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Príchod vojvodu Stibora so
svojou družinou do dediny.

Starosta obce s mik−
rofónom versus Stibor
s mečom.

Chystá sa bitka pred očami
zvedavých divákov.

Rytieri idú do boja...

Boj z blízka.

A tu je víťaz – vojvoda Stibor.

9. Beckovské letné slávnosti obrazom
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE BECKOV ZO DŇA 19.6.2007

uzn.č. 88/2007 − OZ berie na vedo−
mie kontrolu uznesení z riadneho OZ
11.05.2007 a z mimoriadneho OZ
16.05.2007 bez pripomienok;

uzn.č. 89/2007 − a) OZ schvaľuje
návrh Zmluvy o dielo „Rozšírenie plyno−
fikácie obce Beckov“

b) OZ schvaľuje odborný dozor na
uvedenú akciu Ing. M. Neboháča;

uzn.č. 90/2007 − a) OZ schvaľuje
návrh Zmluvy o dielo „Dodávka a mon−
táž hydroizolačného strešného plášťa na
budove MŠ „

b) OZ schvaľuje odborný dozor E.
Benku, Beckov č. 135;

uzn.č. 91/2007 − a) schvaľuje návrh
zmluvy o dielo „Výmena okien a dverí
na budove MŠ Beckov“

b) OZ schvaľuje odborný dozor Ing.
M. Neboháča;

uzn.č. 92/2007 − OZ ukladá všetkým,
ktorým boli zverené úlohy v rámci prí−
pravy a realizácie BLS, aby si svoje úlo−
hy plnili včas a zodpovedne k úspešné−
mu zvládnutiu prípravy a realizácie
9.BLS;

uzn.č. 93/2007 − OZ schvaľuje reali−
záciu urbanistickej štúdie stavebného
obvodu Záhrada v Beckove pre výstav−
bu rodinných domov;

uzn.č. 94/2007 − OZ neschvaľuje
návrh realizácie územného plánu zóny
Zelená voda v k.ú. obce Beckov za
podmienok uvedených v ponuke a pre−
súva prerokovanie na august 2007;

uzn.č. 95/2007 − a) OZ schvaľuje vy−
písanie výberového konania na funkciu
vedúceho prevádzky s podmienkami
uvedenými v prílohe;

b) OZ poveruje do výberovej komisie
Ing. V. Masla a J. Zbudilu;

uzn.č. 96/2007 − a) OZ ruší uznese−
nie č. 540/2003 zo dňa 07.11.2003 a
uzn.č. 144/2003 zo dňa 31.10.2003 o
otváracích a zatváracích hodinách v pre−

vádzke „Reštaurácia pod Orechom“;
b) OZ ukladá komisii verejného po−

riadku, obchodu a služieb pripraviť ná−
vrh VZN o určení času predaja v ob−
chodných, reštauračných a pohostin−
ských prevádzkach a času prevádzky
služieb v obci Beckov v termíne do
17.08.2007;

uzn.č. 97/2007 − a) OZ schvaľuje
vstup obce Beckov do Miestnej akčnej
skupiny ( MAS ) „Beckov− Čachtice−Te−
matín „. MAS bude vytvorená ako ob−
čianske združenie podľa zákona č. 83/
90 Zb. MAS bude vytvorená pre účely
čerpania prostriedkov z programu LEA−
DER. Spôsob zapojenia, práva a povin−
nosti členov budú upravené stanovami;

b) OZ schvaľuje ročný poplatok do
MAS vo výške 1 Sk na obyvateľa obce,
konkrétne 1300 Sk.

uzn.č. 98/2007 − OZ berie na vedo−
mie informáciu starostu z jednania s
predstaviteľmi rím.−kat. cirkvi Biskupstvo
Nitra o pozemkoch v lokalite Záhrada;

uzn.č. 99/2007 − a) OZ berie na ve−
domie informáciu starostu o zadaní vy−
pracovania projektu na výmenu okien,
zateplenie fasády a strechy ZŠ Beckov
Ing. Miroslavovi Varačkovi, M. Bela 49,
TN;

b) OZ berie na vedomie informáciu o
vypracovaní projektu pre ihriská v areáli
ZŠ fi Malastav Trenčín;

uzn.č. 100/2007 − OZ berie na vedo−
mie oznámenie J. Pienčáka, Beckov 5
o hudobnej produkcii v objekte Bar −
Kolkáreň v termíne 14.07.2007 s pripo−
mienkou zabezpečenia verejného po−
riadku;

uzn.č. 101/2007 − OZ schvaľuje vý−
berovú komisiu pre dodávku dopravné−
ho značenia v obci v zložení: Ing. V.
Maslo, J. Zbudila, Ing. J. Pavlíček;

uzn.č. 102/2007 − OZ schvaľuje prí−
spevok pre volejbalový klub na základe
žiadosti ZŠ vo výške 10.000 Sk;

OZ obce Beckov schválilo návrh
uznesenia.                       I. Martišová

ŽIVEL SA NEVYHÝBA ANI NAŠEJ OBCI

POĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIEPOĎAKOVANIE
Ďakujeme spolu s celou našou rodinou Obecnému

hasičskému zboru, všetkým jeho členom, všetkým su−
sedom, známym a spoluobčanom za pomoc pri zvlád−
nutí záchrany nášho trvalého bydliska pri živelnej po−
hrome, ktorá sa prehnala našou obcou dňa 21.6.2007.
Zvlášť chceme poďakovať za zvládnutie situácie pánovi
Mariánovi Gábovi, majiteľovi fi REX Petrovi Čiklovi a
starostovi obce pánovi Karolovi Pavlovičovi. Zostávame
s úctou.                         Peter a Danka Hladkí

PAMÄTNÁ TABU¼A
Pri príležitosti spomienkových slávností 190. výročia

narodenia J.M. Hurbana sme v evanjelickom kostole
odhalili pamätnú tabuľu farárom, ktorí pôsobili v cirkev−
nom zbore v minulosti. Je to pekná tradícia, ktprú majú
v mnohých cirkevných zboroch, pridali sme sa k nej aj
my. Nech sú naše srdcia naplnené jedine vďakou voči
Pánu Bohu za všetko dobré, čo tu vypôsobil prostred−
níctvom svojho Slova, ktoré siali mnohí farári už od po−
lovice 16. stor., keď vznikol cirkevný zbor. Kiež ich siatie
prináša ja naďalej hojnú úrodu dobrého ovocia viery,
ktoré sa prejaví v našich vzájomných vzťahoch. pamät−
nú tabuľu odhalila ses. poddozorkyňa Emília Hladká spolu
so sestrou farárkou s nádejou a s túžbou, aby v nej
vytesané Slovo Božie: „Buď verný až do smrti a dám ti
veniec života“ z knihy Zjavenia Jána 2,10, sa vrývalo do
ľudských sŕdc, a tak mnohých viedlo v živote ku pokoju,
k láske a k istote vzkriesenia a nádeji večného života.

Mgr. Chúťková

VÏAKA ZA POMOC
Prvý letný deň priniesol pre Slovensko, aj našu obec,

nečakané a zriedkavé problémy – rozsiahlu oblasť Slo−
venska postihla veľká búrka s ničivými následkami: po−
lámané stromy, konáre, poškodené strechy aj domy a
iný majetok a predovšetkým prerušenie dodávky elek−
trického prúdu.

Takmer všetky škody na majetku, ktoré spôsobila
nebezpečná letná búrka s víchricou, sa podarilo obeta−
vým pracovníkom obce a obecnej prevádzky, členom
Obecného hasičského zboru, ZSE a ďalším nezištne
pomáhajúcim občanom v krátkom čase odstrániť. Dnes
už len kde−tu vidieť stopy po besniacom živle.

A preto ešte raz – po rozhlasovom poďakovaní sta−
rostu obce a členov OZ – využívame príležitosť ešte raz
poďakovať všetkým, ktorí pomohli, aby naša obec bola
upravená a čistá – napríklad aj na 9. Beckovské letné
slávnosti, ktoré nasledovali o tri týždne.                      (b)

Viete že...Viete že...Viete že...Viete že...Viete že...

JE OBEC S NÁZVOM OBECKOV?
Nachádza sa v južnej časti okresu Veľký Krtíš. Prvá

písomná zmienka je z r. 1257. Obec sa nazývala Obich,
Abech, Ebéck, Ebeckow, Obeckov. Obec kedysi patrila
rodu Ebeckyovcov a ich nasledovníkom. V rokoch 1554
– 1593 bola obsadená Turkami. Obyvatelia sa prevaž−
ne zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.
V obci je neoklasicistický rím.−kat. kostol z r. 1894 a
evanjelický kostol z r. 1908. Obec sa rozprestiera na
území bez nálezísk prírodných a iných surovín. Je v nej
kultúrny dom, dom smútku, nový obecný úrad a mater−
ská škola. Obec je plynofikovaná a má vodovod.

Ľubomír Paulus

Dňa 26. júna 2007 bolo polooblač−
no, dopoludňajšie presvitajúce slniečko
budilo k životu. Popoludnie bolo v inom
svetle – šedivé a bolestivé. Ako radost−
ný bol slnka jas, omnoho bolestnejší bol
zostup ku skutočnosti, že nás vo veku
21 rokov navždy opustila naša vnučka.

