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Starosta obce Karol Pavlovič a
správca farnosti vdp. Cyril Adam Posvätená kaplnka

Manželia Edita a Peter Čikelovci,
donori

Manželia Anna a Július Kalabovci,
správcovia kaplnky

Príhovor starostu obce
K. Pavloviča

Akt posviacky Spevačky

Posviacka kaplnky Panny Márie Lurdskej
15. septamber 2011



2 Beckovské noviny číslo 4 − október 2011www.obec−beckov.sk

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie zo 7. zasadnutia

Obecného zastupiteľstva zo dňa
24.6.2011:

Uz.č. 70/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo vzalo na vedomie kontrolu
uznesení zo zasadnutí konaných 29.4.
2011 a 13.5.2011 bez pripomienok.

Uz.č.71/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo schválilo „VZN obce Beckov,
ktorým sa ukladá povinnosť vypra−
covať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác právnickej a fyzic−
kej osoby – podnikateľa, ktorej objekt
môže byť postihnutý povodňou“ bez
pripomienok.

Uz.č.72/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo schválilo „VZN obce Beckov
o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb“ s pripo−
mienkou upraviť v § 3 Prevádzková
doba, ods. 4 − v termíne od 1.6. do
30.9. (turistická sezóna) namiesto
pôvodného od 1.7. do 30.8., ďalej v
ďalšom odseku − pondelok – štvrtok,
nie piatok.

Uz.č.73/2011 – a) Obecné zastu−
piteľstvo vzalo na vedomie Informá−
ciu o stave prác na realizácii projek−
tov financovaných z európskych fon−
dov a štátneho rozpočtu.

b) Obecné zastupiteľstvo odporú−
ča zvolať investičný kontrolný deň na
hrade v termíne do 21 dní spolu so
stavebným dozorom a zástupcom
dodávateľa.

c) Obecné zastupiteľstvo žiada
predložiť harmonogram prác na dokon−
čenie hradu. Z. Ing. M. Jurčacková

Uz.č.74/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo schválilo uzavretie Zámennej
zmluvy riešiacej zámenu majetkových
vzťahov k pozemku parc.č. 691/4,
691/3 a 692/3 medzi ZSE a.s. a Ob−
cou Beckov. Z: Ing. M. Jurčacková

Uz.č.75/2011 – a) Obecné zastu−
piteľstvo schválilo Záverečný účet
obce Beckov za rok 2010 a celoroč−
né hospodárenie bez pripomienok.

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo
použitie prebytku hospodárenia na tvor−
bu rezervného fondu vo výške 0 euro.

Uz.č.76/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo vzalo na vedomie stanovisko
hl. kontrolóra k záverečnému účtu
obce za rok 2010 bez pripomienok.

Uz.č.77/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo vzalo na vedomie Správu hl.
kontrolóra obce Beckov o výsledku
následnej finančnej kontroly za obdo−
bie roka 2010 na ZŠ s MŠ J.M. Hur−
bana v Beckove bez pripomienok.

Uz.č.78/2011 – a) Obecné zastu−
piteľstvo vzalo na vedomie návrh na
zmenu živnostenského listu č. Žo
1582/1993 zo dňa 15.12.1993 a ná−
vrh na zrušenie koncesnej listiny č.
Žo 1583/1993.

b) Obecné zastupiteľstvo schváli−
lo zmenu živnostenského listu č. Žo
1582/1993 a schválilo zrušenie kon−
cesnej listiny č. Žo 1583/1993. Z: M.
Hurtík, M. Hurtíková

Uz.č.79/2011 – a) Obecné zastu−
piteľstvo vzalo na vedomie návrh na
určenie platu starostu obce v súlade s
novelizáciou zákona č. 253/1994 Z.z..

b) Obecné zastupiteľstvo schváli−
lo plat starostu obce v sume 1979,90
eur. Z.: M. Hurtíková

Uz.č.80/2011 −  a) Obecné zastu−
piteľstvo súhlasilo s prevodom pozem−
ku parc. č. 5127/1 z vlastníctva SR
SPF do vlastníctva obce v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
§2d, v znení neskorších predpisov.

b) Obecné zastupiteľstvo potvrdi−
lo, že miestna komunikácia na pozem−
ku KN−C – parc.č. 5127/– zastavané
plochy a nádvoria o výmere 3181 m?,
zapísané na LV 1826 vo vlastníctve
SR SPF bola vybudovaná pred ro−
kom 1955. Z. M. Hurtíková

Uz.č.81/2011 – a) Obecné zastu−
piteľstvo vzalo na vedomie informá−
ciu o ponuke dodávky zemného ply−
nu spoločnosti RWE Gas Slovensko
za ceny nižšie o 10% oproti SPP po
dobu viazanosti zmluvy − na 24 me−
siacov.

