX 85 − 1. Dávid Hudok (Veľ. Klíž), 2. Patrik Kútny (Ladce), 3. Denis Račko

(Kľačno)
Hobby 125 − 1. Lukáš Rosina (Púchov), 2. Andrej Grusmann (Sl. Pravno), 3.

Miroslav Čerňanský (Malá Čierna)
Hobby open − 1. Matej Kubovič (Chtelnica), 2. Pavol Belko (Čadca), 3. Ján

Bartoň (Myjava)
MX 1 − 1. Andrej Bilčík (Modra), 2. Martin Bilčík (Modra), 3. Róbert Flendrov−

ský (Pezinok)
MX 2 − 1. Lukáš Janoško (Zubák), 2. Karol Kastl (Bratislava), 3. Marek

Vojtech (Trakovice − za MK Beckov)
Seniori − 1. Ján Dlhý (St. Turá), 2. Martin Mrázik (Trenčín), 3. Slavomír

Mrázik (Ladce)                                                                    Edita Čikelová

Ubehol nejaký čas od posledných
motokrosových pretekov a usporiadali
sme ďalšie. Tieto sa konali v sobotu
13. júna 2009 v Beckove. Boli to tzv.
MX gulášové preteky s početnou účas−

ťou pretekárov. Zúčastnilo sa ich 137,
vrátane tých najmenších na štvorkol−
kách. Tak ako naposledy, aj teraz sa
štartovalo v kategóriách: štvorkolky deti,
malé motorky, MX65, MX 85, Hobby
125, Hobby open, Profi (MX1, MX2),
Seniori.

Súčasťou organizácie bola časomie−
ra, zdravotná služba RZP so sanitkou,
dobrovoľní hasiči, ozvučenie, štartova−
cia rampa, traťoví komisári, občerstve−
nie a, samozrejme, guláš a kapustnica.

Diváci sa zaslúžili o hojné povzbu−
dzovanie a dúfame, že mali v tento deň
pekný športový zážitok.

Aj vďaka sponzorom, ktorým chce−
me aj touto cestou ešte poďakovať, sa
v našej obci mohla usporiadať takáto ak−
cia. . Medzi nich patria: Obec Beckov,
PD Beckov, FOXracing, PN, Ekostav +
Kúria Beckov, MOTORADO, REX−Pe−
ter Čikel, Beko−Milan Nožina, Stolárstvo
Martiš, K−TEX, EKOPOL+, ELIPOS, TE−
XOS, FRIMMCO, F−PLUS, EKOPOL,
rod. I. Plichtu, OTS N. M. n. V.

Všetci prispeli či už finančne, poskyt−
nutím výhier pre víťazov, či zapožiča−
ním potrebných náležitostí na úspešný
priebeh pretekov. Za poskytnutie štar−
tovacej rampy tiež ďakujeme Motoklu−
bu LAUGOFAN z Trenčína. Nesmie−
me zabudnúť ani na „kuchárov“, ktorí
varili guláš, a to rodina Neboháčová a
Peter Pevný, kapustnicu pripravil Peter
Čikel. Dúfame, že chutili.

Závod bol ukončený odovzdaním
cien víťazom. Veríme, že sa ešte v tom−
to roku podarí zorganizovať ďalšie po−
kračovanie MX gulášových pretekov.
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Opäť je tu leto! A leto bez biblického tábora? To by si už mnohé naše
evanjelické deti nevedeli ani predstaviť. A pravdu povediac ani ja si už
neviem predstaviť leto bez toho, aby som nešla ako vedúca na biblický
tábor s našimi deťmi z Beckova, z Kálnice a Beckovskej Viesky.

Tento rok sme organizovali tábor v termíne od 29.6. do 5.7.2009 v
stredisku evanjelickej cirkvi v Liptovskom Hrádku, v Janoškovom
dome. Každým rokom stúpa počet detí, ktoré sa zúčastňujú tábora.
Tento rok sa tábora zúčastnilo 38 detí, z toho však boli 3 mládežníci
– Dominika Kováčová, David Jaroščiak a Tánička Filipová, ktorí nám
pomáhali s prípravou, ale i organizáciou tábora, za čo im touto ces−
tou chceme aj poďakovať.

No, ale poďme k táboru. Tábor sa začal cestou vlakom do Liptov−
ského Mikuláša. Počas cesty mali deti zapisovať, čo zaujímavého vi−
deli, a tiež si zaznamenávať všetky vlakové stanice. Z ich zápiskov
sme sa dozvedeli rôzne zaujímavé veci, ako bol napríklad rozvodnený
Váh, alebo labute, či Nosická priehrada. To bola ich prvá táborová
hra. Z Liptovského Mikuláša nás objednaný autobus priviezol priamo
k spomínanému miestu, do Janoškovho domu. Na náš príchod nám
náš Pán zoslal dážď, možno to boli Jeho slzy radosti, že sa opäť po
roku schádzame, aby sme Ho spolu s deťmi hľadali a oslavovali...