Bola to chvíľa, kedy by sa človek naj−
radšej uzavrel a nastávajúce hodiny a
dni nežil. Človek je tvor mysliaci – čo
treba urobiť? Kde hľadať radu, pomoc?

Pomoc sa našla. Vďaka pani JUDr.
Anne Murínovej, rod. Vazovanovej, jej
ochote a ústretovosti veci hneď riešiť.
Vedela sa orientovať v takejto situácii.
Jej prvý telefonát s manželom, generá−
lom Ing. Jaroslavom Murínom, bol ukáž−
kou, že sme stretli ľudí, ktorí sú ochotní
pomôcť v každej situácii.

Myšlienka, že naša vučka Zuzanka
je stratená v cudzom, chladnom, mlčan−
livom svete, bola neznesiteľná. Vložili
sme všetku dôveru do rúk manželov
Murínovcov. Naša veľká vďačnosť nás
priviedla k zastaveniu sa a zamysleniu,
že teraz, v tomto uponáhľanom svete,
žijú blízko nás ľudia, ktorých hodnota
pomoci je nad rámec našich možností.

Život človeka je zložitý a má obrov−
skú hodnotu. Nevieme si vysvetliť tajom−
stvo smrti, vtedy je každé slovo a po−
moc veľké.

Z celého srdca ďakujeme za nezišt−
nú pomoc nášmu vzácnemu susedovi,
generálovi Murínovi, že i pri svojej zod−
povednej práci si našiel čas a pomohol.
Ešte raz vďaka !

Jozef a Margita Bubeníkovci

POĎAKOVANIE
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BECKOVSKÝ SEN
Tretí týždeň mesiaca júla 2007 som spoločne s mojou su−

sedkou Simonkou Striežencovou navštívil Meander Parc ther−
mal Oravice. Jedná sa o podobný systém, ktorý mal byť vybu−
dovaný na parceliach za Kurtzovým majerom v Beckove. Cesta
na Oravice je možná osobným vozidlom alebo autobusovými
linkami po trase Beckov−Žilina−Kraľovany−Dolný Kubín−Tvrdo−
šín – Trstená – Vitanová – Oravice. V tomto parku je 6 termál−
nych bazénov, výrivky, morské vlnenia, tobogán, fínska sauna,
masáže, reštaurácia, bar, bufet a výborný personál, ktorý vyni−

ká ústretovosťou a ochotou voči hosťom. V zimnom období sú v
jeho tesnej blízkosti zjazdovky so všetkým servisom. Tiež nie je
nzanedbateľná zamestnanosť v priľahlej obci, do katastra ktorej
uvedený park patrí. V prípade dlhodobejšieho pobytu na Oravi−
ci môžete využiť na relax turistické trasy na Roháče a Zuberec

a môžete navštíviť folklórne slávnosti na Habovke. Kúsok máte
cez hraničný priechod Suchá Hora do Zakopaného, Jablonky,
Krakowa, Oswienčimu a Wadičova – rodiska Jána Pavla
II.Oravice sa oproti môjmu poslednému pobytu zmenili na turis−

tický raj, do ktorého sa určite ešte vrátim.Mnohí naši občania po
navštívení tohto miesta pochopia, že vybudovať niečo podobné
v Beckove, bol dobrý zámer, na ktorý je už asi neskoro.

Pavol Hladký

Prvý bazén v parku

Celkový pohľad na vchodovú časť

Tobogán, detská kĺzač−
ka a v pozadí lyžiarska
zjazdovka bez snehu

Príslušníci slovenského náro−
da rozprávajú po slovensky, tak−
že slovenčina je národným ja−
zykom Slovákov. Je to naša
materinská reč, naša materči−
na. Je jedným z najvýraznejších
znakov slovenského národa, v
tomto smere má etnosignifikant−
nú funkciu. Vo vzťahu k sloven−
skému národu nemá túto funk−
ciu už iba spisovný jazyk, ale i
súbor všetkých celonárodných
a celému národu zrozumiteľ−
ných výrazových prostriedkov.
Svoju úlohu plnia spomínané
prostriedky aj vtedy, keď nema−
jú spisovnú podobu zakotvenú
v kodifikačných príručkách. Tu
však treba uviesť, že táto celo−
národná podoba slov jazyka sa
uskutočňuje vo viacerých podo−
bách, tzv. formách jestvovania
jazyka.

Národný jazyk predstavuje
súbor jazykových prostriedkov,
ktoré národ používa na dorozu−
mievanie a spoločenský kon−
takt. Tu sa nám ponúka otáz−
ka, či jazykovým znakom urči−
tého národa je jeho národný
jazyk alebo jeho spisovný jazyk.
V starších vývinových obdo−
biach sa považoval za znak
národa spisovný jazyk, jazyk
jeho literatúry. No s rozmachom
masovokomunikačných techno−
lógií ustupuje táto funkcia spi−
sovného jazyka do úzadia a jej
miesto vypĺňajú tie formy národ−
ného jazyka, v ktorých sa tak
„prísne“ nedodržiava norma spi−
sovného jazyka. To súvisí i s
vykonávaním profesie ľudí s
rôznym stupňom jazykového
vzdelania.

Z dialektov, z prirodzeného
základu ľudovej reči, z národa
a v národe, vznikol spisovný
jazyk. Nemali by sme zabúdať
na niekdajšie „pučiace výhon−
ky“ národného jazyka, konkrét−
ne nárečia, na tie, z ktorých sa
vyvinul spisovný jazyk. Samo−
zrejme, treba vyjaviť i to, že vzá−
jomný vzťah medzi spisovným
a celonárodným jazykom je
podstatným problémom do dis−
kusie. Kde niet vlastného spi−
sovného jazyka, tam možno
národný jazyk stotožniť s náre−

čiami daného jazyka. Isté však
je, že naša spisovná slovenči−
na je celospoločensky záväzná
podoba národného jazyka.

V súčasnosti je známe také−
to rozvrstvenie národného jazy−
ka v slovenskej jazykovede.
Vyčlenili sa nasledovné formy:
spisovná, štandardná, subštan−
dardná, nadnárečová, nárečo−
vá a ako osobitná zložka je ja−
zyk umeleckej literatúry. Jazyk
umeleckej literatúry stojí mimo
tejto stratifikácie, pretože autor
môže v takejto literatúre použí−
vať všetky výrazové prostried−
ky národného jazyka, teda ná−
rečové, profesionálne, slango−
vé, ba aj samostatne vytvore−
né. Vzhľadom na to, že popri
spisovnom jazyku sa pri spolo−
čenskom styku a dorozumieva−
ní používa aj menej prísne re−
gulovaná forma národného ja−
zyka, resp. základná podoba
národného jazyka, možno ju
označovať ako štandardnú for−
mu národného jazyka. Nejde o
žiadnu degradovanú formu, lež
o veľmi bežnú, štandardnú for−
mu. Ak v našom prejave výraz−
nejšie vystupujú krajové prvky,
prvky vrodených návykov, vzni−
ká ešte nižšia forma, a to sub−
štandardná. Tieto tri formy –
spisovná, štandardná a sub−
štandardná – ide o celonárod−
né formy národného jazyka ( nie
komunikáciu ), sa používajú vo
všetkých vrstvách národa a kto−
ré poznajú prakticky všetci prí−
slušníci nášho národa. Naprí−
klad: mäso – meso – maso; dip−
lomová práca – diplomovka –
diplomka. Na príklade prvej tro−
jice si môžeme všimnúť rozlí−
šenie v oblasti zvukovej a na
druhom príklade zase rozdiel v
oblasti lexikálnej.

Uvedené formy národného ja−
zyka sa teda navzájom ovplyv−
ňujú, nie sú od seba striktne od−
delené. Živý vzťah je predo−
všetkým medzi spisovnou a
štandardnou formou. Štan−
dardná forma čerpá základné
vyjadrovacie prostriedky zo spi−
sovnej formy, no existuje to aj
opačne.

PhDr. Lenka Mandelíková

Stratifikácia slovenského jazyka
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Škôlkári mamièkám
Oslava Dňa matiek bola v tomto školskom roku tre−

tím verejným vystúpením škôlkárov a opäť so stoper−
centnou účasťou.

Teší nás takýto záujem zo strany rodičov a zároveň
zaväzuje pripravovať oslavy v materskej škole tak, aby
boli pre deti hlbokým emociálnym zážitkom a pre ma−
mičky vždy milým prekvapením.

Iba materská škola dáva príležitosť vystúpiť každému
dieťaťu – a práve po tom túži každá mama. Realizovať
sa to dá, najvhodnejšie pre deti, v priestorch materskej
školy.

Oslavy využívame aj na prehlbovanie prosociálneho
správania sa detí. Spoločný program mladších a star−
ších detí je z edukačného hľadiska pre obe skupiny veľ−
mi progresívny.

