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Obecné zastupiteľstvo na svo−
jom zasadnutí dňa 27.7.2007 schvá−
lilo tieto uznesenia:

uz.č.103/2007 – obecné zastupiteľ−
stvo vzalo na vedomie kontrolu uzne−
senia zo zasadnutia konaného dňa
19.6.2007 bez pripomienok.

uz.č.104/2007/a – OZ vzalo na ve−
domie informáciu o priebehu IX. Bec−
kovských letných slávností a príprave
X.BLS..

b/ OZ uložilo prípravnému výboru
pripraviť hodnotiacu správu IX.BLS a
s návrhom na termín X.BLS v roku
2008. Z: Jaroslav Zbudila, T: 7.9.2007

c/ OZ vzalo na vedomie informáciu
o príprave 800.výročia 1.písomnej
zmienky o obci Beckov v roku 2008.

d/ OZ uložilo kultúrnej komisii pri−
praviť návrh termínu, programu v al−
ternatívach v spolupráci s finančnou
komisiou. Z: J.Zbudila, Ing. V. Maslo,
T: 7.9.2007

uz.č.105/2007a – OZ vzalo na ve−
domie potrebu výrubu stromov a to lipu
na parc.č.1510 pri kaplnke, pri obec−
nom úrade, ktorá je prehnitá a smrek
na parc.č.689 pri Trojičke, ktorý ohrozu−
je pri silnom vetre rodinné domy.

b/ OZ schválilo výrub stromov na
obecných pozemkoch, a to lipy na
parc.č.1510 a smreku na parc.č.689.

uz.č.106/2007 – OZ vzalo na ve−
domie informáciu o vypracovaní pro−
jektu stavby pre stavebné povolenie –
Cestný most – Beckov , smer Lipky.

b/ OZ odporučilo uvedený zámer
zapracovať do rozpočtu na r.2008.

uz.č.107/2007 – OZ vzalo na ve−
domie informáciu o postupe pri výbe−
re kandidáta na obsadenie miesta ve−
dúceho prevádzky obce Beckov.

uz.č.108/2007 – OZ schválilo do−
dávateľa pre realizáciu elektroinštalač−
ných prác – bleskozvod na budove MŠ
firmu Durdík Dušan DD, Dolné Sŕnie
č.25 za cenu uvedenú v ponuke s ter−
mínom realizácie do 1.9.2007.

uz.č.109/2007 – OZ schválilo do−
dávateľa pre montáž žalúzií na budo−
ve MŠ v Beckove firmu Slovaktual –
Radosa Dalibor – R.O.D., Piešťanská
14, Nové Mesto nad Váhom za cenu
uvedenú v ponuke s termínom reali−
zácie do 15.8.2007.

uz.č.110 /2007 – OZ schválilo Rám−
covú dohodu o spolupráci s firmou N−
NOREA, a.s., Zámocká 8, Bratislava,
ohľadom záchrany, zveľadenia a roz−
šírenia možností využívania NKP Hra−
du Beckov, ktorého cieľom je vyvinúť
úsilie pre rekonštrukciu hradu, ktorá
umožní jeho využitie na kultúrno – spo−
ločenské, muzeálne a galerijné účely.

uz.č.111/2007 – OZ odporučilo pri−
praviť návrh možného riešenia záso−
bovania NKP hradu Beckov pitnou
vodou.

uz.č.112/2007/a – OZ schválilo
dokončenie odvodnenia miestnej ko−
munikácie k futbalovému ihrisku v
zmysle súťaže z r.2006 firmou REX
Peter Čikel, Beckov č.200 v dĺžke 50
m za cenu uvedenú v ponuke.

b/ OZ schválilo stavebný dozor na
uvedenú akciu Ing.Martina Neboháča,
bytom Beckov č.459.

uz.č.112/2007 – OZ schválilo do−
dávateľa na dodávku dopravných zna−
čiek v počte 37 ks firmu HAKOM, s.r.o.
Martin, Čs.armády 18, za cenu uve−
denú v ponuke na základe odporuče−
nia výberovej komisie.

uz.č.113/2007 – OZ pre účel po−
skytovania stravných lístkov vyjadrilo
súhlas s tým, že starosta obce je po−
važovaný za zamestnanca obce.

uz.č.114/2007 – OZ schválilo zme−
nu termínu riadneho zasadnutia obec−
ného zastupiteľstva zo 17.8.2007 na
7.9.2007.

uz.č.115/2007 – OZ vzalo na ve−
domie Zámer – Rozšírenie DC TES−
CO Beckov bez pripomienok.

uz.č.116/2007 – OZ schválilo pre−
nájom priestorov NKP Hradu Beckov
v termíne 9.9.2007 od 6,00 do 20,00
hod. firme EFFECTIVITY, Heydukova
29, Bratislava, za účelom firemnej ak−
cie „Rodiny s deťmi“.

uz.č.117/2007 – OZ neschválila
žiadosť firmy MODULKOMPLEX,
s.r.o., M.R.Štefánika 559/2, Myjava,
ohľadne spracovania Dodatku ÚPN
obce za účelom realizácie výstavby
haly pre ľahký priemysel a skladova−
cie účely na pozemkoch parc.č.4710/
1, 4709, 4708, 4707 v k. ú. Obce Bec−
kov.

uz.č.118/2007 – OZ vzalo na ve−
domie informáciu starostu obce o po−
nuke primátora mesta Nové Mesto n.V.
ohľadne spoločného spracovania ÚPD
zóny v lokalite Zelená voda ako spo−
ločný projekt.

uz.č.119/2007 – OZ vzalo na ve−
domie informáciu starostu obce o po−
nuke starostu obce Slavkov pri Uher−
skom Brode (ČR, Zlínsky kraj) ohľad−
ne možnosti uzavretia cezhraničnej
spolupráce.

uz.č.120/2007 – OZ vzalo na ve−
domie informáciu starostu obce o prí−
prave zámerov pre podanie žiadostí z
grantov a Eurofondov na akcie: kana−
lizácia obce, ZŠ – adaptácia pavilónu,
ÚPD zón Historické jadro obce Bec−
kov a Zelená voda, Most v Matyáške,
rekonštrukcia parku, rekonštrukcia au−
tobusových zastávok.

uz.č.121/2007 – OZ schválilo VZN
Prevádzkový poriadok pohrebiska v
obci Beckov a cenník cintorínskych
poplatkov a služieb bez pripomienok.

Obecné zastupiteľstvo dňa
7.9.2007 prejednalo a schválilo na−
sledovné uznesenia:

uz.č.122/2007 – Obecné zastupi−
teľstvo vzalo na vedomie kontrolu
uznesení zo zasadnutia, ktoré sa ko−
nalo dňa 27.7.2007 bez pripomienok.

uz.č.123/2007 – OZ vzalo na ve−
domie správu o vyhodnotení IX. BLS .

uz.č.124/2007 − a/ OZ schválilo prí−
pravu a zámer pre realizáciu osláv
800.výročia prvej písomnej zmienky o
Obci Beckov pre r. 2008,

b/ OZ schválilo termín konania
osláv 800.výročia 1. písomnej zmien−
ky Obce Beckov 15., 16., 17. august
2008,

c/ OZ uložilo komisii pre kultúru
dopracovať konkrétny návrh sprievod−

ných akcií a zámeru 1. písomnej zmien−
ky do reálnej podoby. T: do 9.10.2007,
Z: predseda KK

uz.č.125/2007 – a/ OZ vzalo na ve−
domie informáciu o pracovných stret−
nutiach s firmou NOREA ohľadne prí−
prav pre vypracovanie projektovej do−
kumentácie ako podklad pre žiadosť
do fondov,

b/ OZ schválilo pracovnú skupinu
pre prípravu Hrad Beckov – Norea v
zložení: starosta obce, zástupca sta−
rostu, Ing.V.Maslo, E.Benko a
Ing.M.Jurčacková.

uz.č.126/2007 – OZ schválilo VZN
o pravidlách času predaja v obchodoch
a času prevádzky služieb s pripomien−
kou v § 6 Kontrola a sankcie v bode 1.
doplniť odrážku − členovia Komisie ve−
rejného poriadku, obchodu a služieb.

uz.č.127/2007 – OZ schválilo vy−
pracovanie Územného plánu zóny
Zelená voda v k.ú. obce Beckov.

uz.č.128/2007 – OZ schválilo vypí−
sanie súťaže pre výmenu okien a vcho−
dových dverí na budove zdravotného
strediska a lekárne .

uz.č.129/2007 – a/ OZ schválilo
návrh Zmluvy o cezhraničnej spoluprá−
ci medzi Obcou Beckov a Obcou Slav−
kov, Zlínsky kraj, ČR.

b/ OZ odporučilo ešte v tomto roku
realizovať návštevu Obce Slavkov.

uz.č.130/2007 – OZ vzalo na ve−
domie informáciu starostu obce o pri−
pravovanej realizácii ošetrenia stromov
v parku firmou Seidl s.r.o. ( stromole−
zectvo, ošetrovanie stromov, asanácia
stromov na ťažko prístupných miestach
– ponuka)

uz.č.131/2007 – OZ vzalo na ve−
domie čerpanie rozpočtu obce za I.
polrok na vedomie bez pripomienok.

uz.č.132/2007 – a/ OZ schválilo
vykonanie inventarizácie majetku a
záväzkov obce k 31.12.2007.

b/ OZ schválilo zloženie inventari−
začných komisií .

uz.č.133/2007 – OZ schválilo pre−
daj vozidla Avia p. Miroslavovi Male−
covi, Beckov č.31, za šrotovú cenu.

uz.č.134/2007 – OZ vzalo na ve−
domie informáciu ohľadne kontroly Slo−
venskej inšpenkcie ŽP na ČOV.

uz.č.135/2007 – OZ vzalo na ve−
domie informáciu ohľadne riešenia
sťažnosti občanov obce Kočovce, časť
Rakopľuby – dôvod TESCO DC.

uz.č.136/2007 a/ − OZ vzalo na ve−
domie informáciu ohľadne ukončených
prác na Rozšírení plynofikácie obce
Beckov,

b/ OZ vzalo na vedomie informáciu
ohľadne ukončenia prác na rekonštruk−
cii strechy na MŠ a komplet výmeny
okien a vchodových dverí,

c/ OZ vzalo na vedomie informáciu
ohľadne ukončenia prác na realizácii
mikrovlnného internetu a jednania s
firmou T−com pre ďalšie možné napo−
jenie.

uz.č.137/2007 – a/ OZ doporučilo
zvolať mimoriadne zasadnutie OZ na
deň 19.9.2007 o 17,30 hod. z dôvodu
riešenia pripomienok občanov obce ,
časti Matyáška, ohľadom prívalových
dažďov.

b/ OZ uložilo prizvať na zasadnutie
občanov a zástupcov PD Beckov.

c/ OZ uložilo komisii pre ŽP preve−
riť uvedený stav a pripraviť návrh mož−
ného riešenia.

uz.č.138/2007 – OZ uložilo komisii
verejného poriadku, obchodu a služieb
minimálne 4x do roka previesť kontro−
lu dodržiavania VZN o pravidlách času
predaja v obchodoch a času prevádz−
ky služieb, návštevnosť a podávanie
alkoholických nápojov mladistvým oso−
bám v zariadeniach v obci.

Na mimoriadnom zasadnutí dňa
17.9.2007 prijalo obecné zastupiteľ−
stvo tieto uznesenia:

uz.č.139/2007 – OZ schválilo Zá−
mer obnovy Národnej kultúrnej pamiat−
ky Hrad Beckov.

uz.č.140/2007 – a) OZ vzalo na
vedomie informáciu o poškodzovaní
majetku obce a občanov Beckova v
časti Matyáška prívalovými dažďami.

b) OZ vzalo na vedomie informá−
ciu zástupcu Poľnohospodárskeho
družstva Beckov p. Štefana Slávika o
zatrávnení časti polí nad p. Mariánom
Sládekom a nad Teheľňnou do
31.8.2008.

Pripravila A. Benková

Z rokovaní obecného zastupiteľstva

OZNÁMENIE
Oznamujeme občanom, že Kultúrna komisia usporiada aj tento rok v

mesiaci december dve tradičné akcie: predajné Vianočné trhy − usku−
točnia sa dňa 1. decembra 2007 a druhou bude Sviatok sv. Mikuláša,
ktorý sa bude konať pre potešenie detí i rodičov dňa 8. decembra 2007.

Bližšie informácie sa dozviete z vyhlásení Obecného rozhlasu a z
propagačných materiálov na verejných priestranstvách obce.

Beckov oèami iných
Milí čitatelia, keď si otvoríte web−stránky www.panorama.sk

a nájdete heslo Beckov – budete milo prekvapení. V článku
Beckov možno dobýjať s kušou, lanom alebo len s vychádz−
kovou paličkou sa dočítate o našej obci, o jej histórii – napr.
že naša obec má deväť pamiatok zapísaných v zozname kul−
túrnych pamiatok Slovenska, o hrade, múzeu a slávnych
rodákoch, o horolezectve a turistike. Ďakujeme autorom za
šírenie pekného obrazu o našej obci.                                 (b)
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ÚVODNÍK
Dva mesiace ubehli od veľkých prázdnin, od letných dovole−

niek, ale aj od posledných Beckovských novín a už sme sa museli
vyrovnať so začiatkom nového školského roka − aby sme si pamä−
tali, do ktorej triedy náš či susedov potomok chodí ! − ale aj s
ubúdajúcim dňom, s ránom ponoreným ešte v tme, s prvým jesen−
ným dňom. Krajina, dnes ešte vymaľovaná tým najväčším maj−
strom farieb, bude zajtra len spomienkou. Listy po prvých mrazoch
opadnú, konáre stromov sa obnažia, chvíľu akosi nepatrične, ale
keď napadne prvý zimný sneh, pochopíme, že to preto, aby sneh
lepšie priľnul k ich kôre. Oddýchne si všetko živé v zdanlivej, do−
časnej smrti. Áno, nastal čas smrti, ktorá je v prírode zákonitosťou,
kedy jeden živý tvor, či rastlina uvolnia miesto nasledujúcemu. Ani
my, ľudia, nie sme výnimkou. Aj náš životný príbeh skôr, či neskôr,
skončí a nájdeme miesto odpočinku v zemi. Kolobeh od večnosti
po večnosť. Ale sme viac než telo, ktoré sa v prach obráti. Väčši−
nou veríme, že niečo z nás predsa len zostane − či už v spomien−
kach najbližších, v génoch našich potomkov, v dielach, ktoré sme
po sebe zanechali... a ešte na malom kúsku zeme na cintoríne
(alebo troška popola v urne).

Cintoríny, miesta spočinutia ľudských tiel, pochovávaných po
celé tisícročia. Sú svedectvami o ľuďoch, o ich živote, o dejinách,
o civilizácii a kultúre. Hroby ako učebnice dejín, ale aj ako posvät−
né miesta, kam sa živí schádzali s bázňou pred tajomstvom konca
ľudského bytia. Človek väčšinou nikdy nepochyboval, že to, čo
pochová do zeme alebo to, čo pohltí oheň, je len dočasný príbytok
ľudskej duše. To podstatné pretrváva na veky alebo aspoň po
súdny deň. Ako často hovoríme... „veríme v... spoločenstvo svä−
tých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život več−
ný“... Prečo v spoločenstvo svätých? Jeseň, čas, kedy sa príroda
ukladá k odpočinku, je aj časom na pripomenutie si márnosti a
pominuteľnosti tohoto života, časom, kedy spomíname na svojich
drahých mŕtvych. Zapaľujeme sviečky nad ich hrobmi, prinášame
kvety, aby sme si uctili život, z ktorého sme vzišli aj my. Už tisíc
rokov si pripomíname pamiatku všetkých svätých, ktorú zaviedli
mnísi z kláštora v Cluny vo Francúzsku. Čo mali spoločné svätí s
mŕtvymi? Svätci nachádzali miesto spočinutia na cintorínoch, nad
ich hrobmi sa stavali baziliky a ľudia verili, že keď spočinú v ich
blízkosti, tak v hodine vzkriesenia ich svätec ochráni pred hrôzami
pekla. Mŕtvi chceli odpočívať čo najbližšie k svojmu svätcovi, čo
spôsobilo, že sa pochovávalo aj v kostoloch. Cintoríny boli od stre−
doveku posvätené, a preto vyhradené časom len veriacim kresťa−
nom. Tí, ktorí neboli pokrstení, nemohli spočinúť v posvätnej zemi.
Ani novorodenci pred pokrstením. Pochovávali ich za hradbami
cintorína, aj pod strešným odkvapom kostola, aby ich tečúca voda
očisťovala od hriechov alebo na cintorínoch nevinniatok. Na cinto−
ríne nemali miesto popravení ani vyobcovaní. Vlasný hrob mali len
bohatší, ostatní boli pochovávaní v spoločných hroboch, iba v čase
morových epidémií končili všetci v spoločných hroboch. V mestách
zostávali mŕtvi v zemi len po dobu rozkladu mäkkých častí. Lebku
a kosti dolných končatín neskôr uložili v kostnici. Bývalo bežné, že
ľudia idúci do kostola, museli prechádzať cez cintorín a kostnicu,
aby si uvedomovali svoju pominuteľnosť.

Dnešné zvyky sú veľmi vzdialené od tejto spoločenskej a nábo−
ženskej nerovnosti. Na cintorínoch nájdu miesto spočinutia všetci
ľudia bez rozdielu konfesií, veku, pohlavia, osudu. Cintoríny už nie
sú len kresťanské. Sú obecné, pre všetkých. A všetci majú na ne
prístup. Sú nechránené, hradby sú väčšinou minulosťou. Tešíme
sa, že naši drahí zosnulí tam našli svoje miesto a je nám ťažko,
keď niekto to nepochopí. Žiaľ, vždy boli a budú ľudia, čo nemajú v
úcte ani živých ani mŕtvych a nectia zákony ľudské ani Božie.
Možno aj napriek nim je náš cintorín miestom pokoja, miestom,
kde môžeme načerpať stratené sily z tajuplného ovzdušia líp a
náhrobných kameňov. Napriek chladnému až sychravému poča−
siu, ktoré tieto sviatky obvykle sprevádza, každoročne si spomína−
me na to nedefinovateľné chvenie vo svetle sviečok, kedy nejedna
slza poteší trúchlivé srdce zvečera.

Sviatok Všetkých svätých a pamiatka zosnulých − 1. a 2. no−
vember sú predo dvermi.                                                      (b)

Dňa 13. septembra 2007 sme na
Obecnom úrade privítali hostí z nadácie
SOCIA − nadácie na podporu sociálnych
zmien − p. Adrianu Komorníkovú a Mgr.
Miroslava Cangára a piatich sociálnych
pracovníkov z talianskeho Neapola (tiež
tlmočníčka Ivetka a šofér), ktorí prišli na
Slovensko v rámci výmenného študijné−
ho pobytu (naši − tiež sociálni pracovníci,
boli v Neapole 15.− 21. apríla 2007 ) orga−
nizovaného nadáciou SOCIA z Bratislavy
v rámci projektu “Zvyšujeme šance zne−
výhodnených skupín obyvateľstva spolu−
prácou obcí a neziskových organizácií”.

Deviatich hostí privítala sociálna pra−
covníčka obce p. Badžgoňová o 11. ho−
dine predpoludním a potom ich sprevá−
dzala po vybraných pamiatkach obce.
Navštívili evanjelický a.v. kostol, kde ich
láskavo prijala p. farárka Mgr. Monika
Chúťková a oboznámila s minulosťou a
prítomnosťou farnosti a kostola v Becko−
ve. Talianski hostia prejavili záujem o náv−
števu miestneho cintorí−
na. Boli prekvapení spô−
sobom pochovávania na
Slovensku, pretože v
Neapole a vôbec v Ta−
liansku zápasia s nedo−
statkom miesta, a preto
mŕtvych pochovávajú do
poschodových hrobov.
Náš cintorín sa im veľmi
páčil a odniesli si z neho
veľa pekných fotografií.
Mali sme šťastie, lebo len
pred dvomi dňami pracovníci prevádzky
odstránili následky letnej kalamity aj na
tomto mieste.