A tu sa to všetko začalo. Deti sa ubytovali v pekných izbách a
začal sa program. Počas prvého spoločného večera sme deti oboz−
námili s názvom a témou celého tábora. Vysvetlili sme im, že budú
hľadači vzácnych kameňov, ktorí budú nielen zbierať body v podobe
kameňov, ale budú hľadať aj tie duchovné kamene − biblické pravdy,
ktoré keď nájdu im nikto nevezme a majú oveľa väčšiu hodnotu, ako
tie hmotné kamene. Hlavnou témou celého tábora bola stavba a
obnova jeruzalemských hradieb, ktoré mali byť obrazom stavby a
budovania nášho duchovného života. Tieto hradby bol povolaný sta−
vať Nehemiáš, o ktorom sa
deti dozvedali na dopoludňaj−
ších lekciách. Rozprávali sme
si, ako bol Nehemiáš Bohom
povolaný stavať zničené jeru−
zalemské hradby, ako spolu
s Jeruzalemčanmi stavali tie−
to hradby, ako oslavovali
Boha po dostavaní hradieb,
avšak i o tom ako Jeruzalem−
čania robili veci, ktoré sa
Bohu nepáčili. Deti, ale aj my

sme sa cez tento príbeh Nehemiáša naučili, že v každej situácií sa
máme spoliehať na Pána, máme Jemu slúžiť, máme tak ako Jeruza−
lemčania Ho oslavovať a odovzdať sa mu celý. Pán chce a túži po
nás, nielen po nejakej časti, ale chce, aby sme Mu odovzdali každú
časť svojho života. Tak ako Nehemiáš staval hradby, tak i deti v
tímoch počas celého týždňa stavali z krabíc jeruzalemské hradby,
ktoré sa mnohým veľmi vydarili. Každý tím mal svoj názov, pokrik i
vlajku. Na tábore sme mali hľadačov vzácnych pokladov s veľmi
originálnymi názvami, a to: Templári, Spombi Bom, Adamsovci a
Kobry. Novinkou na tábore bolo, že sme mali Telesprávy, ktoré si
pripravili dvaja chlapci Marek Jaroščiak a Adam Martiš a každý ve−
čer podávali informácie o tom, ako Boh tvoril našu planétu Zem. Prvý
deň v tábore sme si unavení ľahli spať, aby sme na druhý deň mohli
začať ďalší táborový deň.

Každý deň sa začal rannou hrou, kde tímy súťažili a získavali pre
svoj tím potrebné body. Samozrejme, nesmeli chýbať chutné raňajky,
ktoré nám počas celého týždňa pripravovali pani učiteľka Bandúrová
a teta Renátka Benko. Oni sa starali aj o vydávanie jedla počas celé−
ho týždňa. Aj im ďakujeme, že im Pán dal ochotné srdce k takejto
službe. Samozrejme okrem spomínanej lekcie deti každý deň mali
veľkú hru, ktorá sa týkala vždy preberanej časti z Nehemiáša. Každý
deň bola vyhlasovaná celodenná úloha, ktorá sa vyhodnocovala pri
večernom programe. Popoludní mali deti po krátkej sieste stíšenia,

kde sme preberali a do
života aplikovali pravdy z
knihy Nehemiáš. Ja som
viedla skupinku dorasten−
cov, z ktorých mnohí už
poznajú nášho Pána a
verím tomu, že mohli vďa−
ka týmto skupinkám zase
načerpať, upevniť a porásť
vo svojej viere. Po skupin−
kách boli tvorivé dielne.
Na jednej si deti vyrábali
rôzne zbrane, na inej vy−

rábali zase nádherné kvety z krepového papiera, na ďalšej nacvičova−
li divadlo na tému podobenstva o Veľkej večeri, a tiež bola dielňa, kde
sa dievčatá učili spievať kresťanské piesne a vytvorili malý spevokol.
Nechýbal ani výlet do Liptovského Mikuláša, kde sme navštívili vyda−
vateľstvo Tranoscius a evanjelický kostol. Každý večer, okrem celko−
vého zhodnotenia dňa, Telespráv a táborovej pošty, si deti mohli vy−
počuť misionársky príbeh o Cori ten Boom. Cori prežila veľa ťažkých
situácií v živote. Ako mladej jej zomrel otec i mama, bola v koncentrač−
nom tábore, kde jej zomrela sestra. Napriek tomu stále dôverovala
Bohu, ktorý jej dával silu kráčať ďalej a zvestovať evanjelium ľudom z
rôznych krajín. Jej oddanosť a viera nám je silným príkladom.

Tábor sme
ukončili nád−
herným Jeru−
zalemským bá−
lom a spoločný−
mi ďakovnými
modlitbami detí
za čas stráve−
ný na tábore.

Veľkým po−
vzbudením pre
mňa bolo, že
deti sa bez−
prostredne a
s p o n t á n n e
modlili nahlas,

spievali piesne na oslavu Pána Boha, čo v minulosti nebolo samo−
zrejmosťou. Sme veľmi vďační Bohu, že Pán sa detí dotýka a otvára
ich srdcia. Veríme, že deti si odniesli z tohto tábora ten najvzácnejší
kameň, a to je nášho Pána Ježiša a budú ho ďalej nasledovať a
hľadať Jeho vôľu vo svojich životoch.

A ako sme sa rozlúčili s táborom? Predsa opäť dažďom. Verím, že
to bol bol symbol požehnania, ktoré sme mohli prijať a prežiť na
tomto tábore. Vďaka ti Pane za tento tábor.                Radka Hladká

LETNÝ BIBLICKÝ TÁBOR – „HĽADAČI VZÁCNYCH POKLADOV“



Beckovské novinyčíslo 3 − august 2009 21www.obec−beckov.sk

Jednou z historicky najdôležitejších
kapitol dvadsiateho storočia pre sloven−
ský národ je jeho vystúpenie proti tyra−
nii a fašizmu v auguste r 1944.