b) Obecné zastupiteľstvo schváli−
lo zmenu dodávateľa plynu pre obec−
né budovy – obecný úrad, zdravotné
stredisko, prevádzkáreň s termínom
od 1.10.2011. Z. Ing. M. Kopúnová

Uz.č. 82/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo schválilo žiadosť spoločnosti
SYNOT Tip, spol. s.r.o., so sídlom
Poprad – Matejovce, na prevádzko−
vanie videohier v prevádzke Beko −
Milan Nožina. Z: A. Benková

Uz.č. 83/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo schválilo zvýšenie hodnoty
stravnej poukážky pre zamestnancov
obce a poskytovanie stravných pou−
kážok pre starostu obce v hodnote
3,00 eurá s účinnosťou od 1.9.2011.
Z: J. Ježovicová, Ing. M. Kopúnová

Uz.č.84/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo neschválilo finančný príspevok
na „Slávnosti bratstva Čechov a Slo−
vákov na Javorine“ z dôvodu nedo−
statku finančných prostriedkov. Z: A.
Benková

Uz.č.85/2011 – a) Obecné zastu−
piteľstvo vzalo na vedomie žiadosť
Kongregácie šk.sestier de Notre
Dame, Klčové 87, Nové Mesto nad
Váhom o kúpu alebo darovanie časti
pozemku parc.č. 689 v k.ú. obce
Beckov.

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo
finančnej komisii pripraviť návrh na rie−
šenie uvedenej žiadosti po spracova−
ní nového geometrického plánu. Z: Ing.
M. Kopúnová

Uz.č.86/2011 – a) Obecné zastu−
piteľstvo vzalo na vedomie informá−
ciu o poskytnutí nenávratného finanč−
ného príspevku vo výške 95 703,00
eur na opatrenie 3.2 Podpora a roz−
voj infraštruktúry cestovného ruchu,
oblasť podpory 3.2b – neinvestičné
aktivity v cestovnom ruchu.

b) Obecné zastupiteľstvo schváli−
lo vypísanie verejnej súťaže pre vý−
ber dodávateľa na realizáciu uvede−
ného projektu.  Z: Ing. M. Jurčacko−
vá, M. Hurtíková

Uz.č.87/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo vzalo na vedomie informáciu
starostu obce o percentuálnom plne−
ní podielových daní za 1.polrok 2011.
Z: Ing. M.Kopúnová

Uz.č.88/2011 – a) Obecné zastu−
piteľstvo vzalo na vedomie informá−
ciu starostu obce ohľadne získania
dotácie na individuálne potreby na rok
2011 za účelom rekonštrukcie soci−

álnych zariadení v budove OcÚ.
b) Obecné zastupiteľstvo schváli−

lo vypísanie súťaže pre výber dodá−
vateľa na rekonštrukciu sociálnych
zariadení v budove OcÚ formou
prieskumu trhu. Z: Ing. M. Jurčacko−
vá, M. Hurtíková

Uznesenia z 8. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo dňa 8.7.2011:

Uz.č. 89/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo berie na vedomie informácie o
stave prác na NKP hrade Beckov.

Uz.č.90/2011– Obecné zastupiteľ−
stvo schválilo dodávateľa na rekon−
štrukciu kaplnky na NKP hrade Bec−
kov spoločnosť Obnova s.r.o., so síd−
lom Pletiarska 14, Banská Štiavnica,
za cenu uvedenú v ponuke.

Uz.č.91/2011 – Obecné zastupiteľ−
stvo schválilo prolongáciu úveru pod−
ľa Úverovej zmluvy – Zmluva o Dexia
Komunál eurofondy úvere (B) č. 28/
030/10 – poskytnutý na účely zabez−
pečovania financovania investičného
projektu: „Regenerácia centrálnej časti
obce Beckov“ s podporou projektu v
zmysle príslušných predpisov o po−
moci a podpore poskytovanej z fon−
dov Európskeho spoločenstva formou:
NFP na základe schválenej žiadosti
NFP221401520121 v rámci Regionál−
neho operačného programu (ROP−
4.1a−2009/01), prioritná os 4. Regene−
rácia sídiel; Opatrenie 4.1. Regenerá−
cia sídiel.