V tomto školskom roku dominovali v oboch vekových
skupinách chlapci. Do vystúpenia bola preto vkombino−
vaná hudobno−pohybová časť s telovýchovnými prvka−
mi blízkymi práve im. Telovýchovné úbory v kombinácii
bielo−modrá a bielo−červená esteticky dotvárali celú sklad−
bu. Potlesk, ktorým mamičky odmeňovali svojich škôl−
károv za každý novovytvorený cvičebný útvar dosved−
čoval, že cvičenie sa páčilo. Aj fotografia dokumentuje,
že im to skutočne pristalo.          Daniela Dobrovodská

Keď som bola vo veku 7−8 rokov,
nevlastnila som žiadne kupované hrač−
ky, práve tak ako aj ostatné moje ka−
marátky. Sem−tam sa niektorá popýši−
la kúpenou bábikou alebo peknou lop−
tou, a to bolo vari všetko. Bábiky nám
obyčajne zhotovovali z handričiek
staršie sestry a niektorej aj mama vy−
kúzlila parádnu bábiku, ktorú sme ob−
divovali. Tiež aj lopty sme mali väčši−
nou urobené z handier a poomotávané
špagátmi, ale dalo sa s nimi celkom
dobre hrať na “métu” alebo “vybíjanú”,
čo sme sa väčšinou s loptami hrávali.
Mne raz tato urobili loptu z kravskej srsti,
pozliepanú lepidlom a na červeno na−
farbenú. Vyzerala pomerne dobre, ale
hrať sme sa s ňou nemohli, lebo bola
veľmi tvrdá, ale keď som si ju hádzala
o zem, skákala dosť dobre. Ďalej sme
mali záujem o rôzne pomaľované pa−
pieriky a stanioly, ktoré sme si vzájom−
ne vymieňali, zvlášť keď boli farebné.
Ešte sme zbierali a opatrovali farebné
sklíčka z rozbitých pohárikov, tanieri−
kov alebo váz.

Keď sme nepásli husy, alebo inak
nepomáhali doma rodičom, hrávali sme
sa na deti z jednotlivých rodín na našej
ulici. Najmä cez prázdniny sme sa za−
rážali ulicou.

Občas chodila medzi nás kamarát−
ka Anička. Bola od nás už o niečo
staršia a už veľa pomáhala doma mame
a my sme mali pred ňou rešpekt. Raz
priniesla medzi nás pekné farebne po−
maľované sklíčka, na ktoré sme všetky
hľadeli so závisťou. Ani ich nedala kaž−
dej do ruky, aby sa jej niektoré neroz−
bilo. Radi sme sa pozerali cez ne na
svet okolo seba i do diaľky. Bolo to
pekné podľa toho, ako bolo sklo zafar−
bené. A tak sme sa každá chceli do
nich – vlastne cez ne, pozerať.

Mne tieto jej sklíčka nedali pokoja.
Stále som na ne i doma myslela, až
skrsla vo mne hriešna myšlienka, že
jej ich vezmem, čiže ukradnem.

Poškuľovala som po ich dvore a sle−
dovala Anničku, až sa mi jeden deň
predsa podarilo zistiť, kde má tie vzác−
ne skielka schované. A potom už k činu,
alebo “ prečinu”, nebolo ďaleko. Vyslie−
dila som čas, keď u nich nikto nebol
doma a ani ostatné kamarátky sa na
ulici ešte nezdržiavali. S výčitkami sve−
domia, ale zároveň s neodolateľnou
túžbou sa zmocniť “pokladu”, vošla som
k nim do dvora a v ňom do opusteného
chlievika, v ktorom prestretá stará deka
vytvárala priestor na hranie, kde mala
Anička rozložené rôzne hračky a me−
dzi nimi aj predmet môjho hriešneho
záujmu − pekné farebné sklíčka. Rých−
lo som si ich poukladala do zástery a
opatrne sa vytratila z chlievika i dvora.
Doma som si ich zase ja uschovala do
mojej skrýše – v šope na drevo.

Tým pádom ma už prestalo baviť
chodiť na ulicu medzi kamarátky a hra−
la som sa doma so sklíčkami. Počula

som na druhý deň, ako sa Anička,
takmer plačúc, sťažovala deťom na uli−
ci, čo sa jej stalo, že jej niekto ukradol
tie pekné sklíčka. Hoci ma svedomie
začalo viacej znepokojovať, vzdať som
sa ich nemienila.

Asi na tretí deň, keď som sa v šope
kochala v rozložených ukoristených
sklíčkach, náš pes začal na dvore veľ−
mi štekať. Rýchlo som priložila kôš na
drevo k mojej skrýši a šla som sa po−
zrieť k bránke, na koho Lord tak zúrivo
šteká. No pohľad na ulicu bol pre mňa
veľkým šokom. Hore ulicou, smerom k
nášmu domu, šli dvaja četníci. Keď pri−
šli po našu bránku, zastavili sa a začali
sa prihovárať nášmu štekajúcemu stráž−
covi.

 Zavolali na mňa a pýtali sa, ako sa
pes volá. Ja som sa v tú chvíľu preme−
nila na stĺp a nebola som schopná od−
povedať. Bola som presvedčená, že idú
k nám kvôli ukradnutým sklíčkam a že
mňa odvedú so sebou do áreštu. Po
malej chvíli nechali mňa aj štekajúceho
psa a išli ďalej svojou cestou. Bola som
presvedčená, že nevošli k nám len vďa−
ka rozbrechanému psovi. Keď už boli
ďalej z dohľadu, spamätala som sa po
chvíli a zároveň aj rozplakala. Keď som
sa trochu upokojila, rozhodla som sa,
že ukradnuté sklíčka v nestráženej chvíli
pôjdem čím skôr vrátiť. Zase som si ich
poukladala do zásterky a ledva som
vládala ísť od strachu. Nešla som však
s nimi normálne ulicou do dvora, ale
hore ponad dvory, kde sme mali spo−
ločne s jej rodičmi záhrady. Boli odde−
lené paličkovým plotom, a to už hodne
starým, takže nejedna palička už v ňom
chýbala, a tak som sa nepozorovane
dostala až na ich dvor. Trochu som
zaváhala a započúvala sa, ale šťastie
mi prialo, na dvore u nich nebol nikto a
asi ani v dome. Tak som, samozrejme,
chvejúc sa strachom, vošla do chlievi−
ka a vzácne poklady tam chytro vyloži−
la na deku a zase sa opatrne cez hum−
no vrátila domov.

Keď som už bola doma, šla som si
sadnúť do šopy a začala som sa po−
maly duševne uvoľňovať. Pritom som
ale stále myslela na četníkov, že sa iste
k nám každú chvíľu vrátia. Aj skutočne,
zanedlho sa vracali spiatky, avšak už
ich neupútal ani brechajúci pes. Poze−
rala som po nich len priezorom šopy,
aby ma nebolo vidieť. Obaja boli za−
bratí do rozhovoru a šli dole ulicou spiat−
ky do dediny.

Potom sa aj strach už začal zo mňa
uvoľňovať, ale nechal v mojom i keď v
ešte detskom povedomí citeľnú ryhu a
v hĺbke svojho svedomia som sa zapo−
vedala, že niečo podobného už nikdy
nezopakujem. Veď kto by sa aj chcel
dostať do áreštu?

Ešte i dnes, keď si tak podrobnejšie
na to spomeniem, tie dávne pocity stra−
chu akoby tam kdesi vo vnútri zostali
stále skryté.                Marta Sapáková

Detská naivita

INFORMÁCIE
− hlavné Služby Božie bývajú každú nedeľu o 8.30

hod. v modlitebni v Beckove

− stredtýždňové Služby Božie bývajú každú stredu
o 18.hod. (počas školského roka)

− 30. júna 2007 o 9.00 hod. sa uskutočnilo v Slati−
ne nad Bebravou Seniorátne stretnutie detí

− 5. júna 2007 o 10.00 hod. sa konal IX. Dištriktu−
álny deň na hrade Branč pri Sobotišti

− 12. − 18.8.2007 sme pozvali naše deti do Letné−
ho biblického tábora v Brezovej pod Bradlom

− deti, ktoré budú v školskom roku 2007/2008 žiak−
mi 7. ročníka príp. tercie, môžu rodičia od júla po
Službách Božích prihlasovať na konfirmačnú prípra−
vu, ktorá je dvojročná a končí sa slávnosťou Konfir−
mácie na Službách Božích. Konfirmácia je slávnost−
né prijatie pokrstených ľudí za dospelých členov cirkvi
a umožňuje nám pristupovať ku sviatosti Večere Pá−
novej, byť cirkevne sobášený, byť svedkom pri sobá−
ši, byť krstným rodičom a pod.
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Medzinárodný deň detí v obraze

Na známosť sa všetkým dáva mimoriadne súrna správa.
V sobotu ráno − presne dnes − otvára sa „Rozprávkový les“.

Všetko, čo len nohy malo, do lesa utekalo...

V lese čakáme zvery, jamy aj bodavý hmyz – no ale tu: milí
Teletubies...

Našťastie je tu aj niekto, kto dobro
koná: Shrek a jeho zelenkavá Fiona!

Zelená je asi v móde, nosí sa vraj naj−
mä k vode! Tento vodník je celkom milý
a má krásne vodné víly...

Veru taký les spôsobiť vám môže aj
poriadny stres − dlhé nosy a ušpine−
né háby − staré známe ježibaby...

Fred Flinston a Barnie Rabbel v jednom rade, a s nimi aj
ich žienky mladé, no a dokola – veselá detská návšteva …

Postáv je tu pekný mix, dorazil aj Asterix a Obelix …

V Tehelni sme tancovali, pri ohníku opekali, súťažili, špor−
tovali, pekný deň si užívali – rodičia, ich detičky aj roz−
právkové postavičky.

VÝLET
Istý filozof povedal: naj−

istejší prostriedok, aby sme

vedeli ako musíme žiť, je

najskôr spoznať, kto sme a

aký je svet, v ktorom žije−

me. Tak sa 48 seniorov z

JDS v Beckove vydalo na

cestu k západným suse−

dom, na Moravu.