Jednotky Prvej partizánskej brigády
J.V. Stalina, ktorej velil náčelník štábu
Ržeckij a pozemné vojsko veliteľstva
Banská Bystrica, obsadili uvedené mesto
a vyhlásili obnovenie Československej
republiky dňa 29.8.1944 – tento deň bol
neskôr vyhlásený za začiatok Sloven−
ského národného povstania. Revoluč−
né sily na Slovensku, ktoré na sklonku
druhej svetovej vojny vystúpili so zbra−
ňou v ruke proti fašizmu a za národné
oslobodenie, dokázali pristúpiť k sloven−
skej národnej otázke už nie ako k jedi−
nej otázke o sebe samej, ale ako k jed−
nej z viacerých, dokonca takých, ktoré
majú eminente medzinárodný charak−
ter. V antifašistickom a národnooslobo−
dzovacom zápase sa riešili rozhodujú−
ce otázky spoločenského rozvoja po
vojne. Riešila sa tu domovina dvoch
rovnoprávnych národov Slovákov a
Čechov. Je všeobecne známe, že nija−
ká revolúcia sa nezaobíde bez pokro−
kových zložiek armády a ozbrojeného
ľudu. V auguste pamätného roku 1944
Slovenským národným povstaním sa

podarilo oboje. V povstaní bojovalo 90
percent Slovákov a ostatnú časť tvorili
príslušníci všetkých národov Európy. Ar−
máda a povstalci po vypuknutí povsta−
nia bojovali na povstaleckom území, kde
SNR vykonávala svoju výkonnú moc. Po
zatlačení povstania do hôr, národ pokra−
čoval v partizánskom boji až do prícho−
du oslobodzovacej Červenej armády.

Na vedení povstania sa podieľali
viaceré politické strany, ako aj celý
národ, ktorý pochopil fašizmus ako ne−
prijateľnú zvrátenú ideológiu.

My mladí poznáme túto históriu len
z faktov literatúry a rozprávania našich
dedov, ktorí nám kládli na srdce, aby
sme na tieto augustové dni roku 1944
nikdy nezabudli a vážili si krvou vydo−
byté hrdinstvá tohto malého národa v
srdci Európy. Tieto dejiny, by teda mali
byť stále v osnovách výučby dejepisu
na našich školách.

Som toho názoru, že tieto strany
bojovali spolu bok po boku s jediným
a prioritným cieľom, porážkou fašizmu
a nie „ boj proti sebe“, ako je to mno−
hokrát v súčasnej dobe, pretože v
dnešnom svete je prioritná politická moc
a občan je až na druhom mieste.

Ing. Marek Jambor

65. výročie vypuknutia SNP Spoločenská kronika
(jún – júl − august)

Na spoločnú cestu životom vykročili:
6.6.2009 – Matúš Biesik a Katarína Krchnavá
19.6.2009 – Ľubomír Tinka a Renáta Kubincová
4.7.2009 – Peter Hanic a Katarína Václavíková

Blahoželáme:
50 rokov: Miroslav Hudec, Ing. Marika Jurčacková,

Mgr. Marta Striežencová, Danka Gurišová
55 rokov: Pavol Hladký, Ján Pacek, Elena Križanová,

Oľga Bánovská
60 rokov: Marián Beták, Anna Hlávková
65 rokov: Ján Mikuš, Anton Šrámka, Ján Šulek
75 rokov: Ján Čikel (č.d.332)
80 rokov: Ignác Holota, Mária Križanová
85 rokov: Terézia Zverbíková, Anna Fleischmanová
95 rokov: Štefánia Harmádyová

Rozlúčili sme sa:
Pavol Pišoja, Samuel Kolár

BLAHO�ELANIE
Štefánia HARMÁDYOVÁ (19.8.1914)

Významného životného jubilea 95 rokov sa dožíva
v polovici augusta naša najstaršia obyvateľka pani Šte−
fánia Harmádyová. Matka piatich detí a vdova sa teší z
každého nového dňa vo svojom domčeku v starostli−
vej opatere láskavých vnučiek a profesionálnej opat−
rovateľky. Do ďalších dní jej želáme radostné chvíle v
kruhu najbližších a veľa−veľa zdravia a pohody v tak
požehnanom veku!

Najbližšia rodina, starosta obce a členky
Sociálnej komisie v Beckove, RR BN

(b)

Na stretnutí
dôchodcov 21.
októbra 2008 v
Kultúrnom dome
v sprievode svojej
opatrovateľky p.
Ingrid Remenco−
vej medzi občan−
mi−dôchodcami a
so starostom
obce p. Karolom
Pavlovičom pri
odchode domov.

Za Pavlom Pišojom
Smútočné zhromaždenie rodinných príslušníkov, bývalých spo−
lupracovníkov, priateľov poľovníkov a ochrancov prírody sa v
utorok 9. júna 2009 na beckovskom cintoríne rozlúčilo s
Pavlom PIŠOJOM,
ktorý prehral boj s chorobou vo veku nedožitých 48 rokov.
Menovaný pôsobil v zaniknutom PZ Beckov a po vytvorení
nového PZ Hurban Beckov zostal už verný len spolku

ochrancov prírody a krajiny. Česť jeho pamiatke!                     Pavol Hladký

SPOMIENKA
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienkoch sviečok sa za Teba modlíme.
Osud Ti nedoprial už dlhšie s nami byť,
ale za to v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 26. júla 2009 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil náš
drahý manžel a otec, pán
Štefan Ondrčka.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

Manželka, dcéra a syn s rodinou

Vyznamenanie Milanovi Hladkému
Dňa 25. júna 2009 na slávnostnom zasad−
nutí RgO SZP Trenčín predseda Ing. Pavol
Arpáš pri príležitosti životného jubilea 60
rokov odovzdal členovi PZ Hurban Beckov
Milanovi Hladkému Bronzovú medailu SZP
za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva
na Slovensku, ktorú mu udelilo SZP Brati−
slava na návrh výboru a členskej základne
PZ Hurban Beckov.
Blahoželáme!