Krátko popoludní navštívili kostol a
kláštor Milosrdných sestier sv. Vincenta
de Paul – Charitný domov I. Boli unesení
nielen krásou interiéru (v ich domovine
sú pamiatky najvyššej umelecko−historic−
kej hodnoty), ale predovšetkým láskavým
prijatím, ktorého sa im dostalo od s. pred−
stavenej Marianny (tri roky pôsobila v
Taliansku) a s. kostolníčky Tadey. Plní

umeleckých dojmov a duchovných zážit−
kov z rozhovorov s rehoľníčkami sa vráti−
li na obecný úrad, kde ich privítala hlav−
ná kontrolórka obce Ing. Marika Jurčac−
ková a poslankyňa, predsedníčka sociál−
nej komisie p. Anna Kabelíková. Pri ob−
čerstvení a užitočných rozhovoroch, za−
meraných na poznávanie diania v obci,
strávili príjemnú hodinku a potom sa všetci
vybrali na návštevu farského rímsko−ka−
tolíckeho kostola sv. Štefana. Venoval sa
im p. farár PaeDr. Tibot Šuba, Mgr. ( kto−
rého zastihli pri práci – kosení farského
dvora ). Pri prehliadke kostola sa rozprú−

dila živá diskusia o zobra−
zovaní Panny Márie vo
výtvarnom umení.

Poslednou návštevou
bola NKP Hrad Beckov.
Mimoriadne prívetivé pri−
jatie p. Margitou Bubení−
kovou a jej následný za−
nietený výklad o hrade a
dejinách Beckova vyvo−
lal u hostí z Talianska tie
najlepšie dojmy. Možno
aj torcha unavení, ale plní
krásnych zážitkov sa
všetci odobrali na obec−

ný úrad, kde ich mohol konečne privítať
aj starosta obce p. Karol Pavlovič. Sta−
rosta bol v tento deň na dvoch seminá−
roch v Piešťanoch a v Novom Meste nad
Váhom, a preto neveril, že stihne náv−
števu v Beckove, ale podarilo sa. Jeho
vystúpenie a živá diskusia na záver boli
veľmi vysoko hodnotené. Hostia dostali
malé darčeky ako pripomienku na Bec−

kov. Obec Beckov a jej predstavitelia za−
nechali v mysliach i srdciach všetkých
hostí tie najlepšie dojmy. Pohostinnosť,
nadšenie, obetavosť.

Program pripravila sociálna pracovníč−
ka obce a občerstvenie bolo hradené z
reprezentačného fondu starostu.

Návšteva mala ešte milú dohru: Roc−
china Romano a Valeria Finamore sa z
vďačnosti za krásne chvíle strávené v
Beckove podujali odborne preložiť turis−
tického sprievodcu na hrad aj s orientač−

nou mapkou. Spolu s
priateľkou archeologič−
kou Marou z Neapola to
urobili za jeden večer a
následne nám poslali e−
mailom. Gratis. Ešte raz
ďakujem.                   (b)

Na 1. fotografii Adria−
ny Komorníkovej sú všetci
hostia pred portálom kláš−
torného kostola. Na 2. fo−
tografii prebieha diskusia
hostí s p. Jurčackovou v
zasadčke Ocú a na 3. fo−
tografii so starostom.

Hostia z Talianska

1.

2.

3.
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Obecná prevádzka má už druhý
mesiac nového vedúceho. Stal sa ním
p. Marián Hurtík z Nového Mesta nad
Váhom. Prihlásil sa na inzerát, ktorý
obec uverejnila v Pardone. Pretože
sme chceli p. Hurtíka predtaviť naším
čitateľom a aj občanom Beckova, po−
prosili sme ho o niekoľko odpovedí na
naše otázky.

1. Pán Hurtík, čo Vás
viedlo k uchádzaniu sa
o miesto vedúceho pre−
vádzky OÚ Beckov?

Nakoľko môj pred−
chádzajúci zamestnáva−
teľ SPP, a.s. prechádza
procesom reštrukturali−
zácie, bol som k
31.01.2007 v tejto firme
prepustený z organizač−
ných dôvodov. Popri
iných alternatívach, kto−
ré sa mi naskytli, zvažo−
val som i ponuku pracov−
nej príležitosti prostredníctvom inzerátu
v časopise Pardon na miesto vedúce−
ho prevádzky v obci Beckov. Táto po−
nuka ma zaujala z dôvodu, že to nie je
práca, ktorá je pevne fixovaná na jed−
nu miestnosť, ale je to práca s ľuďmi, s
ktorými som vždy v predchádzajúcich
povolaniach prichádzal do styku.

2. Ste rodený Novomešťan?
Dá sa povedať, že moja rodina i moji

rodičia sú to, čo sa nazýva starí Novo−
mešťania. Narodil som sa síce v Tren−
číne, pravdepodobne ako väčšina detí
z Nového Mesta nad Váhom a okolia,
ale celý život do súčasnej doby som
prežil v Novom Meste nad Váhom.

3. Aké boli vaše doterajšie pra−
covné skúsenosti?

Vo svojom živote som pracoval v
niekoľkých organizáciách v rôznych
funkciách − Vzduchotechnika Nové
Mesto nad Váhom, ZvaK š.p. Bratisla−
va v divízií špeciálnych činností, Hydi−
nárske závody Cífer, prevádzka Nové
Mesto nad Váhom a v SPP a.s. Brati−
slava, OZ Nové Mesto nad Váhom.

4. Prvé dojmy z nového praco−
viska? Doba kamenná?

Moje prvé dojmy z nového praco−
viska boli trocha rozpačité, a to z dô−
vodu, že moje predchádzajúce pôso−
bisko bola pravdepodobne jedna z
najziskovejších firiem na Slovensku a
tomu zodpovedalo aj materiálno−tech−
nické vybavenie všetkých zamestnan−
cov. Z uvedeného dôvodu nie je mož−
né nové pracovné podmienky na pre−
vádzke OÚ s týmto porovnávať. I na−
priek tomu verím, a doterajšia skúse−
nosť tomu nasvedčuje, že zo strany
kompetentných, najmä pána starostu
Karola Pavloviča, je snaha o zlepše−
nie tejto situácie a spoločnými silami
dostaneme materiálno−technické za−
bezpečenie prevádzky na slušnú úro−
veň tak, aby prevádzka OÚ a jej za−
mestnanci dokázali zabezpečovať úlo−
hy k čo najväčšej spokojnosti všetkých
obyvateľov obce, čo je podľa môjho
názoru jej prvoradé poslanie.

5. Môžete niečo prezradiť o Va−
šej rodine, o deťoch, školských ro−
koch, prvom zamestnaní…?

Pochádzam z rodiny, o ktorej sa
hovorilo v predchádzajúcom režime, že

má robotnícky pôvod. Môj otec praco−
val ako holič v Združených službách
Nové Mesto nad Váhom ( mimocho−
dom, svojho času chodieval strihať i do
obce Beckov, čo si skutočne starší ob−
čania môžu i pamätať ) a matka ako
skladová robotníčka ČSAD Nové Mesto
nad Váhom. T.č. sú už dlhoroční dô−
chodcovia. Mám ešte jedného brata,

ktorý je o päť rokov star−
ší, pracuje na Bytovom
podniku Nové Mesto nad
Váhom. Základnú školu
som absolvoval v Novom
Meste nad Váhom, po
ktorej som nastúpil na
Učňovskú školu v býva−
lom š.p. Vzduchotechni−
ka, kde som sa vyučil ako
prevádzkový elektromon−
tér. Po absolvovaní zá−
kladnej vojenskej služby
som nastúpil do pracov−
ného pomeru do Zápa−

doslovenských hydinárskych závodov
ako elektrikár, energetik. Tu som si uro−
bil i večernú maturitu – odbor elektro−
technika. V roku 1984 som nastúpil do
zamestnania v SPP Bratislava, OZ
Nové Mesto nad Váhom ako majster
na stredisku diaľkovodov. Postupom
času a po absolvovaní predpísaných
skúšok na Technickej inšpekcii SR som
zastával funkcie revízny technik elek−
trických zariadení, odborný pracovník
plynových zariadení, vedúci technickej
kontroly a oddelenia revízií a tri roky pred
ukončením pracovného pomeru v or−
ganizácii so pracoval ako technik reali−
zácií investícií na oddelení investičnej
výstavby.

6. Máte vlastnú rodinu, deti, vnú−
čatá?

S mojou manželkou, s ktorou žije−
me „už“ 26 rokov máme dve dcéry,
staršia Slávka ( 25 ) ukončila Filozofic−
kú fakultu Univerzity Komenského v
Bratislave odbor francúzština – anglič−
tina a t.č. žije a pracuje v Brne. Mladšiu
Katku (24) čaká v najbližších dňoch
skúška na Lekárskej fakulte Masaryko−
vej univerzity v Brne. Dúfam, že dobre
dopadne, a potom nám len zostáva te−
šiť sa z ich ďalších úspechov a vnúčat.

7. Vaše záľuby: našli ste si čas
na koníčky, ktoré sú len Vaše ale−
bo zapájate aj manželku, príp. iných
členov rodiny?

Medzi moje najobľúbenejšie záľu−
by už dosť rokov patria výlety na bi−
cykli po blízkom okolí Nového Mesta
nad Váhom a do tejto činnosti sa mi
po dlhšej dobe podarilo zapojiť aj svo−
ju manželku a mladšiu dcéru Katku.
Okrem toho rád cestujem, môžem sa
pochváliť, že som precestoval už zo−
pár európskych krajín.

8. Je niečo, čo by ste chceli po−
vedať pre našich čitateľov napr. o
obci, ľuďoch, veciach?

Obec Beckov je podľa môjho názo−
ru situovaná vo veľmi peknom prostre−
dí a jej kolorit je zaujímavo obohatený
dominantou Beckovského hradu. Leží
medzi tokom Váhu a miernou pahorka−
tinou v relatívnej blízkosti rekreačného
strediska Zelená Voda. Určite i tieto
skutočnosti majú za príčinu, že v obci
vyrastajú nové krásne rodinné domy a

záujem o novú výstavbu bude určite
narastať. Je nespornou výhodou pre
obyvateľov, že v obci sa nachádza zá−
kladná a materská škola, čo je hlavne
výhodné pre mladé rodiny s deťmi a
zdravotné stredisko, čo oceňujú starší
občania obce. Pri mojom doterajšom
styku s občanmi som zatiaľ nemal žiad−
ne negatívne skúsenosti, i keď samo−
zrejme, nie vždy a nie každému i do
budúcna budem môcť ja alebo prevádz−
ka vo všetkom vyhovieť.

9. Mali ste už čas premyslieť si,
čo by ste chceli urobiť na novom pra−
covisku? Aké máte plány do budúc−
nosti, vízie, smerovanie, zameranie?

Nad plánmi a smerovaním činnosti
prevádzky som, samozrejme, začal uva−
žovať už pri pohovore u pána starostu
pred nástupom do funkcie. Účelom pre−
vádzky, podľa môjho názoru, nie je sú−
ťažiť so súkromnými firmami alebo im
dokonca konkurovať. Nie je to možné
ako z hľadiska legislatívneho, tak z hľa−
diska materiálového vybavenia. Podľa
môjho, názoru ťažisková činnosť pre−
vádzky by mala spočívať v zabezpečo−

Zoznámte sa s novým človekom v Beckove
vaní skrášľovania, udržovania verejných
priestranstiev, futbalového ihriska, cin−
torína atď., údržba obecnej infraštruk−
túry, ktorá jej zo zákona patrí, starosť o
likvidáciu odpadov, či už prirodzených
alebo kalamitných. Pri tejto činnosti, kde
prevádzka, resp. OÚ nemá dostatočné
kapacity, bude vhodné účelne spolupra−
covať s miestnymi firmami a vhodne
využiť ich prirodzený potenciál. Toto sú
tak v hrubom ryse moje terajšie vízie a
plány do budúcna. Samozrejme, tých
činností bude pravdepodobne viacej,
pretože som nespomenul čističku od−
padových vôd, káblovú televíziu, verej−
né osvetlenie, obecný rozhlas atď.

K tejto rozsiahlej činnosti je, samo−
zrejme, zapotreby podpora a pocho−
penie zo strany obecného zastupiteľ−
stva a v konečnom dôsledku všetkých
občanov obce. Snaha moja a celej pre−
vádzky bude smerovať k tomu, aby
obec Beckov bola v rámci našich mož−
ností pekná, čistá, udržiavaná a plná
spokojných občanov.

Za rozhovor ďakuje
D. Badžgoňová

Beckovský spevokol na Festivale
speváckych zborov v Hornej Súči

Beckovský spevácky zbor mal možnosť prezentovať svoju čin−
nosť na okresnom Festivale speváckych zborov, ktorý sa uskutočnil
v sobotu 13.októbra 2007 v Rímsko – katolíckom kostole v Hornej
Súči. Organizátori, Trenčianske osvetové stredisko, Obec Horná Súča
a Rímsko – katolícky farský úrad v Hornej Súči, pozvali okrem nášho
spevokolu Zmiešaný spevácky zbor Cantabile z Nového Meste nad
Váhom, Ženský spevácky zbor Srňan z Horného Srnia, ďalej sa
predstavil domáci Spevácky zbor Hornosúčan z Hornej Súče a ako
hosťa sme si mohli vypočuť Smíšený pěvecký sbor Karla Němčeka
z Moravského Krumlova.

Výborná akustika rímsko – katolíckeho kostola premenila vystú−
penie každého spevokolu na skutočný umelecký zážitok. Spevokoly
prezentovali piesne cirkevné, ktoré sa spievajú počas bežného roka.
Každý z nás vložil do vystúpenia svoje srdce, každá pieseň bola
zaspievaná s úžasným precítením, čo sa odzrkadlilo na jednotlivých
výkonoch. Všetci sme mali z tohto podujatia výborný pocit a po
vystúpení sme v príjemnej pohostinnej atmosfére obecného kultúr−
neho domu mali možnosť svoje skúsenosti prediskutovať s členmi
ďalších zborov. Členka hosťujúceho speváckeho zboru z Moravské−
ho Krumlova vyjadrila svoje pocity slovami: „Tu sa môžu stretávať
len ľudia, ktorí milujú spev. A je to naozaj poznať.“

A. Benková, členka Beckovekého speváckeho zboru

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK,

Obec Horná Súča a Rímsko−katolícky farský úrad
v Hornej Súči Vás pozývajú na

FESTIVAL SPEVÁCKYCH ZBOROV
dňa 13. októbra 2007 o 15. hod.v rímsko−katolíckom

farskom kostole v Hornej SúčiÚčinkujú:
Beckovský spevácky zbor Beckov

Zmiešaný spevácky zbor Cantabile Nové Mesto n/Váhom
Ženský spevácky zbor Srňan Horné Srnie
Spevácky zbor Hornosúčan Horná Súča

Hosť festivalu:
Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka Moravský Krumlov
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Domov dôchodcov – DSS v Beckove bolo
zariadenie, ktoré poskytovalo celoročnú sta−
rostlivosť, t.j. bývanie, stravovanie, zaopat−
renie predovšetkým starým občanom, ktorí
dosiahli vek rozhodujúci pre priznanie sta−
robného dôchodku a ktorí pre trvalé zmeny
zdravotného stavu, duševné poruchy a po−
ruchy správania potrebovali komplexnú sta−
rostlivosť, ktorú im nemohli zabezpečiť čle−
novia ich rodiny, ani opatrovateľská služba,
alebo iné služby sociálnej pomoci. Zariade−
nie bolo tiež určené pre starých občanov,
ktorí toto umiestnenie nevyhnutne potrebo−
vali z iných vážnych dôvodov.

Domov dôchodcov – DSS v Beckove mal

počas svojej 72−ročnej existencie niekoľkých
zriaďovateľov. Posledným bol Trenčiansky
samosprávny kraj, ktorého Zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí uskutočnenom dňa 23. au−
gusta 2006 rozhodlo o zrušení Domova dô−
chodcov – DSS Beckov k 31. decembru 2006
a zároveň určilo jeho právneho nástupcu −
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste
nad Váhom. Zariadenie založené v roku
1934 tak ukončilo svoju činnosť.

Najstaršie existujúce správy a dokumen−
ty o objekte a založení zariadenia vypove−
dajú o tom, že 26. mája 1932 pod číslom
6288 zakúpilo Okresné zastupiteľstvo pre sa−
mosprávu nehnutelností v Novom Meste nad
Váhom budovu, ktorej majiteľom bol štátny
obvodný lekár Dr. Jakub Weiss s manžel−
kou Laurou Tauberovou. Okresné zastupi−
teľstvo sa uznieslo, že v tejto budove zriadi,
po schválení Krajským výborom, okresný
chudobinec k ucteniu pamiatky 82. narode−
nín prvého Československého prezidenta
Tomáša Garriguea Masaryka. Uznesenie sa
stalo právoplatným 2. júla 1932. Zakladate−
ľom Okresného chudobinca v Beckove sa
stal Okresný náčelník v Novom Meste nad
Váhom Dr. Karol Schnábel. Dňa 1. januára
1934 prevzal správca ústavu p. Vincent Ku−
senda kľúče od budovy, ktorá už bola pri−
spôsobená po niektorých úpravách svojmu
účelu. Pokračovalo sa v úpravách a vo vy−
bavovaní nábytkom tak, že 11. júna 1934
bolo Okresným úradom prijatých prvých 13
chovancov. Prvým obyvateľom bol p. Peter
Krajčovic z Beckova, narodený 24. júna
1861. Medzi prvými prijatými bol i 31−ročný
Jozef Nemšák, ktorý žil v zariadení 48 ro−
kov. Do konca roka 1934 bolo v zariadení
ubytovaných 35 chovancov. Od roku 1950

postupne prichádzali do zamestnania rehoľ−
né sestry rádu – Školské sestry de Notre
Dame a civilní pracovníci. Koncom roku 1957
bolo v domove 90 chovancov, o ktorých sa
staralo 10 zamestnancov – z toho 6 rehoľ−
ných sestier. V roku 1962 zomrel prvý správ−
ca chudobinca, neskôr premenovaného na
Dom odpočinku, pán Vincent Kusenda. V
tom istom roku prevzal vedenie už Domova
dôchodcov pán Ján Straka, ktorý bol dlho−
ročným pracovníkom Miestneho národného
výboru v Beckove a problémy domova po−
znal. V roku 1973 bol zakúpený od pána
Karola Lacku rodinný dom, ktorého pôvod−
ným majiteľom bol staviteľ pán Štefan Ši−

mák. V rodinnom dome, po čiastočnej rekon−
štrukcii, bolo ubytovaných 15 klientov. Pán
Ján Straka náhle zomrel v roku 1974 a do
funkcie vedúceho bol menovaný pán Ladi−
slav Čuhanič z Trenčína. Domov dôchodcov
bol samostatnou rozpočtovou organizáciou
pod riadením Okresného národného výboru
Trenčín. Od 1. apríla 1982 sa zriadil Okresný
ústav sociálnych služieb v Trenčíne, čím do−
movy a ústavy v okrese prestali mať právnu
subjektivitu a patrili do jeho pôsobnosti. V roku
1982 odišli do starobného dôchodku všetky
rehoľné sestry a boli nahradené civilnými za−
mestnancami. Od roku 1991 Okresný úrad v
Trenčíne znovu zriadil domov dôchodcov s
právnou subjektivitou a zariadenie prešlo pod
správu Obvodného úradu v Novom Meste
nad Váhom. Od 1. októbra 1993 sa stal zria−
ďovateľom zariadenia Okresný úrad Trenčín.
Od 24. júla 1996 znovu došlo k zmene zria−
ďovateľa Domova dôchodcov, ktorým sa stal
Krajský úrad Trenčín. Posledná zmena zria−
ďovateľa v histórii Domova dôchodcov na−
stala od 1. júla 2002, kedy zariadenie prešlo
do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianske−
ho samosprávneho kraja.

Domov dôchodcov – DSS v Beckove do−
siahol svoju maximálnu kapacitu v rokoch
1981 – 1993, kedy predstavovala 120 miest.
Od roku 1993 dochádzalo k postupnému zni−
žovaniu kapacity z dôvodov zvyšovania štan−
dardu poskytovaných služieb.

K 31. decembru 2006 Domov dôchod−
cov – DSS v Beckove situovaný priamo v
strede obce v pamiatkovej zóne pod Bec−
kovským hradom rozhodnutím Zastupiteľstva
TSK zanikol.

Bc. Ivana Hudecová
posledná riaditeľka domova v Beckove

Domov dôchodcov – domov sociálnych služieb

Deň ústavy − 1. september
Dňa 1. septembra 2007 − Deň ústavy SR − bol prekrásny

slnečný deň. Občanov našej obce táto pohoda vylákala do prí−
rody uctiť si tento sviatok pri dobrom guláši, poháriku vína či
piva, skúsiť nové činnosti, ku ktorým v časti Beckov − Dolné
Podlašidie patrila aj jazda na koni a vozenie na konskej bričke.
Mladá generácia by nemala zabúdať, že kôň bol od nepamäti
neodmysliteľným pomocníkom človeka na dedine a v nedávnej
minulosti aj v meste. V súčasnosti je využívaný hlavne v lesníc−
tve a na športové účely.                                    Pavol Hladký

Vladimír Šimončič po prvý raz pozerá na zem z konského chrb−
ta za pomoci inštruktorov Miroslava Košúta a jeho syna Mareka.