23. mája 2007 o 6.30

hod. sme nasadali do po−

hodlného autobusu a vydali

sme sa na trasu Beckov −

Koryčany − ZOO Lešná −

Luhačovice − Drietoma −

Beckov. Čas nám prial, bolo

polooblačno, slnko tak ne−

pálilo, čo vyhovovalo náš−

mu veku.

Prvá zastávka: Koryčany.

Prečo? V útulnom kostolíku

v centre mestečka na hlav−

nom oltári so synom na ru−

kách stojí Madona. Svojou

výškou 185 cm a krásou upú−

ta návštevníka hneď na prvý

pohľad. Pôvodom je to Ma−

dona z nášho hradu, ktorú dal

vojvoda Stibor zhotoviť z lim−

bového dreva v Tirolsku pre

svoju manželku Dobrochňu.

Prapravnučka Anna Bánfyo−

vá si ju odniesla ako svadob−

né veno na hrad Cimburk.

Keď panstvo niekoľko rokov

po Anninej smrti opúšťalo

hrad, sochu preniesli do kos−

tolíka v Koryčanoch.

S touto dobou nás oboz−

námil bývalý starosta Kory−

čan. Za doprovodu akorde−

óna p. Slobodu sme si za−

spievali mariánsku pieseň a

vybrali sme sa na cestu do

ZOO v Lešnej. Po prehliad−

ke zoologickej záhrady sme

sa unavení vydali na cestu

domov cez Luhačovice.

Prešli sme sa a viac po−

sedeli na kolonáde v Luha−

čoviciach. Tí, čo sa tu v mi−

nulosti liečili, spomínali na

dni, ktoré tu prežili.

Pán Urban, majiteľ a vo−

dič autobusu, ktorý dobre

pozná podmienky predaja v

supermarketoch na Morave,

nám pri jednom zastavil. Mali

sme možnosť porovnať ceny

potravín a niečo si nakúpiť i

za naše koruny.

V motoreste v Drietome

nás čakala spoločná večera.

Cesta domov bola už iba pár

kilometrov, unavení, ale spo−

kojní sme sa rozišli do svo−

jich už vyležaných postelí.

Dvere domovov sa zatvá−

rajú a otvárajú. Bolo dobre,

keď sme po celodennej ces−

te mohli večer za sebou za−

tvoriť dvere.

Margita Bubeníková



6 číslo 3 − jún/auguat 2007Beckovské novinywww.obec−beckov.sk

ZANECHAJTE DETINSKOS• A •ITE
A KRÁÈAJTE CESTAMI ROZUMNOSTI

Lúštite krížovky či hlavolamy?
Je to činnosť, ktorá rozvíja intelekt človeka a priná−

ša pocit sebauspokojenia – ak tajnička prestane byť
tajničkou.

Existuje relevantný hlavolam, ktorý by sa mal riešiť v
každej rodine – dieťa. Keby ho rodičia včas odtajnili,
mohli by predísť mnohým výchovným problémom.

Pre mňa je profesijnou výzvou denne, s pedagogic−
kým taktom, riešiť tieto živé hlavolamy. S lúštiteľmi tra−
dičných krížoviek mám spoločné to, že aj ja si môžem
pomôcť odbornou literatúrou, ale dominantná je pre mňa
empatia, založená na pozornom počúvaní.

Ťažké hlavolamy riešime spoločne s rodičmi a teší
ma dôvera, ktorú nášmu pedagogickému kolektívu, mnohí
z nich prejavujú. Osoží najmä deťom!

Detská osobnosť, taká autentická a čarovná, dokáže
byť aj zábavným hlavolamom. Disponuje ju k tomu schop−
nosť vybavovať si subjektívne názorové obrazy, živo pre−
žívať určité predstavy. Takto vznikajú milé a neopakova−
teľné výpovede, vyvolávajúce úsmev, možno až úžas nás
dospelých. Napr. aj takéto o chápaní času: „Zajtra sme
sa ponáhľali, aby sme prišli neskoro a predbehli sme čas“
alebo o džentlmenstve kocúra: „ Náš Artur je chudý, on
nechce jesť myšky, lebo sú to dievčence“, či o smútku:
„Keď sme smutní, z očka sa nám vyliahnu slzičky“.

A mohla by som pokračovať, lebo jedinečnosť detí je
nevyčerpateľná …

Detstvo skončí a nastane čas si riešiť osobné „ život−
né hlavolamy“. Tí, čo zámerne neprerástli hranice det−
stva, nedokážu, na svoju škodu, vylúštiť „ tajničku ľud−
ského života“. A stačí tak málo − skoncovať s infantiliz−
mom vo všetkých rovinách svojho bytia, zostať samým
sebou a spoznať, že tajnička ľudského života znie ako
názov môjho zamyslenia.           Daniela Dobrovodská

9. Beckovské letné slávnosti
Beckovské letné slávnosti sa konali tento rok už po

9−ty krát v dňoch 14. a 15. júla 2007.
Podrobnejšie informácie vám prinesieme v nasledu−

júcom čísle BN, teraz si zaspomíname prostredníctvom
fotografií Beckovčanky Renáty Benkovej a pre prípad−
ných záujemcov odkazujem na www.obec−beckov.sk.

Druhý deň bola nedeľa, a preto sme šli do kostola –
na krásny koncert v jedinečnom prostredí. Spieval Bec−
kovský spevácky zbor a začínajúci speváci z Trenčína.
Dojatí sme boli všetci.

Situácia pod hradom

Pani učiteľka Elena Hrušovská má po svo−

jich prastarých rodičoch pôvod vo Veľkých

Stankovciach ( dnes miestna časť Trenčian−

skych Stankoviec ). Nositelia tohto priezvis−

ka, ktoré je v tejto bývalej obci a na okolí do−

siaľ rozšírené, sa spomínajú na rozhraní 18.

a 19. storočia, menovite Štefan Hrušovský s

manželkou Annou, rod. Vachánkovou. Ich syn

Štefan ( 1815 – 1902 ) sa po vyučení za ko−

žušníka usadil v Novom Meste nad Váhom a

oženil sa s Alžbetou rod. Geržovou, pochá−

dzajúcou z tamojšej poprednej rodiny. (1)

Syn tohto Štefana II. Ján ( 1852 – 1934 ),

majiteľ poľnohospodárskych nehnuteľností, po

ovdovení si vzal za manželku Emíliu, dcéru

beckovského evanjelického farára Štefana

Bálenta. V tomto manželskom zväzku sa na−

rodila v Novom Meste nad Váhom 14. júla

1909 dcéra Elena. Pri jej krste sa uvádzajú

novomestskí obyvatelia Július Žarnovický s

manželkou a Štefan Bálent, Elenin strýko. (2)

Nejaký čas ako trojročná bývala Elena

Hrušovská zo zdravotných dôvodov v Rajci v

rodine svojho príbuzného J. Gažu, učiteľa na

tamojšej evanjelickej škole. Do Rajca sa aj

neskôr, najmä v dospelosti, často vracala a

vytvorila si tu priateľský vzťah s rodinou Go−

lierovcov. (3)

Základnú školskú dochádzku absolvova−

la Elena Hrušovská v rodnom meste, kde

potom pokračovala v štúdiu na tamojšom Čsl.

štátnom reálnom gymnáziu M.R. Štefánika.

Tu v školskom roku 1926/1927 maturovala v

triede prof. Adolfa Škopa. (4) Po skončení

gymnázia pôsobila ako učiteľka na viacerých

slovenských nškolách: v Rači ( miestna časť

Bratislavy ), v Galante, v Čachticiach (1937),

v Beckove a od r. 1947 v Kálnici, odkiaľ odiš−

la v r. 1964 do dôchodku. (5)

Okrem svojich školských učiteľských po−

vinností sa v miestach svojho pôsobenia, naj−

mä na poslednom, aktívne dobrovoľne zúčast−

ňovala na kultúrno−výchovnej činnosti, pre−

dovšetkým pri rozvíjaní ochotníckeho divadla.

V rokoch 1948 – 1966 režírovala v Kálnici do

30 divadelných hier a vystupovala aj ako he−

rečka. Zostáva jej zásluhou, že kálnickí diva−

delníci počas jej pôsobenia častejšie okrem

svojej obce vystupovali so svojimi hrami na

okresných i krajských prehliadkach, kde sa

úspešne reprezentovali.

O činnosti tamojšieho divadelného krúž−

ku viedla kroniku ĽUT. Rozvíjala aj folklórne

tradície obce. V r. 1956 – 1962 písala obec−

nú kroniku. (6) Bola aj zakladateľkou MO

ČSČK, kde sa príkladne podieľala na organi−

zovaní bezplatného darcovstva krvi. Dlhé roky

vykonávala prácu obecnej knihovníčky v Bec−

kove.

V Kálnici bývala v školskom byte v budo−

ve školy. Po odchode do dôchodku sa pre−

sťahovala do Beckova. Posledné roky svoj−

ho života už v pokročilom veku žila v miest−

nom Domove dôchodcov, milovaná a často

navštevovaná svojimi žiakmi.

Zomrela v Beckove 22. septembra 1996

a je pochovaná na miestnom cintoríne. (7)

Poznámky:
1. Mojmír Hrušovský: Rozprávanie o rodi−

ne Hrušovských. In: Genealogicko−heraldic−

ký hlas. Roč. IV, č. 2, 1994. Genealogická

tabuľka č. 2, str. 27.