Pavol Hladký
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Sestry Vincentky pripravili

Pane, daj mi
vyrovnanosť,
aby som prijal to,
čo zmeniť nemôžem
odvahu,
aby som zmenil to,
čo zmeniť môžem
a múdrosť,
aby som vedel odlíšiť
jedno od druhého.

Marcus Aurélius

Pred pár dňami včelári TN okresu spoločne
oslávili 90. výročie založenia organizácie.

Oslavy sa konali v Mestskom osvetovom
stredisku v Novom Meste nad Váhom dňa 24.
júna 2009 a ich súčasťou bola aj výstava Včela
a príroda, ktorá sa sem preniesla z priestorov
múzea, kde bola otvorená 22.4.2009, na týž−
deň od 24.6.2009 do 30.6.2009.

Nakoľko táto organizácia je prestárla, prie−
merný vek členov je 60 rokov, tak robíme všetko
preto, aby sme pritiahli a vzbudili záujem mla−
dých ľudí a v tejto snahe sa rozhodla ZO SZV
v Novom Meste nad Váhom vystavať náučný
včelársky chodník.

Po rôznych jednaniach sme rozhodli vzhľa−
dom na aktivitu a počet včelárov v obci Kálni−
ca, že sa vytvorí v k.ú. obcí Kálnica a Beckov

náučný chodník v celkovej dĺžke 8 a pol kilo−
metra. Začiatok náučného chodníka bude v
Kálnici pri Poľnohospodárskom družstve a ko−

niec pri ihrisku TJ Zavažan v Kálnici. Na tejto
trase bude osadených osem kusov tabulí, na
ktorých budú priebežné informácie o včelách,
o včelích produktoch a na požiadanie bude
umožnené urobiť výklad priamo vo včelnici aj s
nahliadnutím do včiel.

Tento náučný chodník by sme radi otvorili
ešte v tomto roku a mal by slúžiť najmä žiakom
okolitých základných škôl, ako i turistom. Už pri
myšlienke náučného chodníka sme rozmýšľali
o jeho možnom rozšírení, preto je situovaný tak,
že v budúcnosti bude slúžiť pre turistov smerom
na Beckov, do Selca a na Inovec. Trasu sme
vyberali s možnosťou upravenia pre cykloturis−
tov a priblížili sme sa až k lokalite možného gol−
fového ihriska a lyžiarskeho areálu Piesky, kde
návštevníci počas letných mesiacov môžu vyu−

žiť túto lokalitu na spestrenie svoj−
ho voľna a najmä obohatiť svoje
vedomosti s možnosťou relaxá−
cie a využitia včelích produktov
k upevneniu svojho zdravia.

Financovanie tejto stavby
bude zabezpečené zo zdrojov
Eurofondov v troch etapách, pri−
čom v roku 2009 sa investuje
125.000 Sk, v roku 2010 to bude
99.000 Sk a v tretej etape v roku
2011 to bude 95.000 Sk. Po
ukončení celého projektu bude
obohatená a skrášlená zároveň
aj celá príroda v tejto časti, o
ktorú sa postarajú najmä kálnic−
kí včelári, ale očakávame aj spo−
luprácu od poľovníckych zdru−
žení, turistov, cykloturistov, obcí
a okresného mesta, ako aj od
samotných škôl – čo sa týka

využitia tohoto náučného chodníka.
Tibor Valovič, predseda ZO SZV

v Novom Meste nad Váhom

Včelársky náučný chodník

KNIŽNÁ NOVINKA
Základná organizácia Slovenského zväzu včelá−

rov v Novom Meste nad Váhom vydala knižku, kto−
rej autorkou je zná−
ma spisovateľka
Anna Černochová
pod názvom 90 ro−
kov včelárstva v
okrese Nové Mesto
nad Váhom 1919 –
2009. Vydal Tising,
NMnV, 2009. V kniž−
ke nájdete popri
úvodnom slove Ti−
bora Valoviča, pred−
sedu ZO SZV v No−
vom Meste nad Vá−
hom kapitoly z bo−
hatej histórie včelár−
stva v okrese od
čias starých Slova−
nov, cez stredovek, obdobie 1. republiky a 70−tych
rokov 20. storočia až po súčasnosť. Zoznámite sa s
predstaviteľmi výboru SZV a oboznámite sa so vče−
lárením v niektorých obciach okresu. Žiaľ, včeláre−
nie v našej obci nie je zachytené. Samozrejme, kni−
ha obsahuje aj ďalšie informácie a veľa cenných fo−
tografií. Prečítajte si!                           (b)

90 rokov vèelárstva

ZLODEJINA
Z malej zlodejiny sa postupne vyvinie

i väčšia krádež.

Ešte v apríli som zavesila prvý žetón na
smetiak, bolo ráno. Prišlo smetiarske auto,
smetiak na kraji cesty čaká na vysypanie, pra−
covník nazrie dnu a kričí: „Nemáte žetón?“
Ale mám. Zbytočne, nebolo ho. Dala som dru−
hý. Teda na Ocú visel v plechovej skrini je−
den žetón s číslom 308. Bolo mu smutno, až
16. júna pribudol druhý, čakal dva mesiace,
lenže chudák, nevisel na vlastnom smetiaku,
ale na cudzom. Sú tam už tri, privítali svojho
súrodenca, ktorého odcudzilo možno dieťa –
čo hovoria na to rodičia? Ak to bol dospelý,
môže sa hanbiť, ak mu chýba k dobrej poho−
de iba jeden žetón, tak je to chudák.