Uz.č. 92/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo schválilo prolongáciu úveru
podľa Úverovej zmluvy – Zmluva o
Dexia Komunál eurofondy úvere (B)
č. 28/031/10 – poskytnutý na účely
zabezpečovania financovania inves−
tičného projektu: „Muzeálne nádvorie
NKP Beckov“ s podporou projektu v
zmysle príslušných predpisov o po−
moci a podpore poskytovanej z fon−
dov Európskeho spoločenstva for−
mou: NFP na základe schválenej žia−
dosti NFP22130120011 v rámci Re−
gionálneho operačného programu
(ROP−3.1b−2009/02), prioritná os
3.Posilnenie kultúrneho potenciálu re−
giónov a rozvoj cestovného ruchu;
Opatrenie 3.1. Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov.

Uznesenia z 9. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo dňa 2.9.2011:

Uz.č. 93/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo vzalo na vedomie kontrolu
uznesenia zo zasadnutí, ktoré sa
konali dňa 24.6.2011 a 8.7.2011 bez
pripomienok.

Uz.č.94/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo vzalo na vedomie informáciu
prípravu realizácie potravinovej pomoci
v obci Beckov.

Uz.č.95/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo schválilo návrh Zmluvy o spo−
lupráci – Beckovské zimné slávnosti
s firmou Double Agency, s.r.o., Bec−
kov č. 405. s pripomienkami v Čl.IV,
bod 5 – Obec Beckov poskytne uspo−
riadateľovi za úhradu el. energie, vodu
a odvoz a likvidáciu odpadu. Poskyt−
ne súčinnosť pri obnove dodávky el.
energie a vody.

Uz.č.96/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo schválilo Zmluvu o cezhranič−
nej spolupráci s Obcou Slavkov, Čes−
ká republika bez pripomienok.

Uz.č.97/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo súhlasilo s prevodom pozem−
kov (parc.č. 5127/1, 5127/3, 5124,
596/26) pod stavbami v obci – miest−
nymi komunikáciami z vlastníctva SR
– Slovenský pozemkový fond do
vlastníctva obce v zmysle schvále−
ného postupu, ktorý tvorí prílohu zá−
pisnice.

Uz.č.98/2011 – a) Obecné zastu−
piteľstvo vzalo na vedomie informá−
ciu o stave prác na realizácii projek−
tov financovaných z EF a štátneho
rozpočtu.

b) Obecné zastupiteľstvo schváli−
lo usporiadanie pozemkov vo vlast−
níctve p. J. Pienčáka, bytom Beckov
č.5 a Obce Beckov v zmysle zápis−
nice.

c) Obecné zastupiteľstvo schváli−
lo výstavbu odstavných plôch pre
motorové vozidlá na pozemku obce,
parc.č. 689 v užívaní p. J. Pienčáka
v sume podľa predloženej ponuky
uvedenej v prílohe zápisnice.

d) Obecné zastupiteľstvo schváli−
lo rekonštrukciu vodovodných prípo−
jok k rodinným domom za cenu uve−
denú v prílohe zápisnice.

e) Obecné zastupiteľstvo schváli−
lo dobudovanie kanalizačného systé−
mu na odvodnenie námestia za cenu
uvedenú v prílohe zápisnice.

f) Obecné zastupiteľstvo schválilo
realizáciu dlažby v dolnej časti ná−
mestia za cenu uvedenú v prílohe
zápisnice.

Uz.č.99/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo schválilo čerpanie rozpočtu
obce Beckov za 1.polrok 2011 bez
pripomienok .

Uz.č.100/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo schválilo čerpanie rozpočtu ZŠ
s MŠ J.M. Hurbana za 1. polrok bez
pripomienok.

Uz.č.101/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo vzalo na vedomie Stanovisko
hl. kontrolóra obce k čerpaniu roz−
počtu obce a ZŠ s MŠ J.M. Hurbana
za 1. polrok 2011.

Uz.č.102/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo odporučilo pokračovať v pô−
vodnom separovanom zbere plastov.

Uz.č.103/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo uložilo klasifikovať navýšenie
nákladov z úrokov a iných nákladov,
ktoré vznikli pri čerpaní úverov z eu−
rofondov, na rozpočet obce. T: októ−
ber 2011. Z: Mgr. Hudecová

Uz.č.104/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo vzalo na vedomie návrh do−
pravného značenia v ulici Nová a od−
porúča dať tento návrh schváliť na
dopravný inšpektorát. Z: Jaroslav Zbu−
dila

Uz.č.105/2011 – a) Obecné za−
stupiteľstvo schválilo návrh na odvo−
lanie p. Bc. Mariána Poláka, bytom
Beckov č.526, z funkcie predsedu
Komisie životného prostredia. b)
Obecné zastupiteľstvo ukladá zástup−
covi starostu pripraviť návrh na funk−
ciu predsedu KOŽP., T: október 2011,
Z: J. Zbudila

Zapísala A.Benková
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Za posledné tri mesiace od vy−
dania posledných Beckovských no−
vín sa v obci udialo veľa dôležitých
udalostí. Na niektoré z nich sme sa
spýtali nášho starostu p. Karola Pav−
loviča.