Marek Košút preváža na bričke po hajduškovskom grunte
Pavla Hajduška.

Riaditeľ úradu TSK Ing. Dušan Lobotka informoval
5.októbra 2007 (došlo 12.10.2007) všetkých primáto−
rov a starostov v kraji, že vzhľadom na obmedzené
finančné zdroje finančného rozpočtu TSK pre rozpoč−
tové obdobie 2008 − 2010 nebudú môcť byť realizova−
né ďalšie úhrady bežných výdavkov pre novovytvára−
né zariadenia sociálnych služieb (napr. Domovy dô−
chodcov), ktoré miestna samospráva v oblasti výstav−
by plánuje realizovať v zmysle svojich projektových
zámerov sociálneho rozvoja na obdobie 2007 – 2013.

„TSK na základe opätovnej vlastnej analýzy tejto
oblasti zastáva názor, že sieť ZSS v zriaďovateľskej
pôsobnosti TSK alebo existujúcich neziskových orga−
nizácií financovaných z rozpočtu TSK je zatiaľ dosta−
točná a jej ďalšie rozširovanie bez získania ďalších
relevantných zdrojov financovania ich prevádzky je
značne limitované.“

Tomuto vyhláseniu predchádzalo pracovné stret−
nutie primátorov a starostov obcí Trenčianskeho kra−
ja dňa 16. marca 2007 v Trenčianskych Stankovciach
a prijatie uznesenia Zastupiteľstva RSK č. 302/2007.

Spracovala (b)

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ INFORMUJE
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NOVÉ KNIHY V KNI•NICI
Jeseň je v plnom prúde, o chvíľu uložíme všetko ovo−

cie a zeleninu do pivníc na zimné obdobie, urobíme
posledné práce v záhradách a záhradkách, uctíme si
pamiatku zosnulých − a možno nám zostane nejaký voľný
večer pred vianočným pečením a upratovaním. Čo s
ním? Náš tip: navštívte miestnu knižnicu (alebo kníhku−
pectvo v neďalekom Novom Meste nad Váhom či v
Trenčíne) a rozhliadnite sa po nových knihách. Aj naša
knižnica má dosť zaujímavého čítania práve pre vás.

Paulo Coelho
Chceme upozorniť na knihy dnes slávneho a uzná−

vaného brazílskeho spisovateľa Paula Coelha. Naro−
dil sa 24. augusta 1947 v Rio de Janeiro. Začal pra−
covať ako divadelný herec a režisér, ale aj skladateľ
populárnych piesní, hudobný publicista, autor televíz−
nych scenárov a novinár. V hudobnej oblasti spolu−
pracoval s Raulom Seixasom a vytvorili niekoľko roc−
kových hitov v Brazílii.

V roku 1987 ho podnietilo jedno mimoriadne stret−
nutie na púť do Santiaga de Compostela. Skúsenosti
z nej zhrnul do prvej knihy Pútnik z Compostela −
Mágov denník.

1988 − Alchymista − symbolický príbeh putovania an−
dalúzskeho pastiera Santiaga do Egypta za svojím osob−
ným príbehom. Je to jedna z najpredávanejších knižiek
za posledné desaťročie v 27 krajinách sveta.

1994 − Na brehu Rio Piedra som sedela a plakala −
príbeh o láske, múdrosti a viere. Hrdinka Pilar sa po 11
rokoch stretáva so svojou láskou v malej horskej dedin−
ke. Obaja túžia po zmene, ale aby ju dosiahli, musia
prekonať veľa vnútorných prekážok.

2000 − Démon a slečna Prymová − za 7 dní každá
postava z malého mestečka Viscos uzatvorí zmluvu s
dobrom alebo zlom ako odpoveď na otázku cudzinca:
je človek dobrý alebo zlý?

Ďalšie diela: Veronika sa rozhodla zomrieť (1998),
Ako rieka, ktorá tečie, Jedenásť minút, Záhir ...

Rukoväť bojovníka svetla − večné múdrosti pre pote−
šenie a poučenie zo života: (Bojovník...)

"Svoje vášne prijíma a vie sa z nich tešiť. Vie, že
sa nemusí odriekať nadšenia z dosiahnutých víťaz−
stiev; patria k životu a radujú sa z nich všetci, ktorí sa
na nich podieľali.

Nikdy však nestráca zo zreteľa trvalé veci a zväzky
upevnené časom.

Každý bojovník vie, ako rozlíšiť pominuteľné od defi−
nitívneho."

V roku 1998 sa niekoľko dní stretal so španielskym
novinárom Juanom Ariasom a výsledkom bolo vydanie
knižky Juan Arias, Paulo Coelho: Zpoveď pútnika (1999)
− veľmi otvorené rozprávanie Paula Coelha o svojom
živote a práci. Tiež je v našej knižnici.

Paulo Coelho navštívil v decembri 1998 Bratisla−
vu: „V noci som sa prechádzal po uliciach vášho hlav−
ného mesta a cítil som sa ako doma. Ulice boli prázd−
ne, stretol som akurát len dve dievčiny a jedna ma
poznala. Bolo to príjemné a mal som pocit, že z Bra−
tislavy pochádzam“.

Zatiaľ posledné dielo − 2006 − Čarodejnica z Porto−
bella − príbeh Atheny, adoptívnej dcéry libanonských
emigrantov v Londýne, rozprávaný dôležitými ľuďmi
okolo nej. Stane sa matkou syna, pracuje v banke a
odkrýva svoje mimoriadne schopnosti, učí sa a učí
iných, putuje za svojou biologickou matkou do Ru−
munska... Je to obraz súčasnej spoločnosti, plnej kon−
formizmu a strachu byť sám sebou. Vyústenie príbe−
hu je priam biblické − prečítajte si.

V roku 2002 spisovateľ získal miesto v Brazílskej lite−
rárnej akadémii za celoživotné dielo.

(b)

Život človeka vždy zostáva veľkým tajom−
stvom, hoci ho už toľkí prežili pred nami. Kaž−
dý sa vydáva svojím životom na novú origi−
nálnu cestu a každý ju musí prejsť sám.

Členovia ZO JDS sa dňa 12. septembra
2007 vydali na cestu smer Beckov − Považ−
ská Bystrica – Rajec – Rajecké Teplice –
Rajecká Lesná – Rajec – Beckov. Bolo to už
šieste družobné stretnutie.

Už pri nástupe do autobusu starosta na−
šej obce pán Karol Pavlovič prekvapil Márie
gratuláciou a malou pozornosťou.

Prvá zastávka bola v Rajci – zvítanie sa s
predsedníčkou ZO JDS p. Melániou Dokupi−
lovou a dvoma členkami, ktoré nám pripravili
desiatu: párky, kávu a čaj.

Čas nám neprial, prepŕchalo, preto ani
prechádzka po Rajeckých Tepliciach nebola
na jednotku.

Betlehém Rajecká Lesná, európsky, ba
svetový unikát, ktorý jeho tvorca, dnes už
nebohý pán Jozef Pekar, nepredal, hoci mu
ponúkali za toto prekrásne dielo jeho rúk nie−
koľko miliónov, ale zanechal ho slovenské−
mu národu.

Ani tu dážď neustal, pri vode pod kalvá−
riou nás prekvapila búrka a vodu sme dostali
aj na seba, nielen do seba.

V Rajci, hoci zmoknutých, nás prijal na
Obecnom dome primátor Ing. Rybárik. Pri
výmene pozorností náš starosta odovzdal
primátorovi monografiu obce Beckov 1. Pri−
mátor bol prekvapený, že naša obec má na
takej vysokej úrovni spracovanú históriu. Po
prípitku a informáciách o Rajci, jeho rozvoji
(stavajú v časti Charubina golfové ihrisko,
mesto je jedným z účastinárov) sme prešli
do kultúrneho domu, kde nás čakali seniori z
Rajca. Spolu nás bolo 136.

Znova privítanie a nasledoval chutný obed.
Nasýtených, pohodlne usadených v peknom
prostredí nás čakal zlytý kliniec dňa. Prečo
zlatý? Naši členovia videli, ako si tu uctia star−
ších. Hostitelia na túto príležitosť pripravili
kultúrny program: malé deťúrence z Mater−
skej školy so svojou pani učiteľkou sa prete−
kali v recitovaní a v speve. Zvlášť nás upútal
4−rorčný chlapec, ktorý miesto pravej ručičky
mal kýptik s jedným prstom. Jeho úsmev a
slová, ktoré plynuli z jeho malých ústočiek,
vytlačili slzy nejednému z nás. Deti z 1. stup−
ňa svojím divadielkom o troch urozprávaných

sliepkach, veselo vyskakujúcich cestovateľ−
kách, nás rozosmiali. Kultivovaný spev slo−
venských piesní za doprovodu gitaristu uká−
zal, že v tomto kraji neprevládajú anglické či
americké trendy. Nezahanbili sa ani žiaci
hudobnej školy so svojou pani učiteľkou –
hudobné trio bolo balzamom na dušu. Bola
aj ukážka džezu, dva saxofóny, dva klarinety
a klávesový doprovod pána učiteľa, na vyso−
kej úrovni. Veľký potlesk zožali štyri dievča−
tá, dve väčšie a dve menšie, ktoré vystupo−
vali vo dvojiciach pri rýchlom tempe hudby.
Ich detské telá kmitali ako struny.

Záver programu neviem ani opísať. Dva−
násťročný chlapec v tmavých nohaviciach a
bledomodrom tričku s akordeónom pred se−
bou sa usadil v strede javiska. Zahral tri skal−
dby a potom to začalo. Vážne, bez zasmia−
tia, spustil melódiu známej ľudovej piesne a

ústami naznačil bez vydania hlasu, aby sme
spievali. Takto rozospieval celú sálu, a tých
piesní bolo veľa.Odplatou mu bol neutíchajú−
ci potlesk ľudí s úsmevom na perách.

Po programe čo vládalo sa roztancovalo,
dobé vínko a zákusky po stoloch zaplnili čas
do 19. hod., kedy sme dostali večeru s veľ−
kým rezňom. Plánovaný odchod o 20. hod.
sa neuskutočnil. Ťažko sme po neustálom
predlžovaní nastúpili do autobusu o 21.30
hod. Unavení, ale spokojní, sme sa vydali na
cestu domov.

Ďakujem pánovi starostovi a celému obec−
nému zastupiteľstvu, že sme tento deň mohli
prežiť v družobnom Rajci a získať nové po−
znatky.

Ktosi prirovnal ľudský život a vzťahy v ňom
k orchestru, ktorý hrá určitú melódiu bez ohľa−
du na to, či sa zúčastňujeme alebo nie. Keď
odchádzame, neprestáva hrať. Ale našu prí−
tomnosť tam nemôže nikto zastúpiť či nahra−
diť. Teda až sa pominieme, život ide ďalej. Je
pekné, keď človek dá prehovoriť svojmu srd−
cu a nečaká pri tom na uznanie, či prejav
obdivu alebo odmenu.

Slová vďaky patria členom ZO JDS v
Rajci, hlavne predsedníčke p. Dokupilovej.

Ďakujeme za pekne prežitý deň, pobave−
nie, ich úprimnosť a vrúcnosť, s akou nás prijali.

Margita Bubeníková
predsedníčka ZO JDS v Beckove

Na fotografii účastníci stretnutia v Kultúr−
nom dome v Rajci.

Seniori v Rajci
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Blaho•elanie
Dňa 20.11.2007 sa dožíva svojho životného
jubilea − šesťdesiatín −

Ján STRIEŽENEC,
dlhoročný pracovník PD Beckov v živočíšnej
výrobe, predtým pracovník prevádzky OÚ v
Beckove, ktorý sa podieľa na verejnom živo−
te v obci ako člen komisie pri voľbách a sym−

patizant DHZ Beckov.
Do ďalších rokov života mu pevné zdravie, rodinnú pohodu a
veľa rybárskych úspechov želajú dcéra Zuzana, bratia Jozef,
Štefan, Peter, Pavol a Marián s rodinami. Za všetkých deduška
bozkáva vnučka Simonka. K blahoželaniu sa pripájajú susedia,
priatelia, spolupracovníci, členovia DHZ a rybárskeho spolku.

Zomrel Karol Lacko
významný sochár a medailér

Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel dňa 13. júla 2007 vo veku
nedožitých 69 rokov významný slovenský medailér a akade−
mický sochár Karol Lacko.

Narodil sa 28. októbra 1938 v Novej Vsi nad Váhom. V roku
1964 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení u prof. Rudol−
fa Pribiša. Pôsobil ako slobodný umelec v Bratislave. Pri konci−
povaní medailí využíval maximálne zjednodušené tvaroslovie
geometrických telies a ich kombinácií. Tradičný postup plastic−
kej modelácie nahrádzal tvaroslovím. V monumentálnych reali−
záciách uplatňoval zjednodušené architektonizované formy,
pričom uplatňoval kompozično−skladobný princíp symetrie. Je

autorom pomníka Ľudmily
Podjavorinskej v Bzinciach
pod Javorinou a plastiky obe−
tiam fašizmu v Mauthausene.
V roku 1967 získal za kolek−
ciu medailí cenu na Bienále
mladých v Paríži a viaceré
ceny v súťažiach na monu−
mentálne riešenie pomníkov.
Bol nositeľom ceny Cypriána
Majerníka z roku 1969.

(Zdroj: Internet)

Fotografia Petra Ondrejo−
viča pochádza z návštevy u
jej autora v r. 2006.

Spoloèenská kronika
september – november 2007

NARODILI SA:
Adam Valachovič, Eliška Martišová, Michal Jakuš, Ester Syrůč−
ková
MANŽELSTVO UZAVRELI:
Ing. Vladimír Vyletel a Ing. Lucia Striežencová
Peter Uhlík a Hana Mináriková
BLAHOŽELÁME:
50 rokov − Akad. arch. Marián Strieženec, Milan Masár,

Zdenka Krasňanská
55 rokov − Emília Ondrčková, Ján Klčovský, Mgr.Anna

Vazovanová, Miloš Ilavský, Viera Senková
60 rokov − Marián Španko, Ján Strieženec, Emília

Hubinová, Marián Bartek, Vladimír Harmady,
Anna Benková

65 rokov − Mária Dvoranová, Jaroslav Prokopenský,
Mária Ivanová

70 rokov − Viktor Nožina, Valéria Školárová
75 rokov − Antónia Vavrisová, Michal Ševčík, Valéria

Čelková, Anton Uherčík, Mária
Gestingerová, Július Pavlovič, Michal
Bánovský, Mária Koníčková

80 rokov − Jozef Šimončic
85 rokov − Mária Sládková
ROZLÚČILI SME SA
Emília Kusendová, Karol Čelko

Pripravila A. BenkováCintorín je pripravený k Pamiatke zosnulých
Určite sme si všimli, v akom stave sa nachádzal beckovský cintorín po letnej búrke

21.06.2007. Silný vietor polámal konáre a poškodil hrubé kmene starých líp v areáli cinto−
rína. Pracovníci obecnej prevádzky mali plné ruky práce s odstraňovaním následkov vích−
rice v obci a neskôr s prípravou 9. Beckovských letných slávností. Cintorín musel počkať−
do septembra. Posledné práce na cintoríne pri odstraňovaní polámaných konárov a stro−
mov previedli pracovníci prevádzky a ženy na aktivačných prácach 10. septembra 2007.

Spomeňme si na nich s vďačnosťou v srdci, keď pôjdeme zapaľovať sviečky na hroby
svojich drahých mŕtvych, lebo aj oni sa zaslúžili o dôstojné chvíle, ktoré môžeme prežívať
na tomto posvätnom mieste.                                                                                      (b)

Na fotografii P. Ondrejoviča je pravá jesenná atmosféra na cintoríne spred roka.

OSÍDLENIE V OKOLÍ VÁHU
Jednou z najzaujímavejších slovenských

riek s bohatou minulosťou je práve Váh.
Treťohory:
Nálezy z bagrovísk na dolnom toku Váhu

dokazujú prítomnosť rozličných cicavcov, ktorí
v ktorí rieky hľadajú potravu a napájadlá.

Štvrťohory:
Váh vytvára terasovité nánosy štrkopiesku,

ktoré postupne pokrývajú sprašové náveje
40.000 rokov pred naším letopočtom. Paleoli−
tickí lovci žijú v Moravanoch nad Váhom, Rat−
kovciach, Modrovke, Zamarovciach, Ivanov−
ciach a na ďalších miestach. Považím a doli−
nou Kysuce cez Jablunkovský priesmyk tiahnu
mamuty na Moravu pre 6000 rokmi pred n.l.
Strednú Európu osídľujú skupiny obyvateľstva
z Balkánu. Na Považí stavajú ľudia príbytky s
kolovou konštrukciou vymazané hlinou.

Váh plní svoju komunikačnú funkciu, pri−
chádzajú popri ňom nové skupiny obyvate−
ľov na severozápadné Slovensko a odtiaľ
karpatskými priesmykmi na Moravu.

Stredná doba bronzová:
Váh sa stáva hraničnou riekou medzi ľu−

dom Stredodunajskej mohylovej kultúry na
západe a ľudom Karpatskej mohylovej kultú−
ry na východe. Na Považí vzniká tzv. veletic−
ká kultúra, ktorej východnú hranicu tvorí Váh.

Mladšia doba bronzová:
Na stredné Považie preniká z Poľska ľud

lužickej kultúry − Moravany nad Váhom, Pat−
novce, Hubina, okolie Žiliny.

Železná doba:
Ľud tejto do by preniká z juhu proti prúdu

rieky − Sereď, Trnovec nad Váhom. V sever−
ných oblastiach Slovenska si udržiava svoje
sídliská pôvodný ľud lužickej kultúry, vzniká
tzv. púchovská kultúra. Najhustejšie osídle−
nie bolo medzi Trenčínom a Liptovským Mi−
kulášom.

Rímska doba:
Jedinečným dokladom pohybu rímskych

vojsk na Považí je nápis na skale pod Tren−

čianskym hradom, ktorý hovorí, že v roku 179
nášho letopočtu tu v zimných mesiacoch po−
budlo 855 vojakov 2. rímskej légie pod vede−
ním Valeria Maximiliana.

5. − 6. storočie:
Z pravlasti medzi Vislou a Dneprom pri−

chádzajú cez Moravskú bránu a pozdĺž Váhu
na juh Slovania.

8. − 10. storočie:
Nálezy dokazujú osídlenie v Žiline, Ma−

duniciach, Ratkovciach a v Ducovom − Kos−
tolci.

10. storočie:
Podunajskí Slovania začínajú používať na

mletie obilia plávajúci vodný mlyn.
11. storočie:
Rozširuje sa rybárstvo spočiatku ako vý−

sadné právo cirkvi a vrchnosti.
13. storočie:
Obyvatelia začínajú používať Váh na spla−

vovanie dreva, pravdepodobne aj na ryžova−
nie zlata, lúky na miestach zátop a močarísk
meliorujú kopaním umelých odvodňovacích
kanálov.

14. storočie:
Považie sa stáva operačným priestorom

Matúša Čáka Trenčianskeho.
15. storočie:
Pltníctvo je už vysoko organizovanou čin−

nosťou.
16. storočie:
Začiatok stavby nádrží s drevenými haťa−

mi, ktoré slúžili na zachytenie jarných príva−
lových vôd a splavovanie dreva.

18. storočie:
Vznikajú prvé významnejšie zemné prie−

hrady so stavidlami.
19. storočie:
Váh sa využíva na plavbu s cieľom po−

znávať považskú krajinu a v 2. polovici storo−
čia sa začína výstavba hrádzí na dolnom Váhu
a Dunaji.

Spracoval Ľubomír Paulus
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„Typickou povahovou slabosťou Slovákov
je rýchla únava z boja za spravodlivú vec,
upadnutie do apatie a potom sebaľútostné
elégie nad nešťastím, ktoré sme si sami zavi−
nili“.

Ak netrpíme sklerózou historickej pamäti,
dejinné omyly nám to potvrdia!

Spoločenské dianie po r. 1989 ponúka−
lo možnosť urobiť si aspoň reparát zo svo−
jej histórie. Šancu sme nevyužili. Honba za
materiálnom bola lákavejšia ako angažo−
vanie sa za nejakú spravodlivú vec, najmä
ak by ňou mala byť napr. náboženská vý−
chova na školách.

Prečo píšem práve o nej? Pretože mi nie
je ľahostajné, že v pripravovanej školskej re−
forme sa opäť objavil návrh zrušiť nábožen−
stvo mimo cirkevných škôl a dať ho ako voli−
teľný predmet.