Margita Bubeníková

Beckovské kolo � 13. ročník
Dňa 11. júla 2009 Poľovnícke združenie Hurban – Beckov usporiadalo na svojej strelnici 13.

ročník streleckých pretekov v streľbe na asfaltové terče pod názvom Beckovské kolo o pohár
starostu obce Beckov. V príjemnom počasí a pri dobrej konkurencii zvíťazil Ivan Pisca z Podolia,
ktorý získal 1. cenu, pohár, od starostu obce, druhý skončil Ján Krchnavý z Kálnice, ktorý získal
cenu od Milana Haberlu z Majdána, tretí skončil Erik Trautenberger z Kočoviec, ktorý získal
cenu fi REX Peter Čikel, štvrtý skončil Miloš Gúčik z Nového Mesta nad Váhom, piaty skončil
Matej Pista z Podolia a šiesty skončil Ing. Ján Kováčik z Nového Mesta nad Váhom. Mimo
pódioví strelci získali ceny od fi Detmar, Cityfarma, Ekopol a OVB. Na preteku sa tiež sponzor−
sky podieľaloDC TESCO−STORE Beckov.                                                       Pavol Hladký

Na fotografii zľava stojaci Miroslav Uherčík, predseda PZ Hurban Beckov, Ivan Pisca, víťaz
preteku, Erik Trautenberger, Miloš Gúčik, Matej Pista, Ing. Ján Kováčik, Ján Krchnavý a Karol
Pavlovič, starosta obce Beckov.                                                  Foto: Ing. M. Jambor
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Vážení čitatelia Beckovských novín, vlastníci poľov−
níckych pozemkov, milovníci zbraní, športového stre−
lectva a poľovníctva. Slovenská poľovnícka obec sa po
45. rokoch konečne dočkala prijatia nového zákona o
poľovníctve, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1.9.2009.
Je to presne 6 rokov od protestnej petície s 500 000
podpismi, čím bol zákon z dielne Zsolt Simona a býva−
lej vlády Mikuláša Dzurindu zamietnutý. Znenie nové−
ho zákona o poľovníctve je dostupné na internetovej
stránke Národnej rady. Zákon je moderný a v súlade
so smernicami Európskej únie. Vzťahy medzi vlastník−
mi poľovných pozemkov, poľovníkmi, obcami a inými
subjektami sú upravené, prehľadné a záleží len na
tom, ako sa vlastníci poľovných plôch revíru postavia k
poľovníckej organizácii v obci. Musíme nájsť konsen−
zus, sme občania obce Beckov a nám patrí aj revír
Beckov. Až komunálne voľby v roku 2010 ukážu, či
kolektív obce, ktorý z nich vyjde, teda starosta a obec−
né zastupiteľstvo, budú schopní organizáciu podržať
alebo či ju nechajú v problémoch. Ľudovo sa hovorí,
aká je obec, také sú aj organizácie alebo naopak. Nový
zákon posilňuje právo kontroly štátnych orgánov (Ob−
vodné lesné úrady) a mal by sa zmeniť celkový pohľad
štátnej správy na riadenie poľovníctva. Po novom upra−
vuje štatút poľovníckej stráže, ktorej boli navŕšené prá−
vomoci, vrátane donucovacích prostriedkov.

V rámci ochrany živočíchov a prírody, o čo nám
všetkým v obci ide, dávame do povedomia občanov z
nového zákona o poľovníctve § 24 − čo sa zakazuje v
poľovnom revíri:

a) plašiť zver akýmkoľvek spôsobom;
b) spôsobovať zveri poranenie, stres, rušiť ju pri

hniezdení a kladení mláďat;
c) poškodzovať alebo ničiť poľovnícke zariadenia;
d) pohyb psov bez osoby podľa osobitného predpi−

su;
e) pohyb mačiek;
g) loviť zver bez povolenia;
h) privlastňovať si trofej uhynutej zveri;
j) vyvážať močovku do remízok, trstín, krovísk, lesa

a vetrolamov;
k) vypaľovať a vyrubovať kroviská;
l) jazda na motocykli, motorovej trojkolke, štvorkol−

ke, motorovom vozidle alebo motorovom člne, snež−
nom skútri a vodnom skútri v poľovnom revíri – neplatí
pre vlastníkov pozemkov pri ich bežnom obhospoda−
rovaní, ako aj pre užívateľa poľovníckeho revíru.

Mnohí navštevuje kataster obce za účelom práce
alebo turistiky, ak máte námietky voči chovaniu sa iných
v prírode, oznámte vec ktorémukoľvek poľovníkovi, kto−
rého poznáte alebo písomne na OÚ v Beckove, kde
Vašu sťažnosť alebo pripomienku KOVP vyrieši k spo−
kojnosti.

Prajeme Vám príjemný pobyt v katastri našej obce
a spoločne dbajme o jeho čistotu ako aj ochranu, aby
zostala aj pre generácie, čo prídu po nás.

Predseda združenia vlastníkov poľovníckych pozem−
kov Pavol Hladký (spracoval)

Miroslav Uherčík
Predseda Poľovníckeho združenia Hurban

Beckov (konzultant)

Nový zákon
o poľovníctve je tu!Syn môj, vieš dobre, že celý život som

bojoval, a to nielen proti nepriateľom Ríma,
ale – a to oveľa tvrdšie – proti zlým ná−
klonnostiam vo svojom vnútri. Všetky boje,
vnútorné i vonkajšie, mi zakaždým pri−
niesli veľa ponaučení.

Pozorne som sledoval deje v prírode,
ale aj skutky ľudí, čo ma obklopovali a
vždy som si vyberal na zdokonalenie svoj−
ho života to najlepšie, čo som videl.