1. Čo sa vykonalo na hrade
môžu čitatelia vidieť na nasledu−
júcich stránkach, ktoré jasne do−
kumentujú úspešné napredovanie
prác na rekonštrukcii NKP. Spý−
tam sa, či návšteva ministra kul−
túry SR p. Daniela Krajcera dňa
19.7.2011 znamenala pre našu obec
pomoc pri dokončovaní rekon−
štrukcie hradu?

Ministerstvo kultúry SR pripravu−
je projekt, ktorým sa umožní obciam,
mestám a iným právnym subjektom
vlastniacim hrady, pri splnení urči−
tých podmienok, požiadať o dotáciu
pre obnovu hradov, kde bude mož−
né využiť i pomoc nezamestnaných.
V rámci prípravy projektu bola pred−
bežne vytypovaná i naša obec, resp.
náš hrad, nakoľko tu už podstatná
časť prác je zrealizovaná a vytvára
to predpoklad do budúcna pre ďalšie
perspektívne pokračovanie. Júlová
návšteva ministra kultúry p. Daniela
Krajcera nás len utvrdila v tom, že
práce ktoré boli doteraz zrealizova−
né na NKP hrad Beckov výrazne
prispejú k záchrane kultúrneho de−
dičstva pre ďalšie generácie. Pán
minister veľmi ocenil to, že obec Bec−
kov vynakladala a vynakladá ne−
smierne úsilie a finančné prostriedky
z vlastných i iných zdrojov a tým
posúva možnosti nielen obce, ale aj
regiónu pre ďalší rozvoj kultúry a
cestovného ruchu.

2. Ako sú zabezpečené
prostriedky na financovanie pro−
jektu „Obnova kaplnky na hrade
Beckov“? Rekonštrukčné práce na
kaplnke vykonáva firma Obnova,
s.r.o. z Banskej Štiavnice, ako ste
spokojní s výsledkami ich práce?

Rozsah prác na rekonštrukcii hrad−
nej kaplnky je obmedzený výškou fi−
nančných prostriedkov, ktoré sme
získali zo štátneho rozpočtu. V tejto
fáze sme sa sústredili na jej zastre−
šenie, ktorému však predchádza re−
konštrukcia a dostavba obvodových
múrov v súlade s výsledkami arche−
ologického a architektonicko−historic−
kého výskumu, ktorý bol uskutočne−
ný v minulosti a zároveň so staveb−
nými prácami prebieha i teraz. Vý−
sledkom týchto prác bude nový
vzhľad kaplnky zo západnej strany a
skrytá strecha zabráni ďalšej erózii
jej interiéru. Zámer obnovy kaplnky
počíta do budúcnosti aj s celkovou
rekonštrukciou interiéru, avšak tieto
práce vyžadujú značný obnos finanč−
ných prostriedkov, ktoré zatiaľ, bo−
hužiaľ, nemáme. Stavebné práce na
kaplnke sa uskutočňujú pod dohľa−
dom Krajského pamiatkového úradu
v Trenčíne, takže ak sú odborníci
spokojní, tak sme spokojní aj my.

3. Najviac našich občanov, pre−
dovšetkým tých, čo bývajú v okolí
staveniska, trápi termín dokonče−
nia prác na projekte „Regenerá−
cia centrálnej časti obce Beckov“,

teda kedy bude Trojičné námestie
hotové?

Keď sme podpisovali zmluvu s
ministerstvom o nenávratnom finanč−
nom príspevku pre realizáciu projek−
tu „Regenerácia centrálnej časti obce
Beckov“, teda Trojičného námestia
nevedeli sme, či budeme realizovať
aj rekonštrukciu vodovodu a výstav−
bu kanalizácie, nakoľko tieto sme
nemali pokryté finančnými zdrojmi. Až
po zabezpečení finančných prostried−
kov sme sa rozhodli, že uvedené
akcie budeme realizovať, čo nám
značne skomplikovalo situáciu, teda
predĺžilo termín ukončenia. Treba
však povedať aj to, že toľko staveb−
ných operácií, ktoré sa na námestí
realizovalo a realizuje stavebne sko−
ordinovať nie je jednoduché. Oficiál−
ny termín dokončenia je podľa plat−
nej zmluvy v termíne apríl 2012. My
sme sa však s dodávateľom dohod−
li, že ho chceme ukončiť v mesiaci
november roku 2011. Mrzí ma, že
sme uvedenou stavbou značne
skomplikovali život v tejto lokalite, ale
tak to už pri takýchto stavbách býva.