2. Matrika narodených ev.a.v. cirkvi v No−

vom Meste nad Váhom, s. 130. Štátny archív

v Bratislave. Genealógia rodiny Bálentovcov

vo vlastníctve detí po neb. dr. Bálentovi v BA

3. Informácie: p. Anna Golierová, r. Žu−

chová, uč.v.v. Rajec, ul. J.Holého 11 a Mar−

gita Bubeníková, uč.v.v. Beckov 308. Za in−

formácie im ďakujem.

4. Gymnázium M.R. Štefánika v Novom

Meste nad Váhom. 75 rokov. 1919−1994, vyd.

1994, s. 12−13. Zostavila Ľudmila Fraňová a

Katarína Šatková.

5. Pamätník slovenského školstva za účin−

kovania T.G. Masaryka, s. 167. Zostavil A.S.

Žitavský, Vydavateľstvo slovenského školstva,

Bratislava 1937. Dr. Ivan Hrušovský z Brati−

slavy – informácia zo 4. mája 2007.

6. Sto rokov ochotníckeho divadla v kálni−

ci. Zostavil Štefan Šicko. Ocú Kálnica 2007.

Na Obecnom úrade v Kálnici sú obe kroniky.

7. Matrika zomrelých a pochovaných

ev.a.v. Farského úradu v Beckove, str. 130.

Za poskytnutie ďakujem p. Farárke Mgr. Mo−

nike Chúťkovej.

Dr. Milan Šišmiš

ELENA HRUŠOVSKÁ

Beckovské kolo
Dňa 14.7.2007 počas 9. Beckovských letných slávností v obci Beckov uspo−

riadalo PZ Hurban – Beckov na svojej streľnici preteky v streľbe na asfaltové
terče pod názvom „Beckovské kolo“ nad ktorými prevzal záštitu starosta obce
Beckov pán Karol Pavlovič. Strieľalo
sa za pekného horúceho počasia a
dobrej kvalite zúčastnených strelcov.
Ako prvý sa umiestnil viacnásobný
víťaz Ing. Ivan Jurík, správca LS Nové
Mesto nad Váhom, druhý skončil
Andrej Kvašňovský z Kálnice, tretí
skončil Ján Krchnavý z Kálnice, štvr−
tý Ján Kováčik z Nového Mesta nad
Váhomm a piaty skončil Jozef Svá−
tek z Piešťan. Podujatie sponzorsky
podporili a venovali ceny: p. Karol
Pavlovič, starosta obce Beckov, TESCO STORE, a.s. Distribučné centrum Bec−
kov, fi Detmar s.r.o. Miloš Gúčik, fi REX Peter Čikel, EKOPOL – Peter Benko a
Lesy – Ing. Miroslav Čavič.                                                      Pavol Hladký
Na foto: Ing. Ivan Jurík – víťaz preteku − bez straty terča pri streľbe z nízkej veže



Beckovské novinyčíslo 3 − jún/auguat 2007 7www.obec−beckov.sk

S takýmto ospravedlnením sa
občas môže stretnúť každý z nás,
keď po zaznení telefónu zdvihne
slúchadlo, predstaví sa a volajúci
zistí, že nehovorí s tým, ku ktoré−
mu sa chcel dovolať. Čím sa to
stalo? Nuž asi tým , že volajúci sa
pomýlil pri vytáčaní čísla alebo jed−
noducho zaúradoval „telefonický
škriatok“. Niekedy aj z takýchto
banálnych omylov vznikajú konflik−
ty, ak sa napríklad volaný nepred−
staví, iba sa ohlási slovkom „pro−
sím“ alebo „počúvam“, v dôsledku
čoho môže vzniknúť spor o tom,
kto z komunikujúcich sa má pred−
staviť ako prvý. Či ten volajúci ale−
bo ten volaný. Lebo aj na to exis−
tujú niekedy rozdielne názory.

S omylom či s omylmi, sa stre−
távame dennodenne takmer na
každom kroku. Mýlia sa ľudia, chy−
by robia stroje, počítače, automa−
ty... Ostaňme však pri ľuďoch. Veď
sa vraví: mýliť sa je ľudské. Ne−
mienime sa na tomto mieste zao−
berať prednosťami stroja či člove−
ka v presnosti, rýchlosti či spoľah−
livosti v rôznych výkonoch. Mno−
hé prednosti má stroj pred člove−
kom ( napr. počítač v rýchlosti
matematických úkonov ), ale v
mnohom predčí človek stroj, napr.
pri potrebe tvorivo reagovať na
zmenu podmienok pri rozhodova−
ní. Aj keď je pravdou, že mnohým
omylom a z nich vyplývajúcim chy−
bám sa dá predísť dokonalým
zvládnutím vykonávaných činnos−
tí. Ani toto však nemusí platiť ab−
solútne. Je známe, že niekedy aj
pri snahe pracovať čo najlepšie,
chybám sa nevyhneme, pretože
každá nami vykonávaná činnosť je
závislá popri našich schopnostiach
a zručnostiach a motivácii k práci
vykonávať ju čo najlepšie, aj od
množstva vplyvov prostredia a

podmienok, za ktorých sa práca
vykonáva. Mohli by sme to doku−
mentovať na mnohých profesných
pracovných činnostiach človeka,
keď napríklad pri jeho úprimnej
snahe pracovať čo najlepšie, sa
niekedy dopustí menších, ale i
vážnejších chýb a omylov. Bežné
sú napríklad chyby prerieknutia,
tzv. „brepty“, s ktorými sa stretá−
vame u hercov, hlásateľov či mo−
derátorov rozhlasových a televíz−
nych relácií. Niekedy sa napr. z
bežne užívaných slov zámenou
jedného písmenka, stanú nežiadú−
ce výrazy, za ktorých vyslovenie
by sa človek od hanby najradšej
prepadol pod zem. Napr. ak sa v
slove „rovno“ zmení hláska „r“ za
hlásku „h“ alebo v slove poslať
dôjde k zámene hlásky „l“ za hlás−
ku „r“, a to obzvlášť, ak sa to sta−
ne v napätých, vážnych a drama−
tických situáciách. S podobnými
chybami sa stretávame aj v komu−
nikačnom procese, ale aj v bež−
nej medziľudskej konverzácii. Ako
žart v kategórii tzv. čierneho hu−
moru sa uvádza prípad, ktorý sa v
skutočnosti ani nemusel stať, ale
je akýmsi názorným príkladom
toho, ako omylom zapríčinená aj
malá zámena jedného čísla vo
viaccifernom čísle ( ako mohlo ísť
napr. pri chybnom vytočení tele−
fónneho čísla ), alebo zámena jed−
nej hlásky v slove, môže viesť k
mnohým nedorozumeniam. Jed−
ným takýmto žartíkom z „čierneho
humoru“ je telegram, ktorý otec,
bývajúci na dedine, prikázal spolu
s ním bývajúcemu synovi rozoslať
ďalším jeho bratom bývajúcim v
meste, aby čo najrýchlejšie prices−
tovali na zabíjačku brava, ktorého
bolo potrebné urýchlene zabiť.
Príkaz znel, aby telegram bol čo
najstručnejší, a teda čo najlacnej−

ší. A tak syn rozoslal telegram ta−
kéhoto znenia: Pricestujte čo naj−
skôr, brav je zabitý. A skutočne,
bratia pricestovali čo najskôr a
všetci boli v čiernom smútočnom
oblečení, pretože v rozoslanom
telegrame bola malá chybička,
zámena jedného písmena v slove
„brav“, a to zámena hlásky „v“ za
hlásku „t“. A tak telegram znel nie
brav je zabitý, ale brat je zabitý.
Ak by sme sa pokúsili dopátrať sa
k tomu kto a ako túto chybu zaprí−
činil, mohli by sme za chybujúce−
ho pokladať syna podávajúceho
telegram, alebo poštára prijímajú−
ceho tento telegram, alebo toho,
kto tento telegram telefonicky pri−
jal na cieľovej pošte. A pri pátraní,
prečo tento omyl nastal, by sme
za príčinu mohli pokladať poruchu
medzi komunikujúcim v telefónnej
linke či aparáte, alebo zlyhaním
ľudského činiteľa ( jedného z ko−
munikantov ), preklepom na písa−
com stroji alebo iným úkonom pod
vplyvom stresu, nejakého vzruchu,
narušenia pozornosti a pod. Tých
príčin od možného narušenia po−
zornosti až po ľahostajný prístup
k plneniu pracovných povinností,
mohlo byť nespočetné množstvo (
roztržitosť z nedostatku času na
prekontrolovanie textu, neznalosť
niektorých predpisov a pod.).

V snahe názornejšie uviesť
okolnosti a príčiny, ktoré môžu člo−
veka negatívne ovplyvňovať v kaž−
dodennom bežnom živote a viesť
ho ku konaniu chýb a k dopúšťa−
niu sa omylov, pokúsime sa ich
demonštrovať na ľudských činnos−
tiach vo sfére zamestnaneckej pra−
covnej činnosti v podniku či orga−
nizácii. Teda pri vykonávaní pra−
covnej činnosti v zamestnaní.