Nie je to výsmech náboženskej slobody?
Po koľkýkrát, odhliadnuc od totalitného ob−
dobia, sa „upravujú smernice“ o vyučovaní
náboženstva? Nad zákulisným dianím v ne−
prospech náboženstva niektorí len znudene
kývajú rukou a iní, deformovaní akýmsi kom−
plexom menejcennosti, nevedia otvorene vy−
jadriť prirodzené túžby slovenského katoliciz−
mu. Neželáme si predsa, aby školy opúšťali
mladí ľudia – víťazi v aréne ekonomických a
trhových záujmov, ale neschopní odpovedať
na otázku, čo je zmyslom ich života, či rozlíšiť
dobro a zlo.

Chceme, aby aj na štátnych školách bola
mládež formovaná náboženskou výchovou,
aby cez kňazov dostala príležitosť spoznať
základnú pravdu – že otázka o človeku sa
nedá pochopiť alebo vyriešiť oddelene od
otázky o Bohu.

„Bezo mňa nemôžete nič urobiť“− prečo to
nedokážeme sprostredkovať tým okolo nás?
Keby sme boli úspešní, reforma školstva, tý−
kajúca sa osobnostného formovania žiakov

a študentov, by bola jasná! Lebo „stvoriť“ no−
vého človeka pri vylúčení Boha zo sveta a
Jeho vymazaní z ľudského svedomia – to je
len prometeovská domienka!

Etická výchova, ktorá sa mala podielať na
formovaní osobnosti, nebola úspešná. Vraj
preto, lebo nezaručovala plošné preventívne
pôsobenie na všetkých študentov a žiakov a
nevyučovali ju psychológovia.

Neúspech etickej výchovy by mal riešiť ná−
vrh zo Spoločenskovedného ústavu SAV v
Košiciach. Predkladá zaradiť do kurikula zá−
kladných a stredných škôl „Program rozvoja
sociálnej kompetencie na školách“. Podľa
neho by u žiakov, ktorí by prešli dlhodobým a
pravidelným sociálno−psychologickým progra−
mom na rozvoj sociálnych kompetencií, bola
vyššia pravdepodobnosť pozitívnych zmien v
troch základných oblastiach rozvoja ich osob−
nosti.

Dovolila som si porovnať navrhovaný
program s programom aktuálnym, overeným,
neprekonaným a predsa odmietaným!

Posúďte!
1. Oblasť – Zvýšenie pocitu vlastnej hod−

noty.
„Sme Božie deti“ − 1Jn3,1
2. Oblasť – Zvýšenie miery akceptovania

odlišnosti iných a prosociálneho správania.
„Miluj blížneho svojho ako seba samého“.
3. Oblasť – Zvýšenie miery poznania svo−

jich potrieb, potrieb iných a ich vzájomného
zlaďovania.

„Kto má dve spodné rúcha, nech dá tomu,
čo nemá“ Lk3,7−14.

Kresťansky zmýšľajúcemu človekovi je jas−
né, čo z tejto jednoduchej analógie plynie.
Ostatní nech uvážia, či je hodnotnejšia kópia
ako originál! A najmä nech pri posudzovaní
majú na zreteli, že Ježiš vôbec nie je len osob−
nosťou minulosti!

Daniela Dobrovodská

Finančný rozbor 9. Beckovských
letných slávností 2007

v tisícoch Sk v tisícoch Sk
Rozpočet Skutočnosť

PRÍJMY 200
Sponzorské dary 222
Vstupné sobota 361
Vstupné − mýto – nedeľa 3
Poplatky za miesto – stánky 77
Spolu: 663

VÝDAVKY 200
Vstupenky 21
Plagáty 300 ks 18
Rytieri – vystúpenie 251
Kultúrne vystúpenia 135
Rôzne služby (popl.SOZA,inzercia,ubytovanie) 43
Ozvučenie 19
Záchranná služba 9
Video, kazety, foto 11
Prenájom WC 11
Prenájom pódia 26
Prenájom prístreškov 71
Rôzny materiál, mzdy, dane odvody 93
Spolu: 708

ROZDIEL: −45

POROVNANIE S 8.BLS – 2006:
Sponzorské dary boli o 65 tis. Sk vyššie jako v r.

2006.
Z výťažku lotérie sme r. 2007 nedostali dotácie.
Z MK SR sme v r. 2007 nedostali dotácie.
Príjem z vybraného vstupného bol o 143 tis. Sk vyšší

jako v r. 2006
(vplyv počasia, zvýšenie vstupného).
Poplatky za miesta boli o 15 tis. Sk nižšie( menej

remeselníkov,stánkov).
Celkové príjmy boli o 159 tis.Sk vyššie jako v r. 2006.
Vstupenky – prvýkrát sa dávali robiť pásky na ruku.
Kultúrne vystúpenia – o 17 tis. Sk vyššie výdavky.
Rytieri – výdavky vyššie o 127 tis. Sk – bohatší

program.
Celkové výdavky boli o 105 tis. Sk vyššie jako v r.

2006.
Strata oproti minuloročným BLS je o 54 tis. Sk nižšia.

Vypracovala: Zdenka Krasňanská

Bezo mňa nemôžete nič urobiť

Umenie chápané ako sociálno−este−
tický fenomén predstavuje istú formu spo−
ločenského vedomia. Zároveň je postup−
ným poznávaním reality, no hlavne od−
razom estetického precítenia v duši člo−
veka. Azda nezaškodí občas sa zamys−
lieť nad vzťahom medzi umením a jeho
spoločenským prijímateľom. Tak, ako
každý ľudský výtvor čelí neoblomnej kriti−
ke, tak i samotní umelci vo svojich naj−
rozmanitejších profesionálnych oblas−
tiach, podliehajú neudržateľnému a pre−
sýtenému hodnoteniu zo strany jednot−
livcov. Nasledujúce riadky sú venované
skutočnej osobnosti, ktorej meno sa na−
trvalo spojilo so znalosťou a činorodým
kontaktom s umeleckým pôsobením.
Každý časový úsek v nepretržitom kolo−
behu života má svoj príznačný typ ženy.
Každé obdobie kladie iné nároky na osob−
nostný rozvoj. Dnes, v prítomnosti, keď v
mnohom a z mnohého vyteká ľstivá láva
závisti a nevraživosti, je užitočné a cen−
né pripomenúť človeka s kladnými na−
sledovania hodnými vlastnosťami a ne−

Hodnotná to žena...
strojeným správaním, ktorý sa nevysta−
tuje a nemusí zviditeľniť mravnú silu svo−
jej osobnosti. Prečo? Pretože ten človek
taký je, tak žije stále a nepotrebuje na
seba upútavať pozornosť výstrednosťou
a provokáciou. Jeho príkladný život a
skutky vravia za neho. A v tom väzí inte−
lektuálny pôvab a podnetné čaro hod−
notných ľudí. Voláme ich osobnosti.

Anna Hurbanová − Jurkovičová bola,
je, bude a navždy zostane pozitívnym
zdrojom informácií, nevyčerpateľnou
studničkou poznania a súčasne estetic−
kého prijímania a osvojovania si skutoč−
nosti.

Známa atribútmi prvá slovenská he−
rečka sa odvážila zbúrať predsudky svo−
jich časov, zrúcala hlboko zakorenenú
vidinu spoločenských konvencií. Stala sa
priekopníčkou, novátorkou, ktorá žen−
skému pohlaviu umožnila otvorenie brán
k divadlu, divadelnému umeniu. Jej bez−
hraničný vzťah k divadlu a k umeniu
vôbec je tak jedinečný a nevyvrátiteľný.

PhDr. Lenka Mandelíková

KOVP informuje
V čase od 1. novembra do 4. novembra 2007 počas „Pamiat−

ky zosnulých“ mnohí navštívite miesta odpočinku svojich blízkych,
či už na cintoríne v Beckove, alebo po celej Slovenskej republike
i v zahraničí. Na každom mieste, pre určitú skupinu ľudí, tieto
sviatky slúžia na neoprávnené získanie majetkového prospechu −
vecí z motorových vozidiel, kabeliek a výzdoby pietnych miest.

Z tohto dôvodu Vás upozorňujeme, aby ste doklady, cen−
nosti, platobné karty, oblečenie a finančnú hotovosť nenechá−
vali v motorových vozidlách, ale mali ju vždy pri sebe alebo
umiestnenú v mieste, kde neláka páchateľa, ktorý prezerá
vozidlá. Starší občania, nepoužívajte kabelky otvorené a ne−
noste ich na dlhých závesných koženných remencoch, kde
ich páchateľ ľahko otvorí, prípadne odpojí. Na miestach odpo−
činku zosnulých neumiestňujte výzdobu z kovu a najmä z
drahších kovov.

Cintorínu v Beckove bude venovaná počas tohto obdobia
zvýšená pozornosť zo strany KOVP Beckov, ako aj ostatných
orgánov obce a štátu.

Pavol Hladký
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Čo nového v materskej škole
Budova materskej školy v priebehu mesiacov júl až au−

gust 2007 prešla rozsiahlou rekonštrukciou.
V júni bola realizovaná oprava strechy firmou LENMIX z

Partizánskeho. Práce spojené s uteplením a rekonštrukciou
strechy prebiehali za súčasnej prevádzky materskej školy a
školskej jedálne. Pozitívny prístup zamestnancov, rodičov i
detí umožnil bezproblémovú prevádzku.

V júli až auguste bola realizovaná výmena okien a dverí
firmou SLOVAKTUÁL z Trenčína. Po ukončení prác bola
budova materskej školy v stave, s ktorým sme nepočítali a
bolo potrebné vymaľovať priestory budovy. Vďaka pochope−
niu a ochote p. Petra Čikla a pracovníkov firmy REX sa i toto
podarilo zrealizovať, za čo im patrí naša vďaka.

Poďakovanie zamestnancov, rodičov i detí patrí v prvom
rade starostovi obce p. Karolovi Pavlovičovi a obecnému za−
stupiteľstvu, ktorí zabezpečili nemalé finančné prostriedky,
potrebné na realizáciu rekonštrukčných prác. V neposled−
nom rade ďakujeme Ernestovi Benkovi a Martinovi Nebo−
háčovi, ktorí zastrešovali stavebný dozor nad prácami.

Touto cestou chcem poďakovať i pracovníčkam mater−
skej školy a školskej jedálne, ktoré vyčistili všetky priestory
materskej školy a tak v septembri prišli deti do čistých a vyno−
vených priestorov.

Na záver ešte raz všetkým veľké ĎAKUJEM od zamest−
nancov, rodičov a detí z materskej školy.

Janka Bagová, zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

Rodičovské združenie pri ZŠ J.M. Hurbana v
Beckove

Stav hospodárenia
Táto správa bola prečítaná na plenárnom ZRPŠ dňa

15.10.2007. Upozorňujeme, že to nie sú finančné prostriedky
základnej školy, ale prostriedky len ZRPŠ. Možno sa zdá,
že uvedený zostatok je vysoký. Je to preto, že uplynulý
školský rok sme sa nepodieľali na žiadnej väčšej investícii,
ako to bolo napr. v školskom roku 2005/2006, keď sme sa
spolupodieľali na vybavení PC učebne. Tento rok ZRPŠ
už zo zákona nemôže získať 2% z podielových daní, a
preto príjmy budú o to znížené. Tento školský rok by sme
sa mali podielať na výmene okien, o ktorej uvažuje ZŠ.

STAV HOSPODÁRENIA OD 1.9.2006 − 31.8.2007
Pokladňa − príjmová časť:
Príspevky a dary RZ 38 400,00 Sk
Zber papiera 10 620,00 Sk
Dotácia pokladne výberom z účtu 5 000,00 Sk
Spolu: 54 020,00 Sk
POKLADŇA − VÝDAVKOVÁ ČASŤ:
odvod príspevkov RZ na účet 33 000,00 Sk
predplatné časopisu Rodina a škola 84,00 Sk
člen.príspevok SRRZ 517,00 Sk
sladkosti Mikuláš, MDD 3 891,50 Sk
odmeny za zber papiera 2 278,00 Sk
odmeny za súťaže a olympiády, koniec.šk.roka 3 257,50 Sk
cestovné na súťaže, olympiády, vých.koncerty 3 767,00 Sk
občerstvenie na volejbalový turnaj 175,00 Sk
nákup prac.zošitov 78,00 Sk
služby notára a kolky 1 892,00 Sk
Spolu: 48 940,00 Sk
Účet vedený v Slovenskej sporiteľni − príjmová časť:
príspevky RZ 33 000,00 Sk
príspevky 2% z dane 20 263,00 Sk
Spolu: 53 263,00 Sk
Účet vedený v Slovenskej sporiteľni − výdavková časť:
literatúra, učebnice, vých.pomôcky 6 980,00 Sk
úhrada fa SAD −cestovné 5 007,50 Sk
úhrada fa Slovenská pošta − predpl. Rodina a škola 114,00 Sk
dotácia pokladne prevodom z účtu 5 000,00 Sk
bankové poplatky 1 190,00 Sk
Spolu 18 291,50 Sk
Všetky príjmy spolu 107 283,00 Sk
Všetký výdavky spolu 67 231,50 Sk
Obrat 40 051,50 Sk
Zostatok všetkých finančných prostriedkov k 30.9.2007
90 668,44 Sk.

Spracovala Lenka Martišová, hospodár RZ

V ostatnom období sa v odbornej verejnosti,
ale aj medzi laikmi zdôrazňuje rastúci význam
materských škôl. Je to spôsobené tým, že mat−
ky sú častejšie ako predtým zamestnané, otco−
via sú tiež v práci, starí rodičia nie sú po ruke a
tak nič iné neostáva, len dať dieťa do materskej
školy. Rastie však aj počet rozvedených, „dys−
funkčných“ rodín, rodín, kde starostlivosť o malé
dieťa nie je dobrá a tak je východiskom mater−
ská škola. Aj ministerstvo školstva zachytilo ten−
to trend v tom zmysle, že v návrhu zákona o
výchove a vzdelávaní sa hovorí, že posledný
ročník materskej školy bude bezplatný. Štát tým
nepriamo vyslovil myšlienku o dôležitosti prípra−
vy dieťaťa na školu, návštevou materskej školy.
Výrazne to pomôže najmä deťom z chudobných
rodín a deťom zo znevýhodneného sociálneho
prostredia. Zvýšením počtu detí v materských
školách sa zlepší aj ich pripravenosť na zvláda−
nie školských požiadaviek a bude to aj dobrým
východiskom pre zlepšenie vzdelávania. Dôleži−
té je, aby sa už v materskej škole začal budovať
vzťah detí ku škole a k učeniu a deti by sa nema−
li strašiť školou. To všetko kladie na učiteľky ma−
terskej školy vyššie nároky.

Základné ciele materskej školy v novom poňatí
Obsah a rámec činnosti v materských školách

určuje Program výchovy a vzdelávania detí v
materských školách. Výchovný program tiež vy−
medzuje zvláštnosti, ktoré sú v štátnych, cirkev−
ných, súkromných a špeciálnych materských ško−
lách. V súčasnosti, keď prebieha reforma škol−
stva, bude sa aj tento program inovovať. Keďže
rastie dôležitosť predškolskej výchovy, rastú aj
nároky na vzdelávanie a pôsobenie učiteliek v
materských školách. Ich práca nie je ľahká, ak sa
robí premyslene, odborne a tvorivo. Dôležité je,
aby sa s deťmi a s ich psychikou nemanipulovalo,
aby sa deťom poskytovali poznatky a postoje, ktoré
sú všeľudsky platné a pozitívne. V cirkevných ma−
terských školách sa môžu učiť kresťanské zása−
dy, môžu sa viesť deti k viere v Boha. V štátnych
materských školách sa musí veľmi opatrne zaob−
chádzať s krehkou detskou psychikou. Výchovný
program v materských školách, organizácia dňa,
aj metódy, ktoré sa používajú, sú odborne pre−
myslené. Ak sa dôsledne a správne dodržiavajú,
je záruka, že sa dieťa bude rozvíjať správnym a
pozitívnym smerom. Rastie počet detí, ktoré sú
nepozorné, veľmi živé, pohyblivé, hyperaktívne.
Odborne sa to označuje ako syndróm ADHD –
teda porucha pozornosti a hyperaktivita.

Dieťa v materskej škole získava nielen spolo−
čenské návyky, učí sa žiť s druhými deťmi, stáva
sa samostatné. Prebieha proces socializácie,
zaraďovanie detí do spoločnosti. Materská ško−
la je miesto, kde sa deti učia vystupovať na ve−
rejnosti, najprv pred rodičmi v priestoroch ma−
terskej školy a neskôr pred verejnosťou pri roz−
ličných príležitostiach. Je to veľmi dôležité pre
ich ďalší život. Okrem toho sa dieťa v materskej
škole vzdeláva, osvojuje si základné pojmy z
oblasti matematiky, prírodovedy, oboznamuje sa
premyslene a systematicky so svojím okolím.
Dieťa sa učí tancovať, spievať, športovať – to všet−
ko tvorí systém prípravy na školu. Zdôrazňuje−
me to preto, že takýto premyslený rozvoj osob−
nosti dieťaťa poskytne len máloktorá rodina, keď
dieťa nechodí do materskej školy. Novou úlohou
materskej školy bude napríklad iná príprava die−
ťaťa na osvojenie si základných pojmov a zruč−
ností pomocou počítača; novinkou je tiež výuč−
ba cudzích jazykov, ale pôjde najmä o inováciu
metód pôsobenia učiteliek v materských školách.

Materská škola ako druhá rodina pre dieťa
Často sa hovorí, že materská škola nahrádza

rodinu a matku počas jej pobytu v práci. Činnosť
učiteľky v materskej škole je však zložitejšia, ako
je to pri výchove v rodine. V mnohých materských

školách majú učiteľky v skupine pomerne veľa
detí. Niekde je to viac, ako určujú medzinárodné
normy a odborné pravidlá. Učiteľka by mala pre−
ukazovať pozornosť každému dieťaťu, mala by mať
rada každé dieťa, dôverovať mu, povzbudzovať
ho, poznať dobre jeho reakcie a predchádzať ne−
primeranému správaniu. Veľmi dôležitou oblas−
ťou výchovy v materskej škole je výchova k dis−
ciplíne a poriadku. Dosahuje sa to dobrou organi−
záciou činnosti detí počas dňa, ale aj tým, že uči−
teľka vyžaduje dodržiavanie dohodnutých pravi−
diel správania rovnako u všetkých detí a dôsled−
ným plnením noriem správania, napríklad pozdraviť
sa, poďakovať a pod. Keď dieťa vidí, že to robia aj
ostatné deti, skôr sa to naučí ako doma, kde také−
to príklady správania vždy nemá. Láska matky k
dieťaťu je emocionálna, citová. Láska učiteľky k
deťom je profesionálnejšia a to v tom zmysle, že
by mala mať rada každé dieťa, ale musí mať svoje
city pod kontrolou a rozumieť prejavom citov, vie
ich regulovať a riadiť. Napríklad, učiteľka by sa
nemala tak rozčúliť nad správaním detí, že by v
zlosti stratila kontrolu nad sebou, alebo by pove−
dala niečo dieťaťu, čo by potom mohla oľutovať.
Matka si to môže skôr dovoliť, aj keď ani ona by
nemala strácať kontrolu nad svojim správaním.
Dieťa môže matku citovo „vydierať“, napríklad,
rozplače sa, keď mu nedá to, čo chce a nakoniec
matka ustúpi a dá mu sladkosť, hračku a podob−
ne. Robí to často so zdôvodnením, že dieťa milu−
je a nemôže sa dívať, ako plače. Učiteľka mater−
skej školy by sa takto citovo nemala dať vydierať.

E. Erikson napísal, ktoré vlastnosti dieťaťa
predškolského veku treba rozvíjať:

* od narodenia do 12−18 mesiacov sa u die−
ťaťa buduje hlavne dôvera v matku, rodinu a
najbližšie okolie. Ak sa základná dôvera nevy−
buduje, dá sa predpokladať, že sa u dieťaťa ne−
skôr prejaví problémové správanie,

* od 18 mesiacov do troch rokov sa má u
dieťaťa budovať samostatnosť, pocit istoty. Ak
sa to zanedbá, u dieťaťa sa prejaví nesmelosť,
strach, nesamostatnosť, závislosť na matke a
najbližšej rodine,

* od troch do šiestich rokov sa má ďalej posil−
ňovať pocit istoty, dôvery, má sa budovať samo−
statnosť dieťaťa, ale pristupuje pre tento vek typic−
ká iniciatíva vyjadrená napríklad vetou: „Ja sám“.
Typická pre tento vek je vysoká aktivita, neustála
činnosť, živosť. Dieťa akoby sa vyjadrovalo vetou:
„Som tým, čo robím“. Ak sa táto iniciatíva dieťaťa
tlmí, stáva sa zakríknutým, dostavujú sa pocity viny,
že znovu niečo urobilo zle. Takto sa dieťa stáva
utiahnutým, má strach z akejkoľvek činnosti. Preto
musia učiteľky v materských školách citlivo reago−
vať na to, kedy dieťa zastaviť, čo mu už nedovoliť a
na druhej strane podporovať deti v činnosti, samo−
statnosti a aktivite. V mnohých rodinách, kde sa
výchova neuskutočňuje správne, existujú dve kraj−
nosti. Buď sa dieťaťu všetko zakazuje, rodičia v
mene „lásky“ k nemu majú strach, aby nikde samo
nešlo, nič nerobilo, aby nebehalo, s nikým sa ne−
kamarátilo a podobne. Alebo na druhej strane mu
rodičia všetko dovoľujú a vystavujú ho tak naprí−
klad nebezpečenstvu, že sa zrania a pod.