4. Naďalej pokračujeme v ce−
zhraničnej spolupráci s obcou
Slavkov, a preto sa pýtam čo nové
prinieslo spoločné stretnutie 7. ok−
tóbra 2011 v Slavkove?

Nakoľko zmluva o cezhraničnej
spolupráci s obcou Slavkov, ktorá bola
uzatvorená ešte v roku 2007 skonči−
la svoju platnosť, dohodli sa obidve
zmluvné strany, t j. obec Beckov a
obec Slavkov na ďalšej spolupráci.
Nový starosta a obecné zastupiteľ−
stvo obce Slavkov navrhli nový text
zmluvy o cezhraničnej spolupráci,
obidve zmluvné strany uvedenú zmlu−
vu schválili v domácich obecných za−
stupiteľstvách a dňa 7.10.2011 v obci
Slavkov bola za účasti obidvoch za−
stupiteľstiev zmluva o cezhraničnej
spolupráci starostami obcí i podpísa−
ná. V tejto zmluve obidve strany v
záujme dobrej veci a dobrej viery de−
klarujú vzájomnú spoluprácu a pria−
teľstvo. Rozvoj cezhraničnej spoluprá−
ce prispeje k posilneniu priateľstva a
vzájomných susedských vzťahov,
vychádzajúc zo zásad otvorenosti,
dôvery a partnerstva, významu osob−
ných kontaktov občanov a miestnych
spoločenstiev. Vzájomná spolupráca
zaväzuje obidve strany k aktivitám,
ako sa priebežne informovať o vý−
znamných kultúrnych, spoločenských,
športových a ďalších podujatiach
usporiadaných v obci, prípadne v
okrese alebo v kraji. Podporovať vzá−
jomnú spoluprácu organizácií záujmo−
vých združení, vzájomne si odovzdá−
vať propagačné materiály, skúsenos−
ti z riadenia komunálnej politiky, reali−
zácie úloh miestnej samosprávy a za−
pojenia občanov do verejného života
obcí. Ďalej podporovať zapojenie do
medzinárodných dotačných progra−
mov formou spoločných projektov a
zabezpečiť informovanosť verejnosti
o vzájomnej spolupráci a súčasnom
význame diania v obciach, napr. na
www−stránkach, obecných novinách
a pod. Na uvedenom stretnutí boli prí−
tomní i zástupcovia našich záujmo−

vých organizácií, ako Základnej or−
ganizácie Jednoty dôchodcov v Bec−
kove, zástupca Obecného hasičské−
ho zboru, Poľovníckeho združenia
Hurban Beckov a taktiež Obecného
športového klubu Slovan Beckov, ktorí
si mali možnosť vymeniť informácie a
skúsenosti s kolegami z partnerskej
obce.

5. Na záver si nechávam dve
otázky. Jedna sa týka vandalizmu
– sv. Janko opäť prišiel o ruku s
krížom, čo veľa ľudí znechucuje.
Naozaj je jediné riešenie čakať, až
ten, čo to robí, dostane “rozum“?

Veľmi ma mrzí, že sa medzi nami
nachádzajú aj ľudia, ktorí dokážu
znehodnotiť dielo a prácu iných,
zvlášť keď sa jedná o kultúrnu pa−
miatku. Považujem to za barbarstvo
najvyššieho zrna. Nikdy sme sa ne−
činne tejto veci neprizerali a hľadali
sme rôzne riešenia. Jednou z nich
boli i nepravidelné obhliadky v noč−
ných hodinách, čo nemalo patričný
účinok. Po predposlednom poškodení
sochy bolo na uvedenej lokalite na−
montované monitorovacie zariadenie,
o ktorom nikto nevedel a plnilo svoju
účinnosť štyri mesiace. Náklady spo−
jené s uvedenou činnosťou hradila
súkromná firma a do toho obdobia
sa nič nestalo. Približne dva mesia−
ce po odstránení monitorovacieho
zariadenia bola socha poškodená
znova. Pravdepodobne bude potreb−
né, aby vedenie obce vyčlenilo fi−
nančné prostriedky pre kamerový
systém, ktorý bude uvedenú lokalitu
sledovať.

6. Druhý príklad je úplne z
opačnej strany a tiež sa týka sak−
rálneho objektu v starostlivosti
obce. Na sviatok Sedembolestnej
Panny Márie 15. septembra 2011
bola slávnostne posvätená obno−
vená kaplnka Panny Márie
Lurdskej, ktorú takmer celú po−
stavil na vlastné náklady beckov−
ský podnikateľ, sponzor a pove−
dala by som dobrodinec Peter
Čikel s manželkou Editou. Sklá−
ňame sa v úcte pred človekom,
ktorý dokáže povedať na otázku
prečo to robí: „Je to pre obec.“
Poznáte podobné príklady z mi−
nulosti alebo z iných obcí?