Ako sme už uviedli, i pri snahe
človeka pracovať čo najlepšie a
vyvarovať sa možných nedostat−
kov vedúcich k chybám a omylom,
častokrát nie je v jeho silách sa
im vyhnúť. Nie je tomu inak ani v
práci v zamestnaní, lebo popri tej−
to ľudskej snahe existuje množstvo
činiteľov tak zo sociálneho, ako i
materiálneho prostredia a okolnos−
tí, ktoré človeka ovplyvňujú nielen
pozitívne, ale aj negatívne. Preto
je žiadúce organizáciou práce a
jej riadením v maximálne možnej
miere prispievať k eliminácii ich
vplyvu. Ide tu napríklad o zabez−
pečenie optimálnej práceschop−
nosti ovplyvňujúcej pracovnú vý−
konnosť a výkon pracovníka v prie−
behu celej pracovnej doby v zmys−
le výkonnej pracovnej krivky, kto−
rá v časových intervaloch kolíše
pod vplyvom postupne narastajú−
cej únavy, dosahujúc svoje vrcho−
ly, ale i hodiny najnižšej práce−

schopnosti človeka. Opatrenia,
eliminujúce tento vplyv, sú pracov−
né prestávky ( zaraďované bez−
prostredne pri alebo pred nástu−
pom únavy), regulácia intenzity
práce a pod.

Bezchybovosť v práci význam−
ne ovplyvňujú i dobré sociálne
vzťahy tak vo sfére horizontálnej (
medzi spolupracovníkmi ) ako i vo
sfére vertikálnej ( vzťahy vedúci −
podriadení ).

Menej významným činiteľom,
ovplyvňujúcim výkonnosť, ale i
bezchybovosť pracovníkov, sú fy−
zikálne činitele pracovného
prostredia, ako je správne a do−
konalé osvetlenie, primeraná hluč−
nosť, vibrácie, tepelné podmienky,
vetranie, farebná úprava priesto−
rov, strojov a strojových zariade−
ní, bezpečnostné značenia a pri
práci v exteriéri aj klimatické pod−
mienky. Väčšina z týchto činiteľov
pozitívne prispieva k zlepšeniu
vnímania priestoru ( zrak, sluch,
čuch, hmat, chuť ), ku koncentrá−
cii a stálosti pozornostných proce−
sov, k bimanuálnej kooperácii.

Možno tu spomenúť i vplyv vy−
konávaním personálnych činnos−
tí, ktoré zabezpečujú starostlivosť
o pracovníkov od vstupu do za−
mestnania až po ich odchod do
dôchodku, prispievajúce k spokoj−
nosti pracovníkov a pracovnej
motivácii ( výber, adjustácia na
prácu, školenia a ďalšie odborné
vzdelávanie, hodnotenie a odme−
ňovanie pracovníkov ).

K eliminácii negatívnych čini−
teľov, vedúcich k chybovosti a k
omylom v činnosti človeka, treba
dodať, že odstraňovaním chýb a
omylov v práci, sa výrazne pri−
spieva k predchádzaniu havárií a
k znižovaniu pracovných úrazov.
K úrazovosti, ktorá obyčajne stú−
pa nie iba v dôsledku nedodržia−
vania bezpečnostných predpisov,
ale i pod vplyvom zvýšenej pra−
covnej únavy, narúšajúcej pozor−
nostné procesy, a radu ďalších
činiteľov fyzikálneho pracovného
prostredia.

Nuž a záverom k nášmu prí−
spevku pojednávajúcom o chy−
bách a omyloch len toľko, že k
omylom dochádza niekedy i ne−
vedome a v dobrej snahe nepo−
mýliť sa. A že skôr, než by sme
niekoho mali posudzovať a odsu−
dzovať za jeho „nedokonalosťou „
zapríčinené chyby či omyly, po−
kúsme sa radšej dopátrať k tomu,
ako a prečo chyba vznikla a pod−
ľa objektívnych okolností a závaž−
nosti chyby tolerantne si uvedo−
miť, ako sa vraví, veď „mýliť sa je
ľudské“.

PhDr. Štefan Graca, CSc.

MÝLIŤ SA JE ĽUDSKÉ, ALEBO „PREPÁČTE, TO JE OMYL“

HOLUB 2007
Dňa 21.7.2007 Športový klub polície pri Obvodnom oddelení Policajného

zboru v Novom Meste nad Váhom, strelecký oddiel, usporiadal na poľovníckej
streľnici v Beckove 2. ročník súťaže v streľbe na asfaltové terče pod názvom
„HOLUB 2007 „. Súťaž bola neverejná, len pre členov ŠKP a pozvaných hostí.
Nominovalo sa 28 streľcov. Strieľalo sa dvojkolove na oblúkovom strelišti pri
značnej teplote a slnečného žiarenia. Na pódiu sa ocitli samí hostia, a to víťaz
Ján Krchnavý z Kálnice, druhý skon−
čil Ing. Ján Kováčik z Nového Mes−
ta nad Váhom a tretí skončil Jaro−
slav Čaňo z Beckova. Miesto na pó−
diu sa neušlo tradične dobre strieľa−
júcemu Ing. Ivanovi Juríkovi z Hôr−
ky nad Váhom. Hlavný usporiada−
teľ práp. Vlastimil Vavruš zvládol
svoju funkciu bez závad, čím prispel
k hladkému priebehu preteku.

Pavol Hladký
Na foto: Z ľava Ján Krchnavý z
Kálnice – víťaz preteku, druhý Ing.
Ján Kováčik z Nového Mesta nad
Váhom a tretí Jaroslav Čaňo z
Beckova
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PODBANSKÉ
Vysoké Tatry a majestátny Kriváň sú symbolom tejto

krajiny. Tieto horstvá pravidelne navštevovala silná sku−
pina občanov Beckova, ktorá tam relaxovala pri výstu−
poch na končiare, na túrach a pri hľadaní húb. Snímka
zo septembra 1997 zachytáva na Podbánskom zľava
Jozefa Šveca, Pavla Šimka, Jozefa Kolesíka, Jaroslava
Slávika a Dušana Vaculu, ktorí už nie sú medzi nami.

Neúprosný, nepodplatiteľný kolobeh života sa pre
všetkých naplnil vo veku plnej aktivity. Boli vžití v obci,
vždy ochotní pomôcť ktorémukoľvek občanovi či spolku.

Pre nás, ktorí sme patrili do tohto kolektívu, zostáva
už len spomienka – s ktorou sa chceme podeliť s ostat−
nými občanmi obce.

Česť ich pamiatke!                              Pavol Hladký
Fotografiu som urobil v septembri 1997 pri návšteve

Vysokých Tatier, časť Podbanské, kde som pravidelne
zapožičiaval pre Beckovskú skupinu chatu Slovpapu
Nové Mesto nad Váhom, kde bol vedúci Jozef Rosina.

SYMBOLICKÝ CINTORÍN
V prvej polovoci augusta pred sto rokmi založil aka−

demický maliar Otakar Štafla pod Ostrvou nad Poprad−
ským plesom vo Vysokých Tatrách Symbolický cintorín,
ktorý je jedinečným pietnym miestom. Je to cintorín bez
mŕtvych. Okolo tristo obetí Vysokých Tatier tu pripomí−
najú tabule s menami. Motto cintorína je: „Živým pre
výstrahu, mŕtvym na pamiatku“.

Každým rokom sa tu konajú ekumenické služby Bo−
žie na pamiatku obetiam naších veľhôr. Toto miesto
navštívi každý návštevník Tatier, nakoľko je jedinečné
na našom kontinente.                              Pavol Hladký

Foto: Snímka je zo 7. októbra 1995 – sú na nej zľava
Pavol Hladký, autor článku, Denisa a Marek Kubáňovci,
Ing. Viliam Maslo a dnes už nebohý Peter Jakuš. Nav−
štívili Symbolický cintorín v súvislosti so zbierkou na jeho
údržbu a venovali mu hotovosť ako turisti.

Máj 2007: PZ HURBAN Beckov v
mesiaci máj vykonávalo ochranársku čin−
nosť v revíri so zameraním sa na odstrel
škodnej, túlavých psov a mačiek. Tiež
sme začali s prípravou krmovín na zimné
obdobie. Taktiež sme sa venovali výstav−
be zariadení potrebných k selektívnemu
odstrelu raticovej zveri. Do chotára bolo
letecky aplikované liečivo proti besnote
a začiatkom júna sme prevádzali odstrel
líšok na kontrolu tohto liečiva.

Dňa 6. mája 2007 na regionálnom
prebore v brokových disciplínach skon−
čil Ing. Ján Kováčik strieľajúci za naše
PZ na 9. mieste a dňa 20. mája 2007
na regionálnom prebore v gu−
ľových disciplínach skončil na
druhom mieste.

Dňa 26. mája 2007 sa v
meste Trenčín konal snem re−
gionálnej organizácie Sloven−
ského poľovníckeho zväzu,
kde sa zúčastnil ako delegát
predseda nášho PZ pán Mi−
roslav Uherčík. Za predsedu
RgO SPZ Trenčín bol zvole−
ný Pavol Arpáš, tajomníkom
sa stal pán Rajmund Rapaič
a ekonómom pán Stanislav
Hladký. Všetci traja majú
vzťah k našej obci a sú jej návštevníkmi.
Odstupujúci výbor vyhodnotil ako naj−
lepšiu spoluprácu s organizáciou a sta−
rostom obce Beckov pánom Karolom
Pavlovičom počas výstavy poľovníckych
trofejí v Beckove. V rade RgO SPZ naše
PZ ďalších päť rokov bude zastupovať
pán Pavol Jarábek. Poľovnícke združe−

nie HURBAN Beckov bolo hodnotené
tiež na úrovni, ktorú by sme chceli udr−
žať ďalších päť rokov.