* od šiestich do jedenástich rokov sa dieťa
oboznamuje s tým, ako sa treba učiť, podáva v
škole výkony. Ak v škole zlyháva, vzniká u neho
pocti menejcennosti.

To je len ukážka z oblasti výchovy, ako pre−
myslene a systematicky má pôsobiť učiteľka v
materskej škole, aby sa dosiahli priaznivé výsled−
ky. Podobne postupne sa buduje komunikácia die−
ťaťa, jeho reč, sociálne návyky, ale najťažšie sa
rozvíjajú city a prežívanie dieťaťa. Je to veľmi ná−
ročná práca, kde učiteľka musí neustále tvorivo
reagovať na rozličné situácie, musí tvoriť taký
program činnosti, aby sa zohľadnili zvláštnosti jed−
notlivých detí.  Doc. PhDr. Milota Zelinová, PhD

Materská škola je od slova matka
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Predstavovať Petra Ondrejoviča
(1963) občanom Beckova a našim či−
tateľom zaiste nie je potrebné. Je jed−
ným z najznámejších Beckovanov, kaž−
dé malé dieťa vie, kde Peter býva. Ne−
mohli si ho nevšimnúť ani v Beckov−
ských novinách − v č. 2/2000 Soňa Ja−
roščiaková spracovala čerstvé rozprá−
vanie z cesty po Etiópii a čo−to Peter o
svojom živote a práci dáva na vedomie

pri rôznych príležitostiach, napr. na Bec−
kovských letných slávnostiach, kde pre−
zentuje svoje cesty po Latinskej Ameri−
ke, Afrike či Ázii premietaním filmov a
diapozitívov, ale možno ho počuť a vi−
dieť v rozhlase, v televízii. Pamätáme si
napr. premietania v Klube pri parku dnes
slávneho filmu Omo − cesta do prave−
ku. Odvtedy vznikol ďalší film Amazo−
nia vertical, opäť v spolupráci s Pavlom
Barabášom, vo svete uznávaným reži−
sérom, dokumentaristom. Toto leto Pe−
ter prežíval v Novej Guiney, urobil spús−
tu fotografií, aby zachytil možno posled−
né okamihy prirodzeného života Papu−
áncov žijúcich na úrovni doby kamen−
nej, pôvodných obyvateľov krajiny. Ci−

vilizácia nazadržateľne vstupuje do ži−
vota prírodných kmeňov, aby ich prero−
bila na svoj „vzor“, ako sme mohli vidieť
napr. aj v spomínanom filme Omo −

cesta do praveku.
Zamyslenia Petra Ondrejoviča o

jeho práci:
Ako si sa dostal ku skalám a ho−

rolezectvu? Čo bol prvý podnet?
Podnetom bola túžba mladého člo−

veka po dobrodružstve a prekonávaní
samého seba. Každý nosí niečo v sebe
a podnet vždy príde. Dôležitá je len
naša rozhodnosť neudusiť v sebe svo−

je túžby. Využil som prvú príležitosť a
so spolužiakom sme si v sedemnás−
tich vyliezli dominantu Beckova − hrad−
né bralo, okolo ktorej som celé det−
stvo chodil do školy. Bol som síce hrdý,
že som to dokázal, ale aj sklamaný,
že to nebolo až také ťažké. Začal som
potom veľmi intenzívne s lezením a
rýchlo som pochopil, že je to vášeň o
prekonávaní, či porážkach samého
seba. Horolezectvo, okrem športu, pri−
nášalo kus dobrodružstva, mnoho slo−
body, vandrovanie v prírode a úžasné
kamarátstva. V tých časoch mi dalo aj
možnosť pozrieť sa za hranice červe−
nej gubernyje. Pre mnohých z nás to
bol silný motivačný faktor zlepšovať sa

a dostať sa do výkonnostnej špičky.
Len tak sa v osemdesiatych rokoch
otvárali možnosti výjazdov niekde von,
napríklad dostať sa do Álp a inde. Ho−

rolezectvu som prepadol na krásnych
12 rokov mladosti.

Aký bol Tvoj najvážnejší úraz?
Koľko ich bolo doteraz?

Najvážnejší úraz som našťastie
nemal a rád by som sa zaobišiel bez
tejto skúsenosti. Mal som zato mnohé
mementá, kedy anjel strážny ma po−
držal, za čo som mu vďačný. Po ta−
kom jednom páde z výšky 35 metrov
som s rozbitým členkom pochopil a
zobral varovanie. Prestal som s inten−
zívnym horolezectvom. Začal som sa
venovať tým túžbam, ktoré som nosil v
hlave, ale na ktoré som predtým ne−
mal čas. Najviac je to cestovanie, ob−
čas paragliding a občas divá voda.
Dnes sa už nikam neženiem a robím
to viac − menej rekreačne, z pasije.

Stáva sa, že pri výpravách víťazí
nad Tebou strach? Máš recept, ako
ho premôcť?

Všetko je v hlave. Aj strach, ktorý je
limitujúci a ktorý má každý. Ibaže kaž−
dý má hranice strachu a pohody niekde
inde. Skúsenosti a zdravé odhodlanie
nás posúvajú. Pamätám si zo svojho
horolezeckého obdobia, že nie tak sila,

ale odhodlanie a psychika rozhodovali
o mojich výkonoch. Pred 20−timi rokmi
sme robili v skalných stenách „morálo−
vé prvovýstupy“, ktoré dodnes, kedy sú
súčasní lezci ďaleko trénovanejší, majú
len veľmi málo opakovaní. Svaly nesta−
čia na morál! Aj odhodlaný chrabrý
Dávid premohol mocného Goliáša.
Dobrá psychická príprava z tých rokov
sa mi mnohokrát zúročila pri adrenalí−
nových vzruchoch, ktoré prichádzajú pri
všetkých outdoorových aktivitách, kto−
ré robím. Trochu sa vybáť a dokázať s
tým bojovať − ukočírovať mierne riziko
pre vlastný pocit vzrušujúceho dob−
rodružstva je dnes krédom stoviek ľudí
robiacich podobné aktivity v prírode.
Rafting, kaňoning, paragliding, horole−
zectvo, skalné lezenie a iné sa vďaka
aktívnemu kontrolovanému adrenalínu
stávajú ohromne populárne.

Premôcť strach je zle položená
otázka, skôr by som povedal, že je
príjemné sa s ním popasovať. Niekto
strach prežíva už pri televízore, pritom
sa do takéhoto prostredia nijako ne−

môže dostať. Pritom ja dobre viem, že
filmári nesmierne pridramatizovávajú.
Mnohé veci sú oveľa menej nebezpeč−
né, ako sa prezentujú. Jeden môj ka−
marát trefne hovorí, že najhoršia smrť
je z oplašenia. To potvrdzuje to, s čím
som začal − všetko je v hlave.

Ide pri výpravách niekedy o ži−
vot?

Tak ako sa traduje, ak nejde o ži−
vot, ide o h... Dnes volím podstatne
menšie riziká. V mladosti, kedy som
sa dral do horolezeckej špičky, to nie−
kedy bol vabank.

Stalo sa, že si už akciu chcel
vzdať?

Ak tá vec stojí za to a na nej záleží,
tak bojujem do posledného výstrelu!
Inokedy je rozumné držať sa Napoleo−
novej múdrosti, že útek je zbabelý, ale
osožný. Život, aj ten outdoorový, je
vždy o hľadaní rozumnej cesty.

Čo Ťa v súčasnosti najviac láka?
Aké tajomstvá a krajiny?

Teraz ma lákajú zvieratá v ohroze−
ní. Znepokojuje ma naše ľudské, ko−
ristnícke, krátkozraké konanie. Voči
zvieratám, aj voči našim vnúčatám.

Najviac? To nebudem prezrádzať.
Ktorá je Tvoja srdcová krajina a

prečo?
Planéta Zem! Mám rád mnohé prí−

rodné či historicky bohaté i zaostalé
krajiny. No a tá moja zem sa točí okolo
Beckova – samozrejme. Na Beckov
som nesmierne hrdý a mám aj na čo!

Najzvláštnejšia vec, ktorá sa
udiala v Tvojom živote, trebárs aj
nevysvetliteľná?

Je to asi mnohonásobné pozoro−
vanie, že udalosti okolo nás nie sú
vecou náhody, ale dejú sa ako je to
dané. Poznannie, že od života dostá−
vame skúšky a skúšky sú naše príleži−
tosti sa niekam posunúť. Niekto sa im
vyhýba, niekto s nimi zápolí. Našou
úlohou je, myslím, obstáť v tomto kolo−
behu so cťou. Je to ako na divokej rie−
ke – buď nás rieka života zdolá−pre−
facká, či pritopí, alebo sa cez búrlivé
pereje preplavíme a obohatení ideme
ďalej. Nie vždy je náš osud len v na−
šich rukách. Kruh sa uzatvára – ale to
už je táboráková filozofia.

CESTOVATEĽ A HOROLEZEC
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S kým by si si rád vymenil život
alebo v ktorej dobe by si chcel žiť?

Závidím mnohým cestovateľom
minulosti, ktorí zažili ešte to pole neo−
rané, keď všade bolo plno zvery a prí−
rodné národy boli také bežné a priro−
dzené. Ich scivilizovanie, integrácia,
nás rôznymi cestami ochudobnila o
neopakovateľnú farebnosť tohto sve−
ta. Skupujem po antikvariátoch takéto
knižné skvosty.

Z histŕie ma nadchla aj slovenská
história. Po prečítaní „Rytiera a jeho
kráľa“ som hrdý na udatných Stiborov−
cov. Mimochodom, Stibor I. Dostal
Beckov do daru od cisára Žigmunda
16. júla, a to je aj deň môjho narode−
nia – taká hrejivá symbolika. Teda nie−
len cudzina, kam cestujem, ma zaují−
ma. Aj samotné Slovensko bolo za čias
našich starých otcov podstatne zaují−
mavejšie a farebnejšie, ako je dnes.
Každý kraj, región, dedina mal osobitý
kroj, zvyky, dialekt. Jediné, čo nám ešte
ako−tak zostáva, je krajové nárečie.
Preto som hrdý na naše beckovské vý−
razy a s Beckovčanmi, ale aj s kama−
rátmi sa rozprávam zásadne po bec−
kovsky. Uniformu spisovného prejavu
beriem do úst až z nutnosti.

Ako vznikla spolupráca s Pav−
lom Barabášom?

Jednoducho tak, že on tiež vyšiel z
horolezeckej pospolitosti, a tak sa po−
známe 20 rokov. Vedel som, že mám
typ na dobrú expedíciu, a tak som ho
pozval a vznikol film Omo − cesta do
praveku. myslím si, že to bola pre nás
všetkých expedícia snov. Som sťast−
ný, že on tú tradičnú Afriku tak citlivo
zachytil. Dnes je to kultový film sloven−
ského outdooru. Druhý náš projekt,
Amazonia vertical, bola moja srdcov−
ka! Krásna príroda na stolovej hore vo
Venezuele, panenská stena, vysoké
vodopády, proste rozprávková divoči−
na. Predtým som tam už točil dvakrát

s inými „kvázi“ filmármi, ale výsledok
bol biedny alebo nijaký. Barabáš ne−
zabudol na moju ponuku a v roku 2004
sa nám to podarilo ešte s krásnou Dan−
kou a Vondom celé zrealizovať. Nebo−
lo to vtedy pre mňa (už 11 rokov horo−
lezeckého vyslúžilca) vôbec jednodu−
ché, aby som v previsnutes stene, vy−

sokej ako 5 Beckovských skál, prelie−
zal ťažký prvovýstup. Dochutené so
všetkým tým korením dobrej výpravy
do neznáma, z toho nakoniec bola nád−
herná expedícia a celkom pekný film.

Oba filmy – Omo a Amazónia –
majú dnes desiatky filmových ocenení
z celého sveta – viď: www.k2studio.sk.

Čo pripravuješ?
Nedávno som sa vrátil z výpravy

na Novej Guinei, lebo som si zaumie−
nil, že ešte musím stihnúť ľudí, ktorí
používajú kamennú sekeru, luk a šípy,
pokiaľ ich nemilosrdný valec civilizá−
cie nezmení na bezfarebnú otrhanú
ľudskú masu tretieho sveta. Je to rea−
lita − boj s časom. Teraz už realizujem
ekonomickú expedíciu − to je taký tvr−
dý pracovný režim, aby som splatil dlhy
a neohrozil svoju rodinu. Je to rovna−
ko boj o prežitie, možno aj ťažší ako
plavba v náročných perejach divokej
rieky, malarické komáre, jedovaté hady
a vysoké skalné steny.

Ďakujeme za odpovede.
Čo vedie človeka k tomu, aby dob−

rovoľne, z vlastnej vôle, ohrozoval svoj
život a zdravie? Je to naozaj len v gé−
noch? Túžba po neznámom, po dob−
rodružstve, láska k riziku? Alebo je to
láska k slobode a voľnosti, úžasná sila
ľudského ducha prekonávať prekážky
akéhokoľvek druhu zdanlivo bez prak−
tického úžitku, ale s o to väčším nadše−
ním. Vždy som Petra pokladala za jed−
ného z najnormálnejších ľudí, akí kedy
chodili po beckovských uliciach. Tvrdý
tréning, húževnatosť a vytrvalosť, sila
svalov aj ducha a predovšetkým schop−
nosť ísť za svojím cieľom, ktorý videl na
iných miestach a v iných výškach, ako
väčšina ľudí. Extrém, ale nie pre neho.
Donútil sám seba ísť ďalej a vyššie a
priviedol tam nielen svoje telo a myseľ,
ale v strachu, v ohrození života premie−
ňal sám seba. Hory ho naučili zdolávať
prekážky aj v osobnom živote, nevzdá−

vať sa a vytrvalosťou získať najcennej−
šie víťazstvá. Napríklad syna.

Peter, nech sú Tvoje cesty plné
dobrodružstva a návraty domov vždy
pod šťastnou hviezdou !

E−mail: anakonda@anakonda.sk
anakondatour@seznam.cz
www.anakonda.sk                           (b)

Starosta obce Beckov p. Karol Pav−
lovič dostal pozvanie na otvorenie 94.
Poetického večera pri sviečkach v
Poetickom štúdiu v Dome kultúry na
Kramároch v Bratislave na 24. septem−
bra 2007 o 19. hod.

Sedemnásta sezóna divadla sa
otvárala hudobnodramatickou kompo−
zíciou Hlboké srdce z Hlbokého k
190−temu výročiu narodenia nášho
rodáka Jozefa Miloslava Hurbana.

Program pripravil, osobne pozval
hostí a v ňom aj účinkoval Juraj Sar−
vaš, doc.Mgr.art, herec, publicista,
popri ďalších umelcoch, ako boli: S.
Sarvašová, P. Pivko, I. Fedešová, M.
Veselský. Spoluúčinkovala mužská
spevácka skupina Rodokmeň pod ve−
dením Ing. Jozefa Tkáčika. Na progra−
me sa zúčastnili ako hostia starosto−
via Hlbokého JUDr. Pavol Holejšovský
a Ing. Richard Frimmel, starosta mest−
skej časti Bratislava − Nové Mesto a

za obec Beckov prišli Mgr. Dana
Badžgoňová a Mgr. Monika Chúťková
za ev.a.v. cirkev v Beckove, ktoré sta−
rosta poveril svojím zastupovaním.
Hostia pozdravili prítomných krátkym
prejavom – za obec Beckov sa priho−
vorila pani Badžgoňová.

Hodinová kompozícia slova a hud−
by z polovice 19. storočia dokázala
navodiť atmosféru tej doby a priblížiť
živú osobnosť J.M. Hurbana vynikajú−
cim výberom jeho textov ako i písom−
ností jeho súčasníkov. Bol to nezabud−
nuteľný zážitok pre každého, kto čo len
trocha pozná históriu rokov meruôs−
mych a život i dielo J.M. Huraba. Me−
dzi pozvanými boli aj spisovateľ Ladi−
slav Ťažký a humorista, spisovateľ a
publicista Milan Stano z Kálnice ( vy−
dáva Kocúrkovo, nezávislý humoristic−
ko−satirický mesačník). Program ukon−
čilo milé posedenie pri víne a pagáči−
koch p. Frimmelovej.                        (b)

ROK J.M. HURBANA

Súčasťou Bánoviec nad Bebravou
sú od r. 1971 Horné Ozorovce ako
ich miestna časť. Táto bývalá samo−
statná obec sa nachádza pri hlavnej
ceste smerom na Trenčín. Prvá pí−
somná zmienka o nich sa datuje do
roku 1232. Ide o lokalitu, ktorá je
pomerne málo známa a zaslúžila by
si väčšiu pozornosť. Môže sa popý−
šiť bohatými kultúrno−historickými tra−
díciami, pamätihodnosťami a osob−
nosťami.

Zachovala sa tu zemianska rene−
sančná kúria rodiny Ottlíkovcov, kde
sa narodil r. 1656, zomrel a je po−
chovaný r. 1759 známy kurucký ge−
nerál a dvormajster v službách po−
sledného vodcu uhorského proti−
habsburského povstania Františka I.
Rákociho Juraj Ottlík. Je pochovaný
v tamojšom barokovom kostole.

Na prelome 17. − 18. storočia tu
pôsobil na tamojšej cirkevnej škole
u Ottlíkovcov významný pedagóg Mi−
chal Mišovic z Rožňavy.

Horné Ozorovce sa spájajú aj s
rodinou Ribayovcov, najmä s Jura−
jom Ribayom (1754 Dolné Ozorovce
− 1810 Torža, Savino Selo, Srbsko),
evanjelickým kňazom, bibliografom a
zberateľom starých tlačí.

Nejaký čas tu žil aj Štefan Fusek
(Turá Lúka, dnes časť Myjavy − Bzin−
ce pod Javorinou), kňaz a ľudový lie−
čiteľ.

Horné Ozorovce sa okrem Uhrov−
ca a Bánoviec a iných lokalít tohto
zaujímavého bánovského regiónu zú−
častňujú aj na poznávaní štúrovských
tradícií a rodových tradícií Štúrovcov.

V tamojšom evanjelickom kosto−
le uzavrel dňa 7 apríla 1851 svoje
manželstvo štúrovský básnik Janko
Kráľ (1822 Liptovský Mikuláš −
23.5.1876 Zlaté Moravce) s Máriou

Polyxenou Modrániovou z Uhrovca
(1834 Uhrovec − 1916) pred tamoj−
ším kňazom Samuelom Žarnovickým.
Janko Kráľ pochádzal z rodiny gaz−
du Jána Kráľa a Žofie, rod. Šľachto−
vej. V čase uzavretia manželstva mal
27 rokov, pôsobil ako úradník v Ba−
lažských Ďarmotách a jeho vyvole−
ná mala iba 17 rokov. Keďže neves−
ta nebola plnoletá, musela mať sú−
hlas k uzavretiu manželstva od sa−
motného panovníka. Svedkami sva−
dobného obradu sa stali Uhrovčania:
súkenník Štefan Kiko a súkenník Ján
Strážovec s manželkou. Nevestin
otec Karo Ľudovít Modráni
(21.12.1799 Bučany − 1.6.1872 Uhro−
vec) bol v 1. pol. 19. storočia hospo−
dárskym správcom na uhrovských
majetkoch Zaiovcov, ale aj publicis−
tom a priaznivcom slovenských ná−
rodných snáh. Nevestini dvaja bratia
sa aktívne zúčastňovali so zbraňou
v ruke na strane slovenských dobro−
voľníkov v revolučných rokoch 1848
− 1849 a brat Karol Alexander Mod−
ráni (16.8.1830 Uhrovec − 1.8.1864
Prievidza) bol aj literárne činný. Iste
aj tieto uvedené skutočnosti prispeli
k zoznámeniu sa snúbencov pred
uzavretím manželstava. V manžel−
stve Kráľovcov sa narodilo päť detí,
z toho štyria chlapci a jedno dievča.