Kiežby si mohol vo svojom živote vy−
užiť moje skúsenosti. Viem, že dobré rady
málo pomôžu Tvojej búrlivej mladosti. A
tak je isté, že sa budeš prebíjať životom
takými istými prekážkami, ako Tvoj otec,
niekedy aj hlavou proti múru a učiť sa na
vlastnej škode. Napriek tomu, prosím Ťa,
vynalož všetko svoje úsilie, aby si kráčal
po dobrých chodníkoch života. Pokladaj
za nevyhnutné dennodenne ničiť v sebe
všetko zlo i s jeho následkami a súčasne
pestovať v sebe schopnosť každodenne
sa znovuzrodiť k vznešenejšiemu dobru
ukrytému v ľudskej duši. Nauč sa milovať
a odpúšťať, zabúdať na zlé a rozsievať
dobro a ustavične zvádzať zápasy za za−
chovanie ľudskej dôstojnosti.

Človek má pokoj v duši, keď si zvolil
správny životný štýl, keď robí to, čo robiť
má, čo smeruje k rozvinutiu celej jeho
osobnosti, keď môže uplatniť svoje schop−
nosti na dobro pre seba i pre druhých
ľudí. Nesprávne túžby a žiadosti, egoiz−
mus a iné neresti musí človek v sebe
potláčať. Tým neobmedzuje rozvinutie
svojej osobnosti, ako neškodí ovocným
stromom, keď z nich odreže plané vý−
honky, ale naopak, upevní konáre, ktoré
prinesú ovocie.

Podobne potlačením nesprávnych
chúťok človek uvoľní silu na upevnenie
dobrých, ušľachtilých schopností a vlast−
ností. Nebudeš napríklad za každú cenu
presadzovať svoj názor a tým si robiť
zbytočných nepriateľov. Neurazíš sa,
keď Ti niekto niečo vytkne. A keď sa
pomýliš, je treba uvedomiť si tieto omyly,
priznať si ich a venovať všetko úsilie na
ich rýchle odstránenie. To je jeden zo
základných predpokladov úspechu v
každej ľudskej činnosti.

Nauč sa trpezlivo vypočuť druhého člo−
veka, ktorý má odlišnú mienku, nikdy mu
nedaj najavo svoju nervozitu či náhlenie.
Buď zhovievavý a súcitný. Zmýšľaj a ho−
vor o druhom iba láskavo. Buď ku kaž−
dému dobrý a pomáhaj každému, kto po−
trebuje Tvoju pomoc.

Opáš si bedrá pravdou a obleč si pan−
cier spravodlivosti. Buď horlivý vo všet−
kom, čo je spravodlivé a dobré. Miluj ľudí
bez pokrytectva. Zoškliv si zlé a pridŕžaj
sa dobrého. Predbiehaj druhých v horli−
vosti. Tvoj pozdrav nech je čosi viac, ako
len pár slov. Nech je pozvánkou vykročiť
k sebe navzájom. Nebuď lenivý a pestuj
v sebe vrúcneho ducha. Buď stále vese−
lý, nie však rozpustilý a usmievaj sa na
druhých aj cez vlastné slzy. Nech sa nikto
necíti v Tvojej prítomnosti osamotený,
opustený alebo nešťastný.

Buď trpezlivý v súženiach, ochotný a

vnímavý k potrebám druhých. K hosťom
buď pohostinný, nie skúpy a falošný. Rob
dobre tým, čo Ti ubližujú a nikdy im ne−
zloreč. Je iste šťastím pre tento svet, že
v ňom neexistujú iba tváre skrivené pom−
stychtivosťou a nenávisťou, ale i tváre,
ktoré nám približujú nebo.

Preto Ťa prosím, ak niekto Tebou po−
hŕda, pokladaj to za jeho osobnú vec. Tvo−
ja vec je, aby si sa nikdy nepristihol pri
čine alebo pri slove hodnom opovrhnutia.

Nenávidí Ťa niekto? Tiež to je jeho vec,
Tvoja vec však je, aby si bol zhovievavý
a láskavý ku každému a aby si bol ochot−
ný odpustiť práve tomu človeku jeho omyl
úprimne a vľúdne bez toho, aby si ho za−
hanbil alebo sa honosil tým, že ho vôbec
neznášaš.

Nedaj sa uniesť hnevu, nenávisti a
zlosti, prekonaj prvé osudné okamihy a
uvidíš, že všetko sa dobre skončí. Hne−
vom sa nikdy nič nevyriešilo a ani nevy−
rieši. Iba láska prináša plné porozume−
nie, ohľaduplnosť a pokojamilovnosť.

Kto hľadá a vidí vinu iba u druhých,
ten sa iba rozčuľuje, zatvrdzuje, stáva sa
nespravodlivým.

Radosť zo života je možná iba vtedy,
keď máš v sebe dosť svetla, aby si mo−
hol aj iným svietiť na ceste životom. Nikdy
sa nezníž k tomu, aby si sa odplácal zlým
za zlé, to je ponižujúce. Nakoľko je to
možné, nažívaj v pokoji so všetkými ľuď−
mi. Len nízke charaktery sa pomstia,
prázdne, hmotou a pýchou vypálené duše,
ktorým už v duši vyhasol všetok ľudský
cit. Ty buď vždy veľkodušný! A preto, ak
je Tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, ak je
smädný, napoj ho. Nedaj sa premôcť zlé−
mu, ale dobrom premáhaj zlo. Každým
svojím slovom, svojim životom, prácou,
dávaj príklad každému a na každom mieste
snaž sa vytvárať také vzťahy, ktoré pri−
spievajú k pokoju a k šťastiu, vzťahy, ktoré
povznášajú, ale neubíjajú, vzťahy, ktoré
priťahujú, ale neodpudzujú.