V našej obci, ale i v regióne po−
znám viacero podobných príkladov,
ktorí sa snažia či už finančne alebo
materiálne pomáhať pri zabezpečovaní
chodu obce, pomáhať pri záchrane
kultúrnych pamiatok, organizovaním
rôznych kultúrnospoločenských pod−
ujatí a pod. Sú to vzácni ľudia, bez
ktorých by v minulosti, ako napr. bec−
kovské letné slávnosti a rôzne iné
podujatia, nemohli byť zorganizované.
Patrí im za to veľká vďaka. Peter Či−
kel s manželkou Editou sú vzácnym
príkladom u nás. Využívam túto príle−
žitosť, aby som Petrovi Čikelovi a jeho
manželke Edite v mene svojom, v
mene členov obecného zastupiteľstva,
ale aj  občanov našej obce verejne
poďakoval. Poďakovanie patrí aj
všetkým nemenovaným, ktorí akou−
koľvek mierou prispeli k realizácii ka−
plnky pri obecnom úrade.

Pripravila Dana Badžgoňová

NA SLOVÍČKO, PÁN STAROSTA

Potravinová pomoc
Trnavská arcidiecézna charita, distribútor potravinovej pomoci, v po−

lovici septembra oznámila obecným úradom, že spolupracuje na hľadaní
náhradných riešení, ktoré by umožnili výdaj potravín v čo najkratšom
čase. TADCH žiada informovať občanov o súčasnom stave − problém je
na strane dodávateľa potravín. Pôdohospodárska platobná agentúra vy−
dala naposledy usmernenie č. 6 z 12.9.2011.                               (b)

Dôležité upozornenie – PORUCHY VODY
Prevádzkovateľom vodárenskej infraštruktúry v Beckove je spoloč−

nosť Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., 1. mája 11, 911 01
Trenčín; tel. 032 3262 111, e−mail: tvs@tvs.sk. Informácie pri občasných
poruchách vody môžete nájsť na www.tvs.sk  alebo aj na www.obec−
beckov.sk (poruchy).

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011
výsledky: Kraj: Trenčiansky; Okres: Nové Mesto nad Váhom;
Obec: Beckov; Spolu za obec:
Počet vyplnených formulárov: A − údaje o obyvateľovi 1308

B − údaje o byte 504
C − údaje o dome 422

počet listov vyplnených formulárov D (zoznam osôb v dome): 464
Počet obyvateľov trvale bývajúcich: 1359
Počet obyvateľov trvale bývajúcich neprítomných: 34
Počet obyvateľov prítomných: 1346
Počet obyvateľov sčítaných elektronicky: 85
Počet bytov sčítaných elektronicky: 20
Počet domov sčítaných elektronicky: 0

Zdroj: Štatistický úrad SR, Evidenčné tlačivo 10:
Prehľad údajov za obec
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Obnova NKP Hrad Beckov - Vstupná časť

Na hrad sme donedávna vystupovali po kamenných schodoch,
okolo stánku s predajom lístkov, po drevenom mostíku ponad sotva
rozoznateľnú ruinu barbakana...

Pôvodná prístupová cesta na hrad so strážnou  vežou – vpravo
súčasný stav (pohľad od hlavnej brány).

Torzo strážnej veže sa po rekonštrukcii použilo na umiestnenie
infocentra (pokladne) a vyhliadky, ktorá pripomína pôvodné osade−
nie drevených podlaží.

...dnes vedie k zrekonštruovaným ruinám barbakana zatiaľ ešte
nedokončená pohodlná cesta.

Studňová bašta

V severnej časti dolného nádvoria hradu, na úpätí hradného brala,
sa dlhé roky pod zeleňou, pred očami návštevníkov schovávala tzv.
studňová bašta, ktorej najdôležitejšou časťou bola hradná studňa.  Prebiehajúca rekonštrukcia studne a obranných múrov bašty.
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Muzeálne nádvorie

Dolné nádvorie hradu pred 70−timi rokmi...                   ...a dnes.

Muzeálne nádvorie – pohľad z horného hradu. Interiér budúceho múzea.