Stojí za zmienku spomenúť, že
Janko Kráľ nedodržal zásady hlása−
né Ľudovítom Štúrom, aby sa štúrovci
neženili a aby svoj život zasvätili v
prospech slovenského národa. Azda
aj z týchto dôvodov Janko Kráľ píše
Hurbanovi list o oznámení svojej žen−
by datovaný 20. apríla 1851 v Balaž−
ských Ďarmotách, povzdychnúc si pri
tom: „Čo Ľudovít na to povie, ktorý to
slabosťou a zmyselnosťou nazýva“.

(dokončenie na str. 12)

Štúrovské tradície a Horné Ozorovce
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(dokončenie zo str. 11)
V súvislosti s tragickou smrťou

Ľudovíta Štúra v Modre a jeho poh−
rebnou počestnosťou sa žiada spo−
menúť aj Horné Ozorovce. Ľudovíta
Štúra dňa 12. januára 1856 v Mod−
re síce pochovali, ale iba za policaj−
nej asistencie a jediným pochová−
vajúcim kňazom bol jeho statočný
priateľ a spoludruh J.M. Hurban, ale
nezabudli na neho ani priatelia v
jeho rodnom kraji. Napriek tomu, že
uhorský zemepán a generálny do−
zorca evanjelickej cirkvi v Uhrovci
gróf Zai nedovolil vzdať Ľudovítovi
Štúrovi v jeho rodisku posmrtnú po−
čestnosť, nezabudlo sa na neho. Tá
sa konala v hornoozorovskom kos−
tole dňa 27. januára 1856 za veľkej
účasti okolitého ľudu a príbuzných −
brata Samuela Štúra ml., ev. farára
v Zemianskom Podhradí, brata Jan−
ka a sestry Karolíny. Okrem miest−
neho farára Samuela Žarnovického
pri smútočných bohoslužbách poslú−
žil kázňou aj uhrovský kňaz−senior
Matej Svatý a kšinský farár Ján Var−
ga, ktorý pri tejto príležitosti pred−
niesol v bibličtine Chválospev nad
smrťou Ľudovíta Štúra, ako to býva−
lo v minulosti zvykom.

Zúčastnení na bohoslužbách sa
vtedy bližšie zoznámili s Ľudovíto−
vým bratom Jankom, ktorý v rokoch
1854 − 1857 pôsobil ako súdny úrad−
ník na Slúžnovskom úrade v Bánov−
ciach. Janko Štúr sa potom na neja−
ký čas pred odchodom na nové pô−
sobisko vo Fiľakove stal aj zboro−
vým dozorcom v Horných Ozorov−
ciach a na pamiatku svojho pôso−
benia v tejto čestnej funkcii venoval
zboru drevenú truhlicu na uloženie
archívnych dokumentov.

Horné Ozorovce, ako najbližšie
miesto pre konanie smútočných bo−
hoslužieb, nezvolili náhodne. V tom
čase v Bánovciach neexistoval evan−
jelický kostol, ale iba evanjelický cin−
torín.

Bánovce, ako miesto najbližšie k
Horným Ozorovciam s okresnou pô−
sobnosťou, poslúžili Ľudovítovi Štú−
rovi na jeseň 1848 pred 1. sloven−
skou dobrovoľníckou výpravou, na
jeho vystúpenie na ľudovom zhro−
maždení, aby na ňom zapálil okolitý
ľud trenčianskeho Záhoria do boja
za národné, politické, hospodárske
a kultúrne práva.

Ľudovít Štúr navštívil viackrát Bá−
novce po smrti svojej matky, ktorá
zomrela 24.8.1853 a zúčastňoval sa
vo veci pozostalostného konania na
tamojšom súde. Naposledy, pred tra−
gickou smrťou v Modre, pobudol u
brata Janka Štúra v Bánovciach 3.
októbra 1855. V jednom liste Petro−
vi Makovickému do Ružmoberka
píše: „Ja som teraz u brata v Bá−
novciach pár dní na prázdninách“.

Žalospev nad smrťou Ľudovíta
Štúra má svoje osudy. Zachoval sa
v odpise zatiaľ nám bližšie nezná−
meho Jána Sabu z Nového Mesta
nad Váhom v zbierke iných písom−
ných dokumentov, ktoré si zapiso−
vateľ postupne zapisoval od roku
1847. Je uložený v odpise v Sloven−
skej národnej knižnici v Martine. V
roku 1943 ho prepísal z rukopisu a
uverejnil literárny historik a biblio−
graf, matičný pracovník dr. Boris Bá−
lent. Obsahuje 49 veršov. Originál
rukopisu spomínaného Jána Vargu
zaslal neskôr Janko Štúr svojmu
svatovi J.M. Hurbanovi, keď sa pri−
pravoval napísať životopis Ľudovíta
Štúra. Pravdepodobne neskôr sa od
J.M. Hurbana dostal Vargov rukopis
na odpis Jánovi Sabovi, ako by to
vyplývalo z korešpodencie medzi
Jánom Štúrom a Ľ.V. Riznerom zo
dňa 22. októbra 1889.

V Žalospeve sa lúči Ľudovít Štúr
slovami Jána Vargu s rodným kra−
jom, s milovanými súrodencami, s
bratom Samuelom v Zemianskom
Podhradí, s braom Jankom c.k. sud−
com v Bánovciach, s milovanou ses−
tričkou Karolínou, s manželkou a
deťmi po milovanom bratovi Karolo−
vi v Modre, s ujčekom Jánom Michal−
com, bratom matky Ľudovíta Štúra
a jeho rodinou v Trenčíne.

V Žalospeve sa spomína pani
Kľúčovská s manželom v Novom
Meste nad Váhom. Zatiaľ sa nám ne−
podarilo zistiť, aký bližší rodinný
vzťah mal Ľudovít Štúr ku Kľúčov−
ským. Rodina Kľúčovských v Novom
Meste nad Váhom a v okolí sa do−
posiaľ vyskytuje, ale nositelia tohto
priezviska zatiaľ nevedia bližšie o
tomto vzťahu. Lúčenie sa týka aj už
spomínaného hornoozorovského fa−
rára Samuela Žarnovického. Ľudo−
vít sa lúči nakoniec s celou Štúrov−
skou rodinou a priateľmi a verí, že
sa stretne so všetkými pri vzkriese−
ní. Autor Žalospevu popisuje ako
Ľudovít pláva na loďke do večnosti,
spí a zbor spevákov mu spieva žal−
my.

Pod vplyvom smútočných udalos−
tí a Žalospevu napísal 26. júla 1856
Samuel Štúr ml. báseň pod názvom
Bratovi Ľudovítovi. Nad smrťou Ľu−
dovíta žiali brat Janko v Dumke u
hrobu Ľudovíta 10. mája 1885 a aj v
Dumke v Rábe dňa 30. mája 1889.

S rodinou Štúrovcov a so štúrov−
skou tradíciou sa spájajú rodinné
vzťahy s už viackrát spomínaným
Samuelom Žarnovickým. Bol s ňou
v príbuzenstve. Narodil sa 10. au−
gusta 1791 v rodine novomestské−
ho mešťana Pavla Žarnovického a
Zuzany, rod. Štúrovej, pochádzajú−
cej z trenčianskej vetvy rodiny Štú−
rovcov. Do Nového Mesta sa vyda−
la okolo r. 1766 a zomrela v Čachti−

ciach v r. 1831 ako 75−ročná. Ich syn
Samuel Žarnovický pôsobil v Hor−
ných Ozorovciach ako kňaz od r.
1819 až do svojej smrti 30. marca
1865. Pochovali ho do starého hor−
noozorovského cintorína pri vstupe
do bývalej obce od Bánoviec, ktorý
v 50−tych rokoch 20. storočia zrušili
a na jeho priestranstve zriadili park.

Samuel Žarnovický bol so sloven−
ským kultúrnym prostredím spojený
aj cez svoju manželku Máriu Wag−
nerovú, dcéru trenčianskeho mešťa−
na Michala Wagnera (3.7.1780 −
15.1.1869 Trenčín), farbiarskeho
majstra, ľudového vzdelanca, pod−
porovateľa Matice slovenskej, revúc−
keho, martinského a kláštorozniev−
skeho gymnázia a dozorcu trenčian−
skeho evanjelického zboru.

Krátko po skončení teológie pô−
sobil u Samuela Žarnovického ako
kaplán uhrovský rodák, žiak Ľudo−
víta Štúra Karol Ľudovít Černo (1820
Uhrovec U Trenčín), inak aj syn uči−
teľa Michala Černu v Kšinnej. Ne−
skôr sa za K.Ľ. Černu už ako tren−
čianskeho farára vydala najstaršia
dcéra Samuela Žarnovického Adol−
fína Terézia (nar. 17.9.1821 Horné
Ozorovce). Svoj vzťah ku rodine Štú−
rovcov prejavil Samuel Žarnovický
aj v tom, že dňa 27.8.1853 sa ako
jeden z troch pochovávajúcich kňa−
zov zúčastnil na pohrebe matky Ľu−
dovíta Štúra Anny, rod. Michalcovej
na trenčianskom evanjelickom cin−
toríne popri už spomínanom štúrov−
covi Karolovi Ľudovítovi Černovi z
Trenčína a štúrovcovi Pavlovi Čen−
dekovičovi z Malých Stankoviec.

Bývalé katastrálne územie Hor−
ných Ozoroviec susedilo v minulosti
s územím bývalých Dolných Držko−
viec (dnes súčasť spoločnej obce
Horné Držkovce). Ľudovít Štúr tu
udržiaval dobré priateľské kontakty
so svojimi krajanmi−štúrovcami Mi−
kulášom Dohnánym (25.11.1824 Ov−
čiarsko − 2.6.1852 Trnava) a s jeho
mladším bratom JUDr. Ľudovítom
Dohnánym (24.6.1830 Dolné Drž−
kovce − 16.12.1896 Trenčín). Prvý
sa zapísal do slovenských dejín ako
básnik, prekladateľ a účastník slo−
venského revolučného hnutia v ro−
koch meruôsmych. Bol aj poručíkom
slovenského dobrovoľníckeho zbo−
ru, po skončení povstania napísal
jeho históriu a pred svojou smrťou
knižne zhodnotil 1. slovenskú dob−
rovoľnícku výpravu. Ľudovít Dohná−
ny bol spolu s Jankom Štúrom jed−
ným z posledných redaktorov Slo−
venských národných novín v roku
1848, účastníkom troch výprav slo−
venských dobrovoľníkov, ochotníc−
kym divadelníkom, zástancom svoj−
ho ľudu pred stupňujúcou maďari−
záciou v občianskom živote a v ži−
vote evanjelickej cirkvi na Sloven−

sku. V roku 1861 kandidoval, avšak
neúspešne, za bánovský okres na
post poslanca do uhorského snemu.
Nejaký čas zastával aj funkciu do−
zorcu hornoozorovského cirkevného
zboru.

Dosiaľ žijú v Dežericiach, v obci
susediacej s bývalou obcou Horné
Ozorovce, potomkovia uhrovského
rodáka Janka Kišša (10.12.1814 −
3.2.1888 Dežerice), inak priateľa a
spolužiaka Ľudovíta Štúra. Jeho ro−
dičia boli krstnými rodičmi Ľ. Štúra
a všetkých jeho súrodencov narode−
ných v Uhrovci. Janko Kišš s Ľudo−
vítom Štúrom študoval v r. 1827 v
maďarskom Rábe (v Györi).

Je známa skutočnosť, že počas
ochorenia Ľudovíta Štúra v tomto
meste sa o neho vzorne staral, keď
mu hrozilo vážne zdravotné nebez−
pečenstvo. Janko Kišš sa po skon−
čení štúdia na bratislavskom lýceu
presťahoval do Dežeríc a spolu so
svojou manželkou Jozefínou, rod.
Geržovou sa venovali včelárstvu a
poľnohospodárstvu a naďalej udržia−
vali intenzívne priateľské vzťahy so
Štúrovou rodinou. Iste nie je náhod−
né, že Janko Kišš sa stal roku 1856
svedkom pri uzavretí manželstva
Janka Štúra s Amáliou Draškocio−
vou, zemianskou dcérou z Dežeríc.
Manželia Kiššovci sprevádzali na
krst všetky deti Janka Štúra.

Slovenské národné snahy pod−
poroval na okolí Bánoviec aj horno−
ozorovský zeman, bánovský slúž−
novský úradník Andrej Ottlík. Dňa 19.
septembra 1849 po skončení 3. slo−
venskej dobrovoľníckej výpravy zor−
ganizoval v bánovskom regióne pod−
pisovú akciu za uplatnenie sloven−
činy v úradoch, školách, na súdoch
a vôbec vo verejnom živote. Spolu
so svojím pomocníkom, hajdúchom,
pochodil jednotlivé obce trenčian−
skeho Záhoria, dal si predvolať
miestneho richtára a boženíkov, dal
im podpísať petíciu a opatriť ju pe−
čaťou každej obce. Tento prosbopis
mala odniesť do Viedne cisárovi de−
legácia, ktorej členom mal byť aj on.
Na zásah vládneho košútovského
úradníka Piačeka a ďalších maďa−
rónsky zmýšľajúcich úradníkov do−
stalo sa mu miesto uznania vyho−
denia zo zamestnania, vraj za ne−
poslušnosť.

Nezabúdajme na naše národné
tradície spojené s rodinou Štúrov−
cov, so štúrovcami a ich podporo−
vateľmi. Nech sú nám zdrojom pou−
čenia a povzbudenia do našej ďal−
šej práce. Nie sme síce veľký národ
čo do počtu obyvateľov, máme však
svojich veľkých i menších národných
dejateľov, ktorí sa podieľali na vy−
tváraní spoločenského pokroku a
našej prítomnosti.

PhDr. Milan Šišmiš

Štúrovské tradície a Horné Ozorovce
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Osobnosť a život pani Anny Hurbanovej,
ženy J.M. Hurbana a matky Vajanského,
plné sú estetickej krásy a hodnôt takých, že
my, vzdialené od zenitu jej žitia viacej ako
na polstoročia a v niečom možno i pokroči-
lejšie, pripomíname si ju, hrdinku života,
ako vzor Slovenky.

Kde, v akých okolnostiach formovala sa
vznešená povaha, ktorá vychovala národu
ešte i veľkého syna, Vajanského?

Pani Anna Hurbanová, rod. Jurkovičo-
vá, bola dcérou učiteľa-notára účinkujúce-
ho v Novom Meste nad Váhom. Tu sa i naro-
dila v r. 1824. Neskoršie bývali v Sobotišti.
Ako útle dievčatko stratila matku Katarínu
r. Fialovú. Otec, ostavší so štyrmi sirôtka-
mi, oženil sa znova, ale o krátky čas zase
ovdovel. Vychovával deti veľmi pečlivo. Sa-
muel Jurkovič, horlivý národný pracovník,
sa stále vzdelával, mnoho čítal, hovoril po
francúzsky, bol spisovateľsky činný. Praco-
val medzi ľudom národne-hospodársky,
sociálne i kultúrne. Vzdelaný otec mal bla-
hodarný vplyv na vývin svojich dcér. Na
vtedajšie pomery boli veľmi vzdelané a
národne povedomé.

Svojím všetko chápajúcim bystrým
umom, milou povahou a srdcom, zapále-
ným pre vyššie ideály, vynikala medzi tro-
mi sestrami Anna, a vrástla do veľkého ná-
rodného oduševnenia, so zvláštnym náhľa-
dom na ženské, do doby štúrovskej.

Národné nadšenie na začiatku 19. sto-
ročia vyvrcholilo u nás v rokoch štyridsia-
tych. Ohniskom slovenského národného ži-
vota bolo prešporské lýceum s jedinou ka-
tedrou slovenskej reči a literatúry v Uhor-
sku. Nikde sa nesnili smelšie a krajšie sny o
slovenskej vlasti ako tu.

Najmarkantnejším predstaviteľom tejto
doby bol Ľudovít Štúr. Ako profesor sloven-
skej reči plamennými prednáškami zapaľo-
val mysle mladých. Neprekonateľnou výreč-
nosťou budil národné ideály. Živým príkla-
dom asketického života účinkoval i na mrav-
ný vývin mládeže. Žil však nielen životom
prísnym, ale i diktoval šuhajom. Nedeliť srd-
ce, neviazať sa, lebo žena zriedkakedy má
pochopenie pre muža, ktorý chce za národ
obetovať bezzištnú prácu, hmotné výhody,
ba i život. Táto generácia vzdorovala vlast-
nej mladosti, unikala ženskej láske.

Mladí štúrovci konali znamenité a sto-
raké služby slovenskej kultúre. Z praktickej-
ších služieb hodno spomenúť, že v prázdni-
nách usporiadali na rozličných miestach
Slovenska divadelné predstavenia. Tu i žen-
ské úlohy museli si sami hrávať, lebo vte-
dajšie dievčatá nemali odvahy vystúpiť na
komédii. V Sobotišti pripravoval pôdu pre
divadelné predstavenie štúrovcov Samuel
Jurkovič, otec Anny. Štúrovci mali s di-
vadlom mnoho starostí, museli zdolávať
rozličné prekážky a s obsadením ženských
úloh boli vždy trampoty. Boli so Samuelom
Jurkovičom v korešpondenčnom styku, pre-
to odhodlali sa pýtať jeho dcéru Annu o
prijatie titulnej úlohy v smutnohre „Nevoľ-
níci“ alebo „Izidor a Oľga“. Anna Jurkovičo-
vá úlohu s radosťou prijala, Izidora hral Ján
Francisci. Pre toto predstavenie prepustila
tamojšia barónka zvláštne primeranú
miestnosť svojho sobotištského kaštieľa.

Nie z rodolásky, viacej z pochopenia du-
chovných snáh.

Úrady, že sa hralo v kaštieli, divadlu ne-
robili prekážky. Obecenstvo nahrnulo sa zo
široka-ďaleka a bolo hrou očarené. Anna
Jurkovičová bola prvou Slovenkou, ktorá
vystúpila na javisku, zlomila predsudky svo-
jej doby, razila ženským cestu k divadelné-
mu umeniu. Bola v tomto ohľade priekop-
níčkou.

Mladý Francisci utrpel pri tomto diva-
delnom predstavení štrbinu na štúrovskej
kráse: zaľúbil sa do osemnásť ročnej part-
nerky, šumnej Anny. Veď to nebola deva,
akých sa oni, štúrovci, vystríhali, to bola po-
vedomá, prebudená Slovenka, oduševnená
národná pracovníčka, jemnocitná družka,
ktorá má pochopenie pre všetko, s ktorou
by sa celým životom krásne šlo. Ešte i na
sklonku života píše o nej staručký Francisci
takto: „Činné zúčastnenie sa na divadel-
ných predstaveniach malo na mňa, na celý
môj život blahodarný účinok po prvé, že
som sa priučil slušnejšiemu a ochotnejšie-
mu obcovaniu s mužskými i ženskými; po
druhé, že som sa oboznámil so spanilomy-
seľnou a horlivou národovkyňou sloven-
skou, Annou Jurkovičovou - nechcela ma,
ale ja ako sedemdesiatsedemročný starec s
povďačnosťou uznávam, že známosť s ňou
a živé rozpomienky na ňu, boli ochrancom
mojím pred pomýlením a poblúdením na
zvodných cestách života“.

V rámci divadelného krúžku nitrianske-
ho hrávala už potom Anna často a mala prí-
ležitosť poznať najvýbornejších mladých
ľudí vtedajších, ako Štúra, Hurbana, Slád-
koviča, Makovického, Matúšku a iných. V
častejšom styku s osvietenými štúrovcami
i v domácom kultúrnom prostredí vyvinu-
la sa Anna v devu pozoruhodného vzdela-
nia, ktoré doplňovalo jej citovú jemnosť a
povahovú príjemnosť. Nie div, že zahorelo
k nej i šľachetnou náruživosťou srdce i
druhého štúrovca, neskoršie národného a
kultúrneho vodcu a vodcu povstania slo-
venského Jozefa Miloslava Hurbana. On mal
viacej šťastia ako Francisci. Anna ho milo-
vala celou vrúcnosťou svojej sviežej mlados-
ti. Roku 1845 podali si ruky títo dvaja hod-
notní ľudia a národní idealisti k spoločnej
ceste životom a odprisahali si pre dobré i
zlé dni osudu vernosť až do smrti. Každý,
kto videl mladý pár kráčať z kostola, musel
sa usmiať od šťastia. Len Štúr sa díval na
Hurbanovu ženbu ako na pohreb. Tak cítil,
že z trojhviezdia Štúr - Hurban - Hodža jed-
na hviezda zapadla.