V mesiaci poľovníctva, v júni, pravi−
delne vypukne hríbarska horúčka, preto
Vás žiadame, aby ste sa chovali v príro−
de slušne a jazdili na motocykloch a
autách len pokiaľ to dovoľuje zákon.
Uvedomme si, že zver tiež potrebuje pri
výchove mlade pokoj a nie neprimera−
né výdobytky civilizácie. Tiež Vás ch−
cem upozorniť, že Vaši štvornohí priate−
lia patria na vodítko a nie do porastov,
aby ste zo psíka neurobili lovca, a to je
často jeho koniec.

Všetko sa dá zladiť a pokiaľ tu bude
príroda, zver a voda, bude tu aj človek.
Treba to čo najskôr pochopiť.

Foto: Skupina členov PZ Hurban
Beckov vedená poľovníckym hospodá−
rom a odborníkom na stavbu kazateľníc
pri jej výstavbe v reviri Beckov.

Pavol Hladký

ZO ŽIVOTA PZ HURBAN BECKOV

Pečate mali v stredoveku dôležité
miesto v uzatváraní významných zmlúv
a iných úradných písomností. Strata
pečate sa trestala a pečatidlá mesta či
obce starostlivo opatroval richtár. Ako
vyzerala pečať, mal poznať každý oby−
vateľ obce či mesta. Potom sa mohol
presvedčiť, či je to listina jeho vrchnosti.

Beckov sa ako mestečko spomína v
r. 1342 ako civitas Bolonduch a r. 1396
ako oppidum. Po vymretí rodu Stibo−
rovcov bolo mestečko Beckov od r.
1437 v majetku Bánffyovcov. V r. 1613
sa spomína ako civitas. Po vymretí rodu
Bánffy r. 1648 je Beckov poddanským
mestečkom.

Pečate Beckova boli datované a ne−
datované. Nedatované pečatidlo Bec−
kova je z 1. pol. 15. stor. Je to pravde−
podobne renovácia z predchádzajúce−
ho obdobia. Na pečatidle je slon obrá−
tený vpravo a nesúci na chrbte vežu. Z
r. 1548 je ďalšia pečať. Je to napodo−
benenina predchádzajúcej. Tu je slon
s trúbkovite rozšíreným chobotom, má

vztýčené špicaté uši, veža zasahuje vr−
cholom po okraj pečate. Rokom 1548
je datovaná aj mierne oválna pečať. V
nepravidelnom hrubom kruhu je rene−
sančný štít, kde sa nachádza slon so
silnými nohami, ktorý nesie na chrbte
vežu s kuželovitou strechou.

Používanie pečate má hlboké ko−
rene ešte v staroveku. Pečate potvr−
dzovali pravosť listiny.Obrazy na pe−
čatiach súviseli najčastejšie s činnos−
ťou ľudí svojej doby. Motívy boli vino−
hradnícke, zvieracie, topografické
symboly, zamestnanecké, štátny
znak, architektonické motívy, heraldic−
ké...Čo sa týka Beckova, je to archi−
tektonický motív – opevnenie v kom−
binácii so zvieracím − slon.

Možno ešte poznamenať, že gu−
mové pečate sa objavili okolo r. 1885
a zväčša napodobovali predchádza−
júce kovové. Ich výmena za gumové
sa robila postupne a bola ukončená
do r. 1906.

Ľubomír Paulus

Beckovské pečate
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Spoloèenská kronika
jún – august

NARODILI SA
9.5.2007 Radovan Ondrčka

20.7.2007 Patrícia Augustínová
8.8.2007 Alex Jordán

MANŽELSTVO UZAVRELI
Mgr. Tomáš Zboja a  Mgr. Janka  Tehlárová

BLAHOŽELÁME
50 rokov − Ľubor Guriš, Daniela Šišková, Ivan Klinčúch,

Anna Reháková, Milan Nožina, Štefan Pacek
55 rokov − Štefan Slávik, Zuzana Gašparová, Peter

Šimko
60 rokov − Ing.Ján Turan, Ivan Psotný, Eleonóra

Mikušová, Jolana Prokopenská
65 rokov − Vilma Tupá, Milan Bončo, Ján Hubina,

Jozef Tekula, Augustín Bandík, Jozef
Gašpar

70 rokov − Anna Jaroščiaková
75 rokov − Viola Tupá,Jozef Vavris
80 rokov − Ema Klinčuchová

ROZLÚČILI SME SA
Katarína Hladká, Veronika Kubíčková, Pavlína Biča−

nová, Etela Furendová, Eduard Klech, Milan Kocúrik

BLAHOŽELANIE
Dňa 23.6.2007 oslávil svoje životné jubuleum 50 ro−

kov pán

Lubor GURIŠ z Beckova,

mechanizátor PD Beckov. Do ďalších rokov života
mu pevné zdravie, rodinnú pohodu a veľa pracovných
úspechov prajú spolupraovníci z PD Beckov na čele s
predsedom Jozefom Košťálom, členovia PZ Hurban
Beckov, susedia a občania obce ako aj členovia obi−
dvoch cirkevných zborov v Beckove a starosta obce s
členmi OZ a pracovníkmi obecnej prevádzky.

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE
Dňa 16.06.2007 sme odprevadili na poslednej ceste

mamu, babku a prababku

Katarínu HLADKÚ,
ktorá nás opustila po krátkej a ťažkej chorobe dňa

14. júna 2007 vo veku 85 rokov.
Bola to pracovitá dedinská žena, oddaná svojmu ro−

disku, verná evanjelickej cirkvi, milovala svoju rodinu a
hlavne pravnúčatá Vladka a Barborku. Celý produktívny
vek strávila ako robotníčka v PD Beckov. Dobré sused−
ské vzťahy boli jej doménou. Česť jej pamiatke!

Smútiaca rodina

Toto je názov novo pripravenej kni−
hy, ktorú ste si mohli zakúpiť na púti v
Trenčianskej Závade dňa 13. mája 2007.

Tento rok, dňa 13. mája 2007 si celý
svet pripomína 90−te výročie zjavení
Panny Márie vo Fatime. My, veriaci ne−
mšovskej farnosti, si pripomíname i 60−
te výročie posvätenia základného kame−
ňa kaplnky v Trenčianskej Závade, kto−
rý bol posvätený dňa 18. mája 1947.
Kaplnka sa začala stavať v roku 30−teho
výročia Fatimských zjavení. Podľa dote−
raz zistených skutočností, kaplnka v
Trenčianskej Závade je najstaršia Fa−
timská kaplnka na Slovensku.

Neveľká podhorská obec Trenčian−
ska Závada, podobne ako Fatima v Por−
tugalsku, bola uchránená od hrôz voj−
ny. Obyvatelia Závady počas ťažkých
vojnových dní dali sľub, že ak ich Pán
Boh a Panna Mária zachránia, vystava−
jú kaplnku ku cti Panny Márie. Svoj sľub
dodržali. Kaplnka bola dokončená r.
1949.

Na budúci rok uplynie 20 rokov od
smrti nezabudnuteľného kňaza, čestné−
ho dekana Mons. Jozefa Hanku, ktorý
bol kaplánom v Nemšovej. Všetkým ve−
riacim, ktorí vtedy žili vo farnosti Nemšo−
vá, zostal v pamäti ako pán kaplán Han−
ko. Jeho meno je úzko späté s výstav−
bou kaplnky v Trenčianskej Závade.

V tejto knižočke sa, milí čitatelia, do−
zviete o zjaveniach Panny Márie vo Fa−
time, o výstavbe kaplnky v Trenčianskej
Závade, o pánovi kaplánovi Jozefovi
Hankovi, o jeho vrúcnej láske k Bohu a
k ľuďom. V knižke sa dočítate aj o histó−
rii obce Trenčianska Závada, o udalos−

tiach v živote jej obyvateľov, o ľuďoch,
ktorí svojim umom a úsilím vytvorili pod−
mienky súčasnosti.

Fatima je názov známeho pútnického
miesta v Portugalsku, ale aj symbolom
viery, nádeje a lásky. Tu, vo Fatime, sa
Panna Mária zjavila trom malým pastie−
rikom Lucii, Ferkovi a Hyacintke. Traja
malí pastierikovia vošli do dejín ako deti,
ktorým Panna Mária v r. 1917 zverila ta−
jomstvo. Boh si pre svoje posolstvá k ľu−
ďom obyčajne vyberá jednoduché a ná−
božné duše, ako boli aj traja malí pastie−
rikovia z Fatimy. Kráľovná nebies práve
ich si vybrala, aby Portugalsku a celému
svetu odovzdala posolstvo. Svetu, ktorý
zabúda na svojho Boha, na nesmrteľnú
dušu, na večné nebo.

Ani dlhých 90 rokov neubralo fatim−
ským zjaveniam nič na aktuálnosti. Prí−
beh troch malých pastierikov, ktorým sa
v Cova da Iria zjavila Panna Mária, sa
niektorým ľuďom možno zdá neuveriteľ−
ný, keďže realita súčasného sveta si
pomýlila životné hodnoty a na prvom
mieste nie je dôvera v Boha a k Matke
Božej, ale peniaze, moc a pýcha. Je však
veľmi potrebné aj v dnešnej dobe zo−
brať do ruky ruženec a rozjímať nad jeho
tajomstvami.