Delová bašta

Havarijný stav západnej steny delovej bašty.
Dokončená prvá etapa sanácie murív delovej bašty − statické za−

bezpečenie a odvodnenie západnej steny.
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Hradná kalnka – záchrana jedného z najcennejších objektov horného hradu

Kaplnka v 90−tych rokoch prešla rekonštrukciou, ktorá, žiaľ,
dôsledne nerešpektovala pôvodný − historický stav.

Ochranná strecha nad vnútorným obvodovým múrom sa
už dávno rozpadla a nástenné maľby sa už nedajú rozoznať.

Schodisko

Schodisko pôvodné. Schodisko nové.

Kaplnke sa vracia pôvodná podoba.
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Komu slúži mediálna
kampaň?

V poslednom čase sme svedkami ma−
sívne vedenej kampane proti umiestneniu
žúmp pri kostole. Snažím sa porozumieť
tomu, čo touto kampaňou pán poslanec
Polák sleduje. Celá filozofia a koncepcia
rekonštrukcie hradu spočíva v oživení a
využití tejto pamiatky v prospech celej obce
aj blízkeho regiónu. Podotýkam, že v  za−
hraničí pokladajú takúto kultúrnu ustanovi−
zeň za nesmiernu výhodu, ktorú dokážu aj
ekonomicky využiť. To nemám na mysli vý−
ber vstupného, ale rozvoj podnikania v služ−
bách, ktoré s cestovným ruchom súvisia.

Vrátim sa však k rekonštrukcii hradu a
výstavbe infraštruktúry, ktorá by mu mala
slúžiť. Stavebné projekty sa tvorili dva roky.
Do jednaní pri tvorení zámeru a projektov
boli prizvaní členovia zastupiteľstva, pamiat−
kari a odborníci či už z oblasti rekonštruk−
cie pamiatok alebo finanční odborníci a
manažéri zameraní na získavanie finanč−
ných prostriedkov pre samosprávy z cu−
dzích zdrojov, hlavne eurofondov. Projek−
ty a ich vývoj sa prezentoval na obecných
zastupiteľstvách, ktoré boli všetky, samo−
zrejme, verejné. Neviem o žiadnych pripo−
mienkach, či už písomných alebo ústnych
od pána Poláka, ktoré by vzniesol v čase
schvaľovania projektov. Viem však, že sme
museli splniť prísne podmienky stanovené
Krajským pamiatkovým úradom v Trenčí−
ne, Trenčianskou vodárenskou spoločnos−
ťou, a ostatných inštitúcií, ktoré sa vyjadru−
jú k stavebnému povoleniu.

Čo sa týka realizácie, tak v súčasnosti
sú podľa projektu položené tri vodotesné,
vzájomne prepojené žumpy, zosilovacia
stanica vody, požiarna nádrž a vodomer−
ná šachta. Všetky tieto objekty budú zabu−
dované pod povrchom terénu, na ktorom
bude vysadená zeleň. Celý kanalizačný
systém z hradu aj námestia je stavebne
pripravený tak, že sa kedykoľvek môže
napojiť na kanalizačnú sieť, teda ako ná−
hle bude dobudovaná.

Je nám podsúvané, že si budeme ničiť
novovybudovaný majetok fekálnym vozom,
tak k tomuto vyjadreniu nemám slov. Viete
si to predstaviť? Viete si predstaviť, že by
sme niečo také dopustili?

Expresívne vyjadrenia o „smradľavom
kostole“ sú tiež „pritiahnuté za vlasy“. Keby
som bral vážne tento argument, najprv by
som sa musel spýtať, ktorý verejne využí−
vaný pamiatkový objekt v Beckove, alebo
hocikde inde, kde nie je kanalizácia, žum−
pu nemá. Zdá sa niekomu, že je ohrozo−
vaný smradom? Asi len tak ako môj alebo
váš dom.

Toto riešenie infraštruktúry pre hrad bolo
jediné schodné a hlavne čisté po stránke
zhodnocovania majetku obce aj po strán−
ke právnej.

Karol Pavlovič, starosta obce

Slovenské krízové centrum DOTYK v Bec−
kove vďaka podpore dobrovoľníkov zo Sloven−
ských elektrární, člena skupiny Enel, zrealizo−
valo dňa 17.6.2011 externé úpravy ubytovacieho zariadenia ALTERNA. Ruku k dielu pri
úprave terénu a výsadbe trávnatej plochy priložili aj dobrovoľníci z občanov Beckova a z
Nového Mesta nad Váhom.

Slovenské krízové centrum DOTYK v Beckove
v období od 28.10.2010 do 30.11.2011 realizuje pro−
jekt OPORA, ktorý je zameraný na podporu ubytovacieho zariadenia ALTERNA.