Mladý pár vtiahol do skromnej ale vkus-
nej fary v Hlbokom, kde sa Anna chytro vži-
la do nových pomerov. Ľud ju miloval a v
manželstve založenom na citovom podkla-
de inteligentnej duše, poznala pravé život-
né šťastie. Otec Jurkovič sa teší z nich a píše
takto: „S hlbockými sa vždy rozveselím,
ovšem aj im nastáva boj veliký, ktorý sa ešte
vydaním druhého zväzku Slovenských Po-
hľadov rozmnožil“. Znamenité Slovenské
pohľady, ktoré redigoval jej muž a bol aj ich
nakladateľom, lebo bez takýchto obetí sa
nedali vtedy ani predstaviť slovenské kul-
túrne podujímania, pohli značne finančnú
rovnováhu mladej domácnosti. Ale manže-

lia i v národnom cítení jednotní hotoví boli
obetovať všetko. A aby harmónia života ob-
sažného bola plnšia, ozval sa do ich súladu
r. 1847 detský hlások, hlások malého Sve-
tozára. Prišiel, aby vyplnil samotu matere,
lebo otec Hurban cestoval po šírom Sloven-
sku prebúdzať národ. I v Hlbokom ho často
vyhľadávali. Bol mesiac, keď sa vymenilo
na fare dvesto návštev. Pani Hurbanová
bola pohostinná domáca pani. U nich sa
každý dobre cítil.

Ale nad šťastím mladej rodinky kopili
sa mračná. História písala rok 1848. Paríž-
ska revolúcia rozniesla heslo „sloboda, rov-
nosť, bratstvo“ po celej Európe. I u nás
mohlo toto heslo padnúť do pripravenej
pôdy. A keď sa utvorila národná rada, Hur-
ban zostavil zbory slovenských dobrovoľ-
níkov spolu so Štúrom, Hodžom, Daxne-
rom, organizoval povstanie slovenské. Hur-
ban mal na zreteli blaho národa, pred kto-
rým muselo blaho rodiny ustúpiť do poza-
dia. Pre pani Hurbanovú nastali dni ťažkých
životných skúšok, ale svojho muža nikdy ne-
hatila v národnom podnikaní, naopak, pod-
porovala i samo povstanie. Jedného májo-
vého dňa vtrhlo na faru 120 maďarských
gardistov s dvoma dôstojníkmi. Hľadali Hur-
bana, prekutali ešte i krypty a nenájduc ho,
strápili pani Hurbanovú i malého Svetozá-
ra, zotavujúceho sa práve z ťažkých osýpok.

Po tejto hroznej udalosti ušla i pani Hur-
banová so synkom a svojím otcom na Mo-
ravu k sestre Júlii Svobodovej. Tu sa jej na-
rodila dcérka Božena. Často nemala zvesti
o pobyte mužovom, ale keď mohol písa, pí-
sal jej neskonale nežne. Hurban vedel o utr-
pení svojej ženy. Z vojenského tábora písal
o ťažkostiach, o nebezpečenstvách ich pod-
ujímania, ale i v radostnom presvedčení, že
Slovákom sa rodí sloboda. Pani Anna Hur-
banová odpovedávala láskavo, oslovujúc
muža „Joženko môj“, „dušička drahá“. Opi-
suje mu štebot malého Svetozára a s takt-
nosťou zakrýva nežnými slovami svoje žia-
le, aby nepodlomila Hurbanovo podnikanie
ženským nariekaním.

V decembri utekala s deťmi do Prahy, leo
Hurban organizoval druhý povstalecký útok
a bál sa o malého Svetozára. V Prahe chodí
pani Hurbanová často s rodinou Fričovskou
do milovaného divadla, a vôbec z kultúrne-
ho života tu nazbierala účinných dojmov na
celý život. Na jar odcestovala s mužom do
Viedne, kde J.M. Hurban s diplomatickými
kruhmi rokoval o osamostatnení a o politic-
kých osudoch Slovenka. I z tohto viedenské-
ho pobytu odniesla si pani Hurbanová vyso-
ký kultúrny pôžitok z operných predstave-
ní, ktoré nadšene spomínala.

Slovenské povstanie, uskutočnené s
mnohými obeťami, hrdinskými skutkami a
utrpením, skončilo sa roku 1849. Neprinies-
lo očakávaného úspechu: oslobodenie Slo-
venska. Ba pomery sa po skončení revolú-
cie natoľko zhoršili, že Hurban bol vyhláse-
ný za politického buriča a len pomocou
Viedne bol naspäť uvedený na faru do Hl-
bokého, ktorú medzi časom úplne vydran-
covali. Takto sa dostal život Anny Hurbano-
vej do normálnejších koľají. Na jar dala ži-
vot synovi Vladimírovi a za ním prišlo ešte
šesť detí. U Hurbanov bývalo zas veselo.

ŽENA JOZEFA MILOSLAVA HURBANA
Dobrá matka láskavo vychovávala svoj dro-
bizg. Mená, narodeniny rodičov bývali ro-
dinnými slávnosťami. Deti blahoželávali vo
forme divadielka, ktorého autorom býval
obyčajne už Svetozár. Deti vydávali i vlast-
ný časopis „Zrnká“, do ktorého vpisovali
skúsenosti školské. Okrem toho „literárne-
ho“ ducha na fare vládol hlboký nábožný
duch. Deťom sa dostávalo krásnej výchovy.
Keď dorástli, rozpŕchli sa radom po štúdi-
ách. Miláčikom rodiny bol génius Svetozár.
I ostatní synovia vynikali nevšedným nada-
ním, dcéry krásou a pekným duchom.

Keď Božena, Želmíra dorástli, prekotú-
ľali sa už dejiny Slovenska do oživeného ná-
rodného života matičných časov. Rodičia
brali dcéry na martinské zhromaždenia,
kde obdivovali ich vzdelanosť a krásu. Pani
Hurbanová dožila sa veľkej radosti a tichej
slávy na týchto zhromaždeniach, keď v mar-
tine šlo z úst do úst: „Tu sú Hurbanovci z Hl-
bokého“, a Slováci prišli húfne pozdraviť
najpopulárnejšieho človeka Slovenska, už
starnúceho Jozefa Hurbana. Nie div, že bol
tŕňom v oku úradov. Cez celý život sa boril
s maďarizáciou, bol večne pokutovaný, väz-
nený, musel sa skrývať.

Raz z takéhoto zákutia napísal svojej
manželke: „Boli sme so sebou a v sebe, ako
najkrajšia harmónia tónov, vyšších letov
ducha môjho sila prestierala sa pred Tebou
prv, než mala vyletieť. Ty si hľadievala do
duše mojej, keď sa v nej niečo rodilo. Ty si
mi vôľu hľadala, ja v Tebe útechu, posilu má-
val“.

A Anna Hurbanová znášala ťažké chvíle
života hrdinsky, šesť ráz kráčala čiernym
flórom zastretá za rakvami svojich najbliž-
ších. Z deviatich detí pochovala pätoro. O
sedem rokov mladšia od svojho verného
druha, prežila ho ako vdova desiatimi rok-
mi. Ostali jej už len štyria: Svetozár, Bože-
na, Vladimír a Konštantín a vnúčatá.

Ako vdova mala svoj domov u Konštan-
tína v Martine. Vnúčatá ju vše prosili, aby
im rozprávala o revolúcii, čo odpykávala
vždy bezsennou nocou. Ako staručká mala
živý záujem o všetko. Dalo sa s ňou debato-
vať o najnovších problémoch a bolo na nej
vidieť, že navykla rozjímať, že mala prehĺ-
bený duševný život a muža vynikajúceho,
ktorého jej láska a pochopenie dvíhali na
piedestále národného života.

Pod tlakom zlého proroctva o manžel-
stvách národných dejateľov, čo odzneli z úst
geniálneho Štúra, vyrástol tento voňavý
kvet manželstva Hurbanovcov, kde Anna
Jurkovičová - Hurbanová predĺžila ešte nos-
nosť slovenských dejín tým, že vychovala
národu syna - básnika, publicistu, spisova-
teľa, predprevratového duchovného vodcu
Svetozára Hurbana - Vajanského.

Každá doba má svoj typ ženy. Rozličné
doby kladú rozličné požiadavky na ženu, ale
žena veľkodušná, hrdinská, chápajúca, jem-
nocitná, veľká matka a taká, ktorá za národ-
né ideály žertvovala, ostane nám večným
vzorom.

Irena Ferdinandy - Chrapová
(uverejnené v Živene č. 26/1936)

Za vyhľadanie príspevku k Roku Hurba-
na ďakujeme dr. Milanovi Šišmišovi.



14 číslo 4 − október 2007Beckovské novinywww.obec−beckov.sk

„Bola to udalosť, keď v našom
dvore zastal zavretý Hurbanovský
kočiar a z neho vystúpil napred
dr. Jozef Hurban, bývalý vodca
slovenských dobrovoľníkov, za
ním jeho statná pani so svojími
krásnymi dcérami Boženou a Žel−
mírou a ešte daktorý z jeho sy−
nov. Tvorila táto rodina akúsi vyš−
šiu slovenskú elitu. Hlavu hrdin−
ného bojovníka, ktorý tak perom,
ako slovom, no i mečom bránil
svoj národ, obtáčala pred týmto
národom slávožiara...“.

Kristína Royová z diela Za svet−
lom a so svetlom.

V tomto skromnom výreze z citá−
cie Kristíny Royovej sú symbolicky
pospolu všetky jednotlivé osoby a
osobnosti z rodov, o ktorých bude−
me písať. Stručne priblížime ich osu−
dy a uvedieme ich vzájomné príbu−
zenské vzťahy.

ROYOVCI
Sú teórie, podľa ktorých Royovci

(zvádza k tomu písaná podoba priez−
viska) by mohli byť rodom hugenot−
ského (protestanského) pôvodu, ktorý
sa mohol dostať na východné Sloven−
sko, keď Francúzsko v 17. storočí po
náboženských prenasledovaniach
malo veľa utečencov − hugenotov.
Odtiaľ, z Giraltoviec, pochádzal evan−
jelický farár a senior Ján Roy (1792 −
1849), ktorý v manželstve s Karolí−
nou, rod. Vodičkovou (1795 − 1863)
mal jedenásť detí. Sledujme však iba
osudy Augusta Roya a jeho brata
Petra Pavla Roya.

August Roy (1822 Lazy pod Ma−
kytou − 1884 Stará Turá) evanjelický
farár, národný buditeľ. Na tunajšiu
(St. Turá) faru nastúpil r. 1847. V
manželstve s Františkou, rod. Holu−
byovou (1833 − 1916) mali päť detí:
Máriu (1858 − 1924), Kristínu (1860 −
1936), Ľudmilu, vyd. Čulíkovú (1864−
1930), Jaroslava (1866 − 1891) a
Boženu, vyd. Chorvátovú (1871 −
1960). O pôsobnosti týchto rodín sme
už písali.

Peter Pavol Roy (1839 NMnV −
1909 Melčice), biograf, publicista, ná−
rodný buditeľ. V manželstve s Bože−
nou, rod. Hurbanovou (1848 − 1928)
mali syna Vladimíra.

Vladimír Roy (1885 Adamovské
Kochanovce − 1936 Starý Smokovec,
pochovaný v Martine), ev. farár, pre−
kladateľ a básnik, vnuk J.M. Hurba−
na. V manželstve s Vierou, rod.
Švehlovou, mali syna Ivana Vladimí−
ra (1922 − 1987) a dcéru Zorku, vyd.
Belánovú (1920 − 2003). Študoval na
gymnáziách v Skalici a v Bratislave,
evanjelickú teológiu absolvoval v r.
1909 v Bratislave. Od 24.04.1910 do
30.08.1910 bol kaplánom v Starej
Turej. V rokoch 1910 − 1911 bol na
študijnom pobyte v Edinburghu. Po
1912 bol farárom v Púchove a v Bu−
kovci. Jeho básnická zbierka je ob−
siahnutá vo viacerých zbierkach
(napr. Keď miznú hmly, Zvlnený pra−

meň) a je poznačená prvkami sym−
bolizmu, impresionizmu ako i hviez−
doslavovsko−vajanského školy. Sil−
ným inšpiračným zdrojom je mu ľú−
bostný cit, neskôr vrúcna láska ku
kraju a prostým ľuďom. Viaceré jeho
básne boli zhudobnené.

HOLUBOVCI − HOLUBYOVCI
Medzi rodiny, ktoré zasiahli do ži−

vota slovenskej spoločnosti patria
Holubovci − Holubyovci. Pravdepo−
dobne pochádzali z Lysej nad Labem
v okrese Nymburk v Čechách. Kon−
com 17. storočia usadili sa v Senici
a rozvetvili sa do niekoľkých línií.
Pôvodným zamestnaním senických
Holubovcov bolo krajčírstvo − hale−
nárstvo. Spoločenský vzostup spre−
vádzalo ich zbližovanie s inými ná−
rodnobuditeľskými rodmi. V týchto
súvislostiach dochádza aj k zmene
pôvodného priezviska Holub na lati−
nizované Holubi a neskôr hungarizo−
vané Holuby. Ako sme uviedli, pre−
pojenie Holubyovcov s Royovcami sa
uskutočnilo manželstvom Františky
Holuby s Augustom Royom. Otec
Františky bol evanjelický farár v Lu−
bine Juraj Holuby (1797 − 1864) a
matka Eva, rod. Boboková. Mali spolu
ešte troch synov: Karola (1826 −
1848), Gustáva (1830 − 1887) a Jo−
zefa Ľudovíta (1836 − 1923).

Karol Holuby bol známy sloven−
ský martýr. Ako študent bol za svoje
národné presvedčenie spolu aj s Vil−
kom Šulekom uväznený a pri Hlohov−
ci 26. októbra 1848 popravený.

Gustáv Holuby vyštudoval boho−
slovectvo a nastúpil po otcovi, ktorý
od žiaľu za synom Karolom zomrel v
kostole pred oltárom pri výkone po−
vinností. Bol veľmi vzdelaný, praco−
vitý a nesmierne skromný. Po troj−
ročnom manželstve s Ľudmilou Štú−
rovou ovdovel a ostal mu malý syn−
ček Gustáv. Nuž popýtal o ruku dcé−
ru svojich priateľov, bukovského fa−
rára Jána Juraja Boóra s manželkou
Hermínou, rod. Šulekovou, Máriu
(Hermína bola sestra popraveného
Vilka Šuleka). Ich dcéra mala pätnásť
rokov, sľúbili mu ju. V dvadsaťjeden−
ročnom manželstve nemali svoje deti,
zomrel i syn Gustáv. Mária sa dala
na písanie poézie, zomrela však za−
budnutá a v biede. Pochovaná je v
Skalici, manžel v Starej Turej.

Jozef Ľudovít Holuby prekročil ce−
lonárodný a nadnárodný rámec vý−
sledkami svojej práce. Po základnom
vzdelaní v rodnej Lubine študoval na
lýceu v Modre, na evanjelickom lý−
ceu v Bratislave a na univerzite vo
Viedni. Po vysokoškolských teologic−
kých štúdiách pôsobil ako kaplán v
Skalici, kde spoznal svoju budúcu
manželku Ľudmilu Čulíkovú, sestru
profesora známeho revúckeho gym−
názia, neskoršie staroturnianskeho
evanjelického farára. Švagor J.Ľ.
Holubyho, Ľudovít Čulík, mal za ženu
dcéru Holubyho sestry Františky,
Ľudmilu Royovú. Potom ako senior

bol 48 rokov farárom v Zemianskom
Podhradí. Tu popri svedomitej kňaž−
skej práci všestranne podporoval kul−
túru, osvetu, národné povedomie.
Venoval sa tiež botanike po celý svoj
dlhý požehnaný pracovitý život. Usi−
lovne zbieral, študoval a opisoval
rastliny vo viacerých vedeckých prá−
cach: Kvetena Javoriny nad Lubinou,
Domáce lieky slovenského ľudu, Naj−
starší herbár na svete a pod. V Uhor−
sku bol považovaný za najlepšieho
znalca ostružín. Karlova univerzita v
Prahe mu v r. 1922 udelila Čestný
doktorát. Popri botanike úspešne pra−
coval aj v národopise, histórii, arche−
ológii a zemepise. Bol i vzácnym kro−
nikárom. Svojou prácou zasiahol
takmer do všetkých odborov vedy.
Zomrel v Pezinku v opatere svojej
dcéry.

HURBANOVCI
Prastarý otec Jozefa Miloslava

Hurbana, Ján Hurban, bol majiteľom
mlynov v Sobotišti. Jeho prvorodený
syn, tiež Ján Hurban, nepokračoval
v otcových tradíciách, nemal ani mly−
ny a remeslo mal biedne, bol klobuč−
níkom. V nádeji na lepšie bytie pre−
sťahoval sa zo Sobotišťa do Becko−
va, kde dožil svoj život. Tam ho aj
pochovali.

Otec Jozefa M. Hurbana Pavel bol
síce sobotištským rodákom, ale život
ho trochu popreháňal po svete. Naj−
prv pôsobil ako evanjelický farár vo
Velkej Lhote na Morave a za svojimi
rodičmi prišiel do Beckova až v roku
1805. Pavel Hurban bol známy ako
podivín, pretože v určitých veciach
predbehol dobu. Napr. zostrojil lieta−
júce krídlo (niečo podobné ako
dnešné rogalo) i vodné lyže (dosky),
ktoré sa mu pri skúške na Váhu
takmer stali osudnými, veľa nechýba−
lo a bol by sa utopil. No a takéto vý−
mysly a novoty vtedy farárovi nepri−
slúchali. Samotní cirkevníci mu to aj
dávali najavo. Preto mladý Hurban
zanevrel na Beckov. Pavel Hurban sa
oženil v zrelom veku ako štyridsaťtri
ročný. Vzal si vdovu po Jurajovi Šta−
ufovi, zemianku Annu Vörösovú. Po
roku manželstva sa v Beckove naro−
dila dcéra Zuzana Tereza Hurbano−
vá (1814 − 1858) a po troch rokoch
Jozef Miloslav Hurban (1817 − 1888 v
Sobotišti), budúci ideológ, organizá−
tor národoosloboditeľského hnutia,
spisovateľ, básnik, vydavateľ a redak−
tor, historik a evanjelický farár. Obe
deti mali krstných rodičov v Kálnici,
Viktoriovcov z Daranských mlyna.
Manželka J.M. Hurbana bola Anna,
rod. Jurkovičová (1824 − 1905). Ich
najstaršia dcéra Božena (1848 − 1928)
mala za manžela Petra Pavla Roya,
čím oba rody, Hurbanovci a Royovci,
vstúpili do príbuzenstva. Ďalšie deti:
Svetozár Hurban − Vajanský (1847 −
1916), Vladimír (1850 − 1914), Želmí−
ra Mária (1852 − 1878), Konštantín
(1858 − 1924), Ľudmila (1860 − 1886)
a Bohuslav (1862 − 1889).

Jozef Miloslav Hurban, otec ná−
roda, ako ho nazývali, patril k najini−
ciatívnejším príslušníkom štúrovské−
ho hnutia v 30−tych a 40−tych rokoch
19. storočia. V roku 1843 spolu s Ľu−
dovítom Štúrom a M.M. Hodžom pri−
jali rozhodnutie o potrebe nového spi−
sovného jazyka. V rokoch 1848 − 49
bol jednou z hlavných osobností slo−
venského národnooslobodzovacieho
hnutia, predsedom prvej Slovenskej
národnej rady, osnovateľom Nitrian−
skych žiadostí. Bol zakladateľským
členom výboru Matice slovenskej,
spoluzakladateľ Tatrína a vydavateľ
Slovenských pohľadov. Je autorom
romantických próz Olejkár, Gottšalk.
Prácou Slovensko a jeho život lite−
rárny položil základy modernej slo−
venskej literárnej kritiky. Je tiež au−
torom obsiahleho životopisu Ľudoví−
ta Štúra a náboženského spisu Nau−
ka náboženství křesťanského.

Deti.
Svetozár Hurban Vajanský bol

všestrannou osobnosťou. Bol politik,
vedúci ideológ slovenského národné−
ho hnutia v období dualizmu, práv−
nik, novinár, spisovateľ, literárny kri−
tik. Väčšinu života prežil v Martine,
kde je i pochovaný.

Vladimír Hurban bol osvetový pra−
covník, od roku 1875 bol evanjelický
farár v Starej Pazovej (dnes Srbsko).

Konštantín Hurban bol úradník,
osvetový pracovník a herec.

Bohuslav Hurban študoval teoló−
giu a orientalistiku, prekladal z rušti−
ny a nemčiny. Ako pansláv bol vylú−
čený z bratislavskej teologickej aka−
démie.