Nikoho nevylučuj zo svojej priazne,
nikomu neodmietaj prejavy sympatie, po−
zornosti a ohľaduplnosti. Ak nedokáže−
me si spoločne spríjemňovať život, po−
máhať v núdzi, potom nevieme ľudsky
dôstojne žiť.

Raduj sa s tými, čo majú dôvod k ra−
dosti a maj súcit s tými, čo trpia a plačú.
Nikdy nebuď namyslený. Nenamýšľaj si,
že si múdry, lebo veľa je toho, čo ešte
nevieš. Človek, ktorý sa ozaj usiluje stať
sa dokonalým, si nikdy nemyslí, že už
dosiahol svoj cieľ. Pravý duchovný po−
krok sa uskutočňuje len v stálom napre−
dovaní. Kto sa zastaví, už aj klesá. Ne−
baž po sláve, ale radšej počúvni nášho
poetu: „Každé telo je tráva a všetka jeho
krása a sláva ako poľný kvet. Zaschne
tráva, zvädne kvet!“ Nikomu nebuď nič
dlžný okrem lásky. Zaprisahám Ťa, aby
si nikdy nezabúdal na česť a zodpoved−
nosť, aby si si vážil a ctil každého člove−
ka, lebo len tak budeš mať pokoj vo svo−
jom svedomí, ktoré je najväčšou hodno−
tou človeka.

Tvoj otec Marcus Aurelius

Posledný list cisára Marca Aurélia synovi
Komodovi, nástupcovi trónu v roku 180.
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MUŽI:
V minulom ročníku reprezentovali

obec dve družstvá, muži a dorast v II.
Triede Sever ObFZ Trenčín. Mužstvo
mužov nemalo takú kvalitu, ako keď
postúpilo, lebo odišiel tréner Roman
Pevný a opory, ktoré si do mužstva
zabudoval. Mužov začal trénovať Jozef
Tuka, ktorý bol aj hrajúcim trénerom a
vedúci Marián Sládek st.

Zostava mužov: Kačerek – Nebo−
háč, Sládek ml., Pálka, Podhorský,
Tuka, Onderčo, Križan Ján, Križan Ja−
kub, Hladký, Matlák, Kuník, Minárik,
Tučka, Kolník, Izakovič, Pevný, Kopriv−
ňanský, Bošanský, Koštiaľ, Krivánek,
Žingor, Hubina.

Strelci gólov (46): Pálka 13, Nebo−
háč 9, Matlák 4, Koštiaľ 3, Onderčo,
Podhorský a Bošanský 2, Pevný a Iza−
kovič 1, vlastné góly súperov 3.

Bilancia po jesennej časti:
Doma: 6 zápasov 3 výhry 1 remíza

a 2 prehry 15:10 skóre s 10 bodmi.
Vonku: 7 zápasov 1 výhra 0 remíz a

6 prehier 11:33 skóre s 3 bodmi.
Bilancia po jarnej časti:
Doma: 7 zápasov 2 výhry 2 remízy

a 3 prehry 11:14 skóre s 8 bodmi.
Vonku 6 zápasov 2 výhry 0 remíz a

4 prehry 9:20 skóre s 6 bodmi.
Celková bilancia:
Doma: 13 zápasov 5 výhier 3 remí−

zy a 5 prehier 26:24 skóre s 18 bodmi.
Vonku: 13 zápasov 3 výhry 0 remíz

a 10 prehier 20:53 skóre s 9 bodmi.
Celkom: 26 zápasov 8 výhry 3 re−

mízy a 15 prehier 46:77 skóre s 27 bod−
mi.

Muži skončili v tabuľke na 11. mies−
te zo 14 účastníkov.

DORAST:
Mužstvo dorastu patrilo medzi naj−

mladšie v súťaži, a preto nemalo také
výsledky ako súperi. Trénerom bol
Hazda a Roman Pastorek st. a vedúci
Marián Polák.

Zostava: Valach, Wilfert – Ľubomír
Vazovan, Peter Vazovan, Tomáš Fia−
la, Michal Fiala, Pagáč, Sedláček, Či−
kel, Budík, Bubeník, Porubčan, Škarka,
Kamaráš, Obšut, Benko, Hodulík.

Strelci gólov (16): Škarka 5, Ľubo−
mír Vazovan a Sedláček 4, Michal Fia−
la 2, Hodulík a Obšut 1.

Bilancia po jesennej časti:
Doma: 4 zápasy 0 výhier 0 remíz 4

prehry 8:33 skóre s 0 bodmi.
Vonku: 4 zápasy 0 výhier 0 remíz 4

prehry 1:44 skóre s 0 bodmi.
Bilancia po jarnej časti:
Doma: 4 zápasy 2 výhry 0 remíz 2

prehry 7:13 skóre s 6 bodmi.
Vonku: 4 zápasy 0 výhier 0 remíz 4

prehry 0:20 skóre s 0 bodmi.
Celková bilancia:
Doma: 8 zápasov 2 výhry 0 remíz 6

prehier 15:46 skóre s 6 bodmi.
Vonku: 8 zápasov 0 výhier 0 remíz

8 prehier 1.64 skóre s 0 bodmi.
Celkom:16 zápasov 2 výhry 0 remíz

14 prehier 16:110 skóre s 6 bodmi.
Dorast skončil v tabuľke na posled−

nom 9. mieste z 9 účastníkov.
V novom ročníku 2009/10 budú obec

reprezentovať 3 družstvá (muži, dorast
a žiaci).