Fatima – to je odkaz lásky a milosti
Panny Márie k hriešnemu ľudstvu. Dnes
mnoho ľudí ani nevie, čo sa vo Fatime
pred 90−timi rokmi stalo. Preto Vás do
Fatimy zavediem a opíšem udalosti, kto−
ré sa tam udiali od 13. mája do 13. ok−
tóbra 1917.

Irena Prnová, Fatimské zjavenia
a Trenčianska Závada

Fatimské zjavenia a Trenčianska Závada
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Majstrovskú súťaž odštartovali tri

družstvá – muži, dorast a žiaci, ale na−

pokon súťaž nedokončilo družstvo do−

rastu pre nízky počet hráčov, niektorí z

nich na jar posilnili družstvo mužov, a

preto odohrali iba jesennú časť a zazna−

menali 3 výhry, jednu remízu a 5 pre−

hier; skóre 15:20 a 10 bodov.

Mužstvo mužov munulú sezónu zo−

stúpilo do posledne oblastnej súťaže 3.

triedy Sever, v ktorej sa ocitlo po prvý

raz vo svojej histórii.

Prípravu a jesennú časť odohrali pod

taktovkou trénera Martina Skovajsu z

Nového Mesta nad Váhom, ktorý si pri−

viedol aj patričné posily: Bartovič, Orsa−

va, Hornák a bratia Augustínovci, ale

okrem Hornáka tréner a spomínaní hrá−

či cez zimnú prestávku odišli. Za prácu

im ďakujeme.

Mužstvo na jarnú časť pripravil Ma−

rian Sládek ml. A hráčov doplnili mla−

díkmi z dorastu a Matlákom z Dolného

Srnia. Sezóna mohla dopadnúť aj po−

stupom, ale kľúčový zápas na domácom

trávniku s Lúkou prehrali 0 : 3 a udiali

sa v ňom nečakané udalosti ( nedosta−

vil sa rozhodca, mincu na rozhodovanie

vyhrali hostia a laik hostí pomohol k vý−

hre a postupu svojho mužstva ) a ná−

skok zvýšili na rozdiel 6 bodov, ktorý sa

bohužiaľ nedal dobehnúť pre slabšie

mužstvá v súťaži, ktoré neboli motivo−

vané na popredné mužstvá tabuľky...

Beckov skončil za Lúkou a Skalkou

na 3. mieste – 14 výhier, 3 remízy a 3

prehry, skóre 68 : 20 a 45 bodov.

V jarnej časti nastala aj situácia s

nedostatkom rozhodcov, preto zápasy

rozhodoval laik; za Beckov objektívne a

s prehľadom reprezentoval Ľuboš Pro−

kopenský.

MUŽSTVO MUŽOV V ČÍSLACH:
Štatistika jesennej časti:

doma: 6 z 5v 1r 0p 23:4 16 b

vonku: 4z 2v 1r 1p  6:3  7 b

celkom: 10z 7v 2r 1p 29:7 23 b

Štatistika jarnej časti:

doma: 4z 3v 0r 1p 23:5  9 b

vonku: 6z 4v 1r 1p 18:8 13 b

Štatistika ročník 2006/2007
doma: 10z 8v 1r 1p 46:9 25 b

vonku: 10z 6v 2r 2p 22:11 20 b

celkom: 20z 14v 3r 3p 68:20 45 b

( z − zápasy, v − výhry, r − remízy, p −

prehry, b − body )

Strelci 68 gólov: Pálka 25; Sako 10;

Bartovič 7; Matlák a Neboháč po 3; Au−

gustín M., Augustín A., Podhorský, On−

derčo, Hubina po 2; Sládek, Krajčovič,

Izakovič M., Tehlár, Vaculík M., Skovajsa,

Horňák, Pagáč, Úradníček, Rožko po 1;

KONEČNÁ TABUĽKA
3. triedy Sever roč. 2006/2007

1. Lúka n/V. 20 16 3 1 86:10 51/+21

2. Skalka n/V. 20 15 1 4 68:26 46/+16

3. Beckov 20 14 3 3 68:20 45/+15

4. Stará Lehota 20 10 4 6 45:30 34/+ 4

5. Pobedím 20 10 2 8 52:43 32/+ 2

6. Dolné Srnie 20 8 3 9 36:52 27/- 3

7. Z. Podhradie 20 7 2 11 37:49 23/- 7

8. Opatová n/V. 20 6 3 11 31:44 20/-10

9. N. Bošáca 20 5 0 15 36:71 15/-15

10. Potvorice 20 4 1 14 28:93 13/-17

11. Motešice 20 3 2 15 22:71 11/-19

Žiaci, hrajúci 2. triedu sk. B dokončili

ročník pod trénerom Romanom Pastor−

kom st., asistent Jaroslav Hazda a ve−

dúci Marián Polák, s celkovou bilanciou

16 zápasov, z toho 3 výhry, 2 remízy a

11 prehier; skóre 25:62 a 11 bodov.

Umiestnili sa v tabuľke na predposled−

nom 8. mieste pred poslednou Drieto−

mou, ktporú na jar doma porazili 9:1.

Na jar si zahrali aj Niké Premier Cup

ObFZ Trenčín, v ktorom v 1. kole nara−

zili na mužstvo AFC Nové Mesto nad

Váhom a prehrali v pomere 1:10. Ne−

skôr sa AFC Nové Mesto nad Váhom

prebojovalo do finále, ktoré aj vyhralo a

postúpilo do krajských bojov.

Strelci gólov: Pastorek 9; Budík 7;

Škarka 4; Porubčan 2; Vazovan 2 a Či−

kel 1.

Od 12.04.2005 funguje klubová WAP

− stránka, ktorú otvoríte aj pomocou

mobilu so službou WAP a aj cez inter−

net sa dozviete všetko podrobne o fut−

bale hneď po zápase − kompletný vý−

sledkový servis, aktuálnu tabuľku a ko−

mentár o zápase – tjbeckov.wlist.sk .

Športový servis nájdete každý pon−

delok v Trenčianskych novinách a uto−

rok v Kopaničiar expres.

Vladimír Školár
www.tjbeckov.whist.cz

TJ SLOVAN BECKOV

Hodnotenie súťažného ročníka 2006/2007
TURÍÈNY VÝLET

V poslednú májovú sobotu, 26. mája 2007, deň
pred svätodušnými sviatkami, sa 48 cirkevníkov z
Beckova a z Kálnice vydalo na „turíčny výlet“, ktorý
smeroval do deviatich cirkevných zborov Dunajsko−
nitrianskeho seniorátu.

Prvá zastávka bola v Devičanoch. Naše kroky viedli
do chrámu Božieho a potom do pamätnej izby. Takmer
všade, na každom mieste, sme zaspievali pieseň z
nášho spevníka, privítali nás a prihovorili sa nám dpmá−
ce sestry farárky, bratia farári ako aj domáci viery.

Z Devičian sme smerovali do kostola v Pukanci a
potom do bátovskej katedrály cez Jabloňovce, kde
sme si pozreli starú 200−ročnú faru, kostol z r. 1459,
zvonicu a lipu z r. 1782.

Cesta pokračovala do Levíc cez malú dedinku Hor−
ša, ktorá leží v nenápadnej doline. Cesta do nej sa
nečakane z hlavnej cesty zvažuje z roviny do údolia.
Malý kostol na kopci nás pozýval, aby sme v ňom
trochu pookriali. Privítal nás domáci pán farár spolu s
pani kurátorkou v Horši. V zborovom areáli v Levi−
ciach nás čakali domáci viery. Prezreli sme si priesto−
ry, ktoré priťahujú človeka, aby tu v spoločenstve s
bratmi a sestrami trávil požehnané chvíle pri Božom
Slove, duchovných piesňach, ale aj pri neformálnych
stretnutiach a rozhovoroch. Osviežení chutným ob−
čerstvením sme odchádzali z Levíc do Kalnej nad
Hronom, do Nitry a do Nových Sadov, ktoré boli na−
šou poslednou zastávkou. Všetkým naším hostiteľom
patrí poďakovanie.

Božia prozreteľnosť nám dopriala pekné počasie
po celý deň. A tak sme mali možnosť nielen vidieť,
kde sa schádza ľud Boží ku Službám Božím a pri iných
príležitostiach, ale tiež si vypočuť informácie z histó−
rie a súčasného zborového života cirkevných zborov.

Hoci to bol fyzicky náročný deň, Pán Boh nás obo−
hatil a utvrdil v tom, že spoločne strávené chvíle po−
silňujú našu vieru. Výlet nám ukázal, aby sme nežili
uzatvorení vo svojich príbytkoch, aby sme nevideli len
svoj cirkevný zbor, ale aby sme vnímali skutočnosť,
že vo viere žijú kresťania aj na iných miestach, zápa−
sia s problémami, budujú, opravujú, plánujú a riešia
rôzne situácie, usilujú sa o vzájomnú jednotu, porozu−
menie, lásku a tiež o zachovanie a zveľaďovanie zde−
dených či práve postavených cirkevných priestorov.

To všetko na česť a slávu nášho Trojjediného Pána
Boha.

Cirkevníci z Beckova a Kálnice