V 19. storočí medzi Hurbanovca−
mi, Royovcami a Holubyovcami, od
Hlbokého po Lubinu, od Starej Turej
po Beckov, medzi Záhorím a Pova−
žím, boli isto prašné a neudržiavané
cesty. Z dnešných pohľadov, pre uve−
dené osobnosti aj historické diania,
to bola vtedy viac ako rušná diaľni−
ca. Bola to zdravá, plnohodnotná a
národným duchom pulzujúca tepna.
Po nej sa šírili aktivity medzi pospo−
litosťou, sídliacou v Hornom Uhorsku
ako časti veľkého Uhorska (a neboli
ojedinelé). Na nej pocestní, putujúci
a poslovia posilovali sa v odhodlaní
a v túžbach a ňou nastupovali, pri−
pravení boriť sa za svoju budúcu
vlasť. Ako dobre, že si verili a ako
dobre, že mnohí z nich tomuto od−
hodlaniu odovzdávali vtedy všetku
svoju životnú energiu.

Gustáv Rumánek
Stará Turá

Použitá literatúra: M. Šišmiš ml.,
Holubyovci; Tomáš Winkler, Perom
i mečom; Michal Slavka a kol., Naše
korene; Encyklopédia Slovenska;
Malá encyklopédia Slovenska; Slo−
venský biografický slovník; Starotur−
niansky spravodajca; Beckovské
noviny.

Holubyovci, Hurbanovci, Royovci
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Ondrejovičovci patria po jedenásť
generácií, čo je viac ako 300 rokov,
medzi zemianske rody. Právo užívať
vlastný erb (obr.) získali 28.03.1693 za
panovníka Leopolda I. Erbová listina
sa nenašla, známy je len slovný popis
erbu v historických dokumentoch. Er−
bové právo bolo zvykové, ale prísne
dodržiavané. Malo súkromno−právny
charakter, potvrdený panovní−
kom.

Na štíte erbu sú znázorne−
né anjouovské ľalie. Svoj pô−
vod majú v erboch francúz−
skych kráľov. Prvé doklady o
ich jestvovaní sú z 12. sto−
ročia, keď sa v literatú−
re objavujú v súvislos−
ti s 3. križiackou vý−
pravou. Manžel−
stvom Karola II. z
Anjou s Máriou,
dcérou uhorského
kráľa Štefana V. , pre−
pojila sa francúzska
kapetovská a uhorská
arpádovská dynastia.
Cez ich vnuka, Karola Róberta z An−
jou, sa dostal do Uhorska prestížny
francúzsky kráľovský znak, „kvety ľalie
„. Zisťovanie väzieb tohoto kráľovské−
ho znaku v erboch uhorských zema−
nov je komplikované jednak tým, že
Anjouovci v priamej línii vymreli po meči
Ľudovítom I. Veľkým, jednak nejestvu−
júcou oficiálnou evidenciou v priebe−
hu troch storočí časovej priepasti.

Podľa motívu v klenote erbu (peli−
kán kŕmiaci mláďa vlastnou krvou)
možno sa domnievať, že čin, za ktorý
bolo udelené právo užívať erb, mohol
mať charakter obetovania sa, sebao−
betovania. Malo sa tak stať v Novohrad−
skej župe.

Podľa informácií z Jazykovedného
ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratisla−
ve, priezvisko Ondrejovič patrí medzi
staré slovenské priezviská. Ondrejovi−
čovci pôvodne sídlili v Turíčkach a v
Mládzove pri Poltári v Novohrade. V
Mládzove, podľa pamätníkov, žili tri
zemianske rodiny a jednou z nich boli
Ondrejovičovci. Je tam pozostatok ich
kúrie, na ktorej na jednej hrade je vy−
značený rok 1233. Takže podľa toho
môžu Ondrejovičovské korene siahať
aspoň do tých rokov.

Z novohradských Ondrejovičovcov
pripomeňme si tu niektoré osobnosti.
Predovšetkým Michala Ondrejoviča
(11.08.1911 − 14.11.1981). Narodil sa
v Turíčkach, vyštudoval na Učiteľskom
ústave v Lučenci. S manželkou Gize−
lou, rod. Vlachovou, mali troch synov:
Miroslava (1936 − 1995), Slavomíra
(1946) a Dušana (1947). S úspechom
pôsobil desaťročie v Polichne. Mal cit
pre pokrok a sociálne cítenie. Pozdvi−
hol školu i obec. Zapojil sa do SNP.
Po roku 1945 prešiel do Lučenca. Pra−
coval i vo verejných funkciách. Za svoju
činnosť bol viackrát vyznamenaný. Po
roku 1971 bol politicky perzekvovaný!

Pavol Ondrejovič (26.11.1914 −
09.11.1986) bol mladší brat Michala

Ondrejoviča. Narodil sa v Turíčkach.
Na Učiteľskom ústave v Lučenci ma−
turoval r. 1936. Učiť začal v rodisku. 1.
marca 1939 nastúpil na základnú vo−
jenskú službu a stal sa vojakom z po−
volania. Roku 1943 sa oženil s Martou
Tomašovičovou a mali dve dcéry: Ivi−
cu (1945) a Máriu (1950). Ako dôstoj−
ník letectva zapojil sa do SNP a pôso−

bil na letisku Tri duby. Po roku
1945 študoval tri roky na Vy−
sokej škole pre dôstojníkov
Generálneho štábu. Pôsobil
v Brne, Plzni, v Českých
Budějoviciach ako veliteľ le−

tiska, v Hradci Králové učil
letecký dorast. Od roku
1951 prednášal na VŠ
generála M. R. Štefá−
nika v Košiciach. Do−
siahol hodnosť plu−
kovníka.

Slavomír Ondrejo−
vič (1946), syn Michala

Ondrejoviča, je jazykove−
dec. V súčasnosti je ria−
diteľom Jazykovedného

ústavu Ľ.Štúra SAV v Bratislave.
Dušan Ondrejovič (1947) je eme−

ritný profesor Slovenskej evanjelickej
a.v. bohosloveckej fakulty v Bratislave
a evanjelický farár v Senci.

Začiatkom 18. storočia sa niektoré
rodiny Ondrejovičovcov presťahovali z
Novohradu, z okolia Poltára, do oblasti
západného Slovenska. Príčina, ako aj
trasa ich presunu, sú doteraz veľkými
otáznikmi. Podľa mapy Slovenska pre−
sunula sa nastávajúca brusniansko−
chrenovská vetva (v Hornom Ponitrí)
a cca 250 km, ivanovsko−beckovská
ešte o 50 km západnejšie, až na Po−
važie, na jeho južnú hranicu s Podu−
najskou nížinou! Dôvody presťahova−
nia boli asi vtedy väčšie, ako očakáva−
né strádania z tak dôležitého rozhod−
nutia a jeho uskutočnenia. Možno prd−
pokladať, že tou skutočnou príčinou
mohla byť kolonizácia úrodných pôd ,
odľudnených v dôsledku plienenia Tur−
kov v oblasti Horného Ponitria či Dol−
ného Považia. Zrejme vlastenecké cí−
tenie Ondrejovičovcov vylúčilo možnosť
presunúť sa na juh do Maďarska, čo
by bola podstatne jednoduchšia varian−
ta riešenia problému! A čo sa týka tra−
sy presunu, môžeme sa tiež domnie−
vať, že asi volili južné obídenie stredo−
slovenského horstva povodím rieky Ipeľ
v pokračovaní smerom na Nitru či Hlo−
hovec. I v tejto veci sa žiada ešte veľa
skúmať v archívoch, včítanie dohľada−
nia armálesu, pravda, ak ešte jestvu−
je! Ondrejovičovci, ktorí odišli z No−
vohradu, ustálili sa do dvoch vetiev:
brusniansko−chrenovskú katolíckej
konfesie a ivanovsko−beckovskú evan−
jelickej konfesie. V dôsledku migrácií
v poslednom storočí, sú Ondrejovičovci
na rôznych miestach Slovenska.

Beckovskí Ondrejovičovci neoplý−
vali bohatstvom. Svoju konfesiu a ze−
miansky stav, keď bola príležitosť, ví−
tane dávali najavo. Pre ilustráciu uveď−
me, že budúci manželia, zeman Ján

Ondrejovič (nar. 23.11.1842) a Eva
Ambrová (nar. 19.12.1840), sobášení
2. júna 1867 v Beckove (starí rodičia
priemyselného výtvarníka Jána Ondre−
joviča), mali takých sobášnych sved−
kov, ako Pavla Mikulíka, miestneho
učiteľa (boli zároveň aj s manželkou
Annou krstnými rodičmi ženícha) a tiež
miestneho notára Karola Bórika
(19.04.1820 − 21.10.1896), blízkeho
priateľa Jozefa Miloslava Hurbana a
bývalého revolučného kapitána hurba−
novských vojsk v rokoch meruôsmych.
V súčasnosti reliéf Karola Bórika kráš−
li pamätník padlých v Prevej svetovej
vojne v obecnom parku.

Karolov brat Daniel Bórik bol evan−
jelickým kňazom a tajomník SNR v roku
1848 na Myjave.

K úplnosti dodávame, že podľa
nepriamych dôkazov jestvuje príbuzeb−
ské prepojenie Ondrejovičovcov s
Ambrovcami, z ktorých pochádza zná−
my slovenský priekopník v pôrodníc−
tve Ján Ambro (27.03.1827 −
15.05.1890).

Literatúra: Ing. Pavel Ondrejovič:
Jedenásť generácií Ondrejovičovcov.

Mgr. Ivan Rumánek, PhD.: Tri fran−
cúzske ľalie v erbe beckovských ze−
manov.

PhDr. Milan Majtán, DrSc.: Priez−
visko Ondrejovič.

Štátny oblastný archív v Bratisla−
ve. Encyklopédia Slovenska.

Z beckovských Ondrejovičovcov si
pripomeňme:

JÁN ONDREJOVIČ, priemyselný
výtvarník (dizajnér), vnuk Jána Ondre−
joviča, nar. 1842.

Narodil sa 30. januára 1930 v Bec−
kove, zomrel v Trenčíne 28. januára
1981, pochovaný je v Beckove.

Základnú školu absolvoval v rodis−
ku. V rokoch 1945 − 1948 sa vyučil za
strojného zámočníka v Považských
strojárňach v Považskej Bystrici. V roku
1949 nastúpil pracovať do n.p. Tech−
na, od roku 1953 premenovaná na
Výskumný ústav mechanizácie a au−
tomatizácie (VÚMA) Nové Mesto nad
Váhom. Roku 1952 absolvoval štúdium
na priemyselnej škole popri zamest−
naní. V rokoch 1952 − 1957 pracoval
vo výtvarnom krúžku pri Závodnom
klube VÚMA pod vedením akademic−
kého maliara Juraja Kréna. V roku
1958 absolvoval špeciálne nadstavbo−
vé štúdium zamerané na tvarovanie
strojov a nástrojov na Strednej ume−
lecko−priemyslovej škole v Uherskom
Hradišti u profesora Kovářa. V roku
1981 zomrel na následky autohavárie.

Ťažiskom jeho výtvarnej tvorby bolo
výtvarné spracovanie (dizajn) automa−
tických a poloautomatických strojových
zariadení svojho zamestnávateľa. V
rámci externej spolupráce tiež výtvar−
né spracovanie výrobkov spotrebné−
ho strojárstva popredných, prevažne
slovenských strojárskych podnikov,
ako i drobná architektúra prostredníc−
tvom Fondu výtvarných umení, ktoré−
ho bol členom.

Bol autorom patentu, autorom chrá−
nených priemyselných vzorov, niekto−
ré práce boli registrované v Inštitúte
priemyselného dizajnu s právom ozna−
čenia: Vybrané pre CID a niektoré boli
ocenené diplomom najlepšieho výrob−
ku v rezorte Ministerstva všeobecné−
ho strojárstva ČSSR.

V roku 1966 bol členom riaditeľské−
ho kolektívu laureátov Štátnej ceny a
v roku 1972 bol členom riešiteľského
kolektívu vyznamenaného Národnou
cenou.

Ján Ondrejovič stál pri začiatkoch
dizajnu na Slovensku. V roku 2001 v
jeho rodisku odhalili pamätnú tabuľu
na jeho dome.

Literatúra: Ing. Gustáv Rumánek:
Ján Ondrejovič, priemyselný výtvarník,
brožované, súkromné vydanie, Beckov
2001.

PETER ONDREJOVIČ (nar.
16.7.1963 v Trenčíne) skalolezec, ces−
tovateľ, fotografista. Syn Jána Ondre−
joviča. Maturoval na Gymnáziu v No−
vom Meste nad Váhom a v Hotelovej
škole v Piešťanoch. Venuje sa skalo−
lezectvu, paraglidingu, raftingu a ces−
tovaniu. Precestoval všetky kontinen−
ty, až na Južný pól. Sústreďuje sa pre−
dovšetkým na Latinskú Ameriku. V
horolezectve dosiahol pozoruhodné
výkony.

Vysoké Tatry:
− výstup roka: prvé voľné vylezenie

cesty Žlté strechy na Veľký Kežmar−
ský štít v r. 1988

− prvovýstup Šokuj opicu na Západ−
nú Lomnicu, 1989

− prvovýstup Amazonia vertikal na
Jastrabiu vežu , 1993

Talianske Dolomity: výstup roka:
− cesta Via Italia, r. 1985
− prvovýstup Fram, 1989.
Talianske Dolomity − čestné uzna−

nie:
− prvé vylezenie cesty Ezio Polo

direkt, 1985
− prelez cesty Moby Dick, 1985 (obe

v južnej stene Marmolady).
Cestovateľské expedície − Venezu−

ela:
− prvý komplexný prechod najväč−

šej stolovej hory Guayanskej vysočiny
Auyan Tepuí so zlaňovaním najvyššie−
ho vodopádu sveta Salto Angel, 1997

− prvý komplexný prechod Canon
del Diablo na tej istej hore v r. 1998 a
2004 (inicioval natáčanie filmu Ama−
zonia vertikal)

− plavba Orinoco−Casiquiáre k pô−
vodným Indiánom Yanomani, 2005.

Cestovateľské expedície Etiópia:
− peší prechod územím divokého

kmeňa Surma a Národného parku
Omo, 2000

− expedícia na rieke Omo, 2001 a
2005 (inicioval natáčanie filmu Cesta
do praveku).

Cestovateľská expedícia Patagónia
začiatkom roka 2006.

Cestovateľská expedícia Venezuela
začiatkom roku 2007.

Cestovateľská expedícia Papua,
Nová Guinea, júl 2007.

ONDREJOVIČOVCI
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(dokončenie zo str. 15)
Z ciest spracovával reportáže a

umelecké fotografie. Svoje zážitky pub−
likuje doma i v zahraničí. Spolupracu−
je s významným slovenským režisé−
rom a kameramanom Pavlom Barabá−
šom. Ich filmy Amazonia vertikal a
Cesta do praveku boli ocenené na
mnohých festivaloch po celom svete.

K úplnosti dodajme, že Peter On−
drejovič si svojimi výsledkami v horo−
lezectve vyslúžil vlastné heslo v novo−
pripravovanej Encyklopédii o horole−
zectve od dr. Františka Kelleho.

Pavel Ondrejovič (21.01.1885 Bec−
kov − 23.12.1948 Beckov), vzdialený
príbuzný Jána Ondrejoviča, nar.
23.11.1842 bol najmladší zo siedmych
súrodencov čižmára Karola Ondrejo−
viča (30.01.1845 − 20.07.1917 Beckov)
a Alžbety Plaganyovej (20.06.1848
Horné Ozorovce − 26.01.1917 Beckov).
Pavel Ondrejovič, pôvodným povola−
ním roľník, bol odvedený r. 1906 a bol
zatadený k 71. pešiemu pluku v Tren−
číne, kde vykonal predpísanú prezenč−
nú službu. K tomu istému pluku bol
predvolaný 1. augusta 1914 v súvis−
losti s vypuknutím 1. svetovej vojny.
Dňa 30.10.1914 bol zajatý pri Opatowe
na východnom fronte. V ruskom zajatí
bol takmer štyri roky, prevažne v Sa−
markandskej gubernii. Dňa 29.09.1918
bol v Omsku zaradený do čs. zahra−
ničného vojska (légií) v Rusku. Slúžil v
10. streleckom pluku v hodnosti strel−
ca, neskôr slobodníka. Zo Sibíra od−
plával spolu s XXX. transportom čs.
vojska na lodi „Edellyn“. Do vlasti sa
vrátil v auguste 1920 a v januári 1921
bol demobilizovaný a preložený do
zálohy. Dňa 31.12.1935 bol prepuste−
ný z brannej moci po vykonanej slu−
žobnej povinnosti (po dosiahnutí veku
50 rokov).

Po návrate do vlasti ako legionár,
si zažiadal o vystavenie živnosti na tra−
fiku. Trafikanta robil prakticky až do
svojej smrti.

Meno Pavla Ondrejoviča nachádza
sa v publikácii Slovenskí národovci do
30.10.1918 od Michala Slávika. Táto
kniha je vlastne už druhým, oprave−
ným a doplneným vydaním s novým a
samostatným názvom. Uverejňuje v
zásade dva zoznamy: zoznam popred−
nejších národovcov, ktorí sa nedožili
dátumu 30.10.1918 a zoznam tých
národovcov, ktorí sa tohoto dátumu
dožili.

Zostavovateľ týmto dielom vzdal
úctu tým mála Slovákom, ktorých ne−
zdolala tuhá maďarizácia a ktorí sa
hrdo hlásili k svojmu národu! Uvedo−
melí vojaci vytvorili légie, zahraničné
vojsko, ktoré kľúčovým spôsobom na−
pomohlo ku vzniku Československej
republiky. Pavel Ondrejovič k tým uve−
domelým Slovákom patril!

Literatúra: Pavel Ondrejovič ml.:
Ondrejovičovský rodostrom.

Vojenský ústřední archiv Praha, Č.j.
107/2005−2111−VHA z 31.01.2005

Dr. Michal Slávik: Slovenskí náro−
dovci do 30.10.1918, Trenčín 1945.

Ing. Gustáv Rumánek

Vedeli sme to hra•
Písal sa rok 1961, svet sa zmietal vo víre Karibskej krízy, ale na kráse futbalu to nebolo poznať. Patril a patrí k

najobľúbenejšiemu kolektívnemu športu planéty. Beckovský Slovan bol najlepšie seniorské mužstvo na okolí. Dňa
24.9.1961 náš klub porazil Motešice rozdielom triedy 5:0.

Na snímke mužstvo TJ Slovan − Beckov 24.9.1961. Horný rad zľava: Jozef Nemec, Rudolf Šimko, Jozef Lacko,
Jozef Kováčik, Jozef Bánovský, Jozef Galbavý, Michal Bánovský, hlavný usporiadateľ Rudolf Lacko. Dolný rad zľava:
Jozef Kročitý, Štefan Barinec, Jozef Jakuš (kapitán mužstva), Viktor Nožina a Štefan Ivana.                  Pavol Hladký

Ihrisko je len pre športovcov
Vážení spoluobčania!
Mnohí ste zistili, že máme krásnu plochu ihriska, o ktorú sa vzorne stará obec a hospodár p. Ivan

Hladký. Jedná sa o niečí pozemok, ktorý slúži na športové účely, a nie na venčenie alebo výcvik
psov. Výkaly musí hospodár alebo tajomník oddielu odstraňovať, aby pri prípadnom zranení nedo−
šlo k infekcii hráča. Každý musí pochopiť, že na hraciu plochu nepatria psy, domáce zvieratá − ale
kosačka na kosenie, veď sa tam hrajú aj deti, ktoré sú najzraniteľnejšie.

V prípade znovu narúšania tohto upozornenia, bude musieť obec pristúpiť k radikálnejšiemu
riešeniu.                                                                                                      Pavol Hladký

Spomíname

Oznam
Redakčná rada Bec−

kovských novín láskavo
upozorňuje svojich pri−
spievateľov, že uzávier−
ka posledného – Vianoč−
ného − čísla bude dňa 25.
novembra 2007. Do toho−
to termínu môžete prie−
bežne posielať svoje prí−
spevky. Ďakujeme.

Chudobní sú mojím bremenom a bolesťou. Žiaľ, bieda nikdy
nespí.

O, Pane, treba mať lásku, aby sme ich videli a hľadeli na
nich ako Ty.

Treba mať lásku, aby sme im slúžili.
Treba mať lásku, aby sme ich pozdvihli z pádu.
Treba mať lásku, aby sme k zjavnej tvrdosti priniesli láska−

vosť.
Treba mať lásku, aby sa usadila dôvera tam, kde vládne

zúfalstvo.
Treba mať lásku, aby sa zrodilo aspoň trocha svetla v naj−

temnejšom utrpení.
Treba mať lásku... pretože láska je vynaliezavá až do kraj−

nosti“.
Z filmu Pán Vincent − pripravil Ľ. Paulus

Na zamyslenie