Vladimír Školár

Hodnotenie TJ Slovan BECKOV ročník 2008/09FALO�NÉ KAMARÁTSTVO

Líška vraví kohútovi:
„Aký si pekný, kamarát“
a volá ho k sebe do bútľavy,
že tam má žitko, ba i hrach.

Kohút si pyšne zdvihne hlavu
a zakýva ňou do výšky.
Nezažil ešte takú chválu
akú priam teraz od líšky.

Zatrepe krídlami a zletí z chlieva pri múre
priamo pred ľstivú líšku.
Tá sa však tvári celkom nevinne
a zve ho ďalej v svoju chyžku.

Len čo však dôjde k brlohu,
už neodolá ľstivá líška.
Schmatla kohúta za nohu
a už mu i druhú stíska.

Keď videl kohút, že je zle,
prekukol líšku falošnú,
sám so ľsťou začína a vraví k nej,
že má tam brata za lieskou.

Líška sa chcela zmocniť oboch
A pustí chytro kohúta.
Smeje sa: „To iba taký žart,
pozvi i brata v moju chyžku, ta“.

Využil kohút voľnosť od líšky,
zvrtol sa rýchlo dozadu,
vyletel, sťa šíp do výšky
za murovanú ohradu.

Marta Sapáková, r.Čiklová

Maffiny po beckovsky
50 dkg čerešní (višní), 20 dkg masla

(môžeme použiť olej), 15 dkg kryštálové−
ho cukru, štipku soli, citrónová kôra, 1
vanilínový cukor, 4 vajcia, 27 dkg hladkej
múky, 1 ČL kypriaceho prášku, 1PL rumu
(najlepšia je domáca čerešňovica). PO−
STUP: Celé vajcia šľaháme spolu s cuk−
rom až do peny. Postupne pridáme mas−
lo (olej), soľ, citrónovú kôru, vanilínový
cukor, rum (čerešňovicu). Potom zľahka
primiešame múku a kypriaci prášok. Če−
rešne (višne) sa vmiešavajú nakoniec.
Takto pripravené cesto nalievame do ko−
šíčkov. Niekedy pridám aj kúsky čokolá−
dy, len potom nám koláčiky rýchlejšie
schnú. Dobre vychladnuté prikryjeme
utierkou. Zostanú vláčne.

Sypaná štrúdľa
50 dkg polohrubej múky, 40 dkg kryš−

tálového cukru, 25 dkg mletých orechov,
25 dkg mletého maku, 10 jabĺk, škoricový
cukor, 1 celé maslo. POSTUP: Sypké su−
roviny zmiešame a rozdelíme na tri časti.
Vymastíme plech a nasypeme 1.časť syp−
kej zmesi, na to dáme 1 nastrúhaných ja−
bĺk, posypeme škoricou. Opäť nasypeme
2.časť zmesi a pridáme druhú polovicu ja−
bĺk. Posypeme škoricovým cukrom a na−
sypeme poslednú časť zmesi. Navrch na−

strúhame maslo (môže to byť aj Hera). Koláč
pečieme 45 minút.

Syrové pagáče
60 dkg polohrubej múky, 1 maslo (aký−

koľvek tuk), 250 ml šľahačky, 2 vajcia, 2
prášky do pečiva, 30 dkg strúhaného EI−
DAMU (môže byť aj viacej, sú lepšie), soľ
podľa chuti. Všetko spolu zmiesime, ak je
riedke cesto, tak môžeme pridať múku.

Orechovo − nutelové hviezdičky
40 dkg hladkej múky, 20 dkg mletých

orechov, 32 dkg Palmarínu, 20 dkg práš−
kového cukru, 2 celé vajcia. Všetko spolu
zmiešame a necháme 1 hodiny odpočívať.
Vykrajujeme kolieska, srdiečka. Po upeče−
ní spájame nutelou.

Sézamové kolieska
16 dkg polohrubej múky, 125 g masla, 1

biely jogurt, 1/2 ČL soli, vajce na potretie,
sezam. Postup: Zo surovín spracujeme
cesto a povykrajujeme kolieska. Potrieme
vajíčkom a posypeme sézamom.

Milé ženičky, prajem Vám požehnanú
pôstnu dobu, ale pozor, vždy s úsmevom
na tvári. Lebo len úsmev je korením nášho
život. A ešte jedno: Ani veľké vody lásku
neuhasia, ani rieky ju neodplavia.

Marta Striežencová

Recepty pani Marty

Obec Beckov Vás pozýva na

BECKOVSKÉ HODY
v dňoch 14. – 16. augusta 2009

PROGRAM:
PIATOK 14.8.2009 od 18.00 h – kultúrny dom Beckov − kon−
cert skupín: SKAPRAŠUPINA, S.V.S., PATÁLIA, JOYRIDE
Po koncerte diskotéka do rána. Vstupné 2 eura
Organizátor: Double Agency s podporou Obce Beckov
SOBOTA 15.8.2009 od 20.00 h – parkovisko pri parku −
tanečná zábava s hudobnou skupinou UNIVERZ
NEDEĽA 16.8.2009
10.00 h − hodová sv. omša v rim.kat. farskom kostole s
dychovou hudbou Vlčovanka
14.00 – 19.30 h – koncert DH VLČOVANKA na parkovisku
pri parku
Sprievodné akcie:
Výstava kabeliek a ručníkov v klube pri parku – pripravila
ZO JDS Beckov, Bludní rytieri na hrade
Sobota:
10.00 − 18.00 h Streľba z luku, výstava zbraní
14.00 a 16.00 h − výcvik zbrojnošov
Nedeľa:
10.00 − 18.00 h Streľba z luku, výstava zbraní
13.00 − 14.00 a 16.00 − výcvik zbrojnošov