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka podpore Nadácie SPP.
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Prvé, vlastne nulté Beckovské letné slávnosti (ďalej len BLS) sa konali v
roku 1998 a posledné, deviate, v roku 2007. Nasledujúci rok sa konala
oslava 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Beckov (2008) a od roku
2009 začali beckovské slávnosti (bez „letné“) už nie v réžii obce. Agentúra
Double Agency zatiaľ trikrát usporiadala Beckovské slávnosti (2009, 2010 a
2011) a dvakrát Beckovské zimné slávnosti (2010 a 2011). Rozdiel oproti
pôvodným je nielen v subjekte organizátora, či v tom, že sa konali aj zimné
v marci, ale predovšetkým v tom, že slávnosti sa zmenili vo svojej podsta−
te. Rozšírila sa ponuka akcií (vidlomet, hudba), otvorilo sa viac pódií a rytieri
presunuli svoje vystúpenia do podhradia, lebo rekonštrukciou hradu prišli
o svoju hlavnú atrakciu, dobýjanie hradu. Slávnosti sa stali modernejšie,
pestrejšie, svojou komerčnosťou viac podobné iným podujatiam konaným na
Slovensku.

Pôvodné BLS sa zameriavali na
oživenie historických remesiel, ich
prezentáciu súčasnými majstrami,
ich cieľom bolo oživenie tradície a
zároveň umožňovali prezentáciu
beckovských firiem,  spoločen−
ských a záujmových organizácií i
šikovných jednotlivcov. Počas BLS
sa vyčlenili „humná“ – družstevníc−
ke, poľovnícke, podnikateľské, cho−
vateľské, humno záľub (hrnčiari, ko−
šikári, opletanie, kraslice, čipky...),
ktoré pozývali návštevníkov k na−
hliadnutiu i zakúpeniu produktov. Na
pódiu sa striedali dychovky s miest−
nymi hudobnými skupinami, ale
zaznela aj vážna hudba v kláštor−
nom kostole. V klube pri parku boli
pripravené výstavy ručných prác,
čipiek, architektonických projektov.
Na Obore bola pripravená aj Vatra
zvrchovanosti, ktorú organizovali
členovia MO MS. Na dávnu histó−

riu upozorňovali vystúpenia skupín historického šermu (Bludní rytieri), ktoré
boli spojené s prednáškami a s pre divákov maximálne atraktívnym dobýja−
ním hradu.

Vieme, ako vznikli BLS? Kto stál za touto myšlienkou?
Podnet vyšiel od Štefana Ježka, Beckovčana, ktorý sa po 24 rokoch

vrátil aj s rodinou z Nového Mesta nad Váhom bývať do rodičovskej cha−
lupy. Pán Ježko sa v Novom Meste angažoval v Matici slovenskej, bol
predsedom tamojšej MO MS a vďaka jeho úsiliu vznikla MO MS aj v jeho
rodnej obci. Medzi jej najvýznamnejšie počiny patrilo organizovanie BLS v
spolupráci so starostom, s Kultúrnou komisiou, obecným úradom a všetkými
spoločenskými organizáciami. Dobrá myšlienka, ktorá neskončila s jej pô−
vodcom, naopak, rozvíjala a rozvíja sa ďalej. Vznikla tradícia beckovských
slávností, na ktoré chodia ľudia z blízka i ďaleka..

Naše stretnutie s pani Emíliou Ježkovou bolo predovšetkým o spomien−
kach na nebohého manžela a jej boji s následkami osudnej havárie
(16.10.2000). Zostali jazvy na tele aj na duši, bolesť a smútok i samota.

Zaspomínala na oškvarkové pagáčiky, ktoré sa jej manžel naučil piecť od
kolegu−speváka, vyše sedemdesiatročného pána z Nového Mesta nad Vá−
hom, spolu spievali vo Vzduchotechniku. Piekol ich na otvorenie BLS, aj na
vatry zvrchovanosti. Piekol aj makové a orechové rožky – často býval
chorý so srdiečkom, naučil sa variť. Keď prišli deti zo školy a žena z práce,
čakalo ich príjemné prekvapenie. Keď upiekol prvýkrát štrúdľu, manželka
rýchlo premýšľala, ktorá babka prišla na návštevu. Jeho špecialitou bola
čerešňová štrúdľa z maličkých planých čerešní, úplne čiernych; čerešňa
rástla v beckovskej záhrade.

Kto boli manželovi rodičia?
Mama bola Mária, rod. Kollárová a otec Štefan Ježko. Mali tri deti, staršie

dcéry Oľgu a Eleonóru, manžel bol najmladší (1938). Svokrovci si postavili
dom okolo roku 1935, manžel ho neskôr rozšíril a syn dokončil. Svokor robil
v kameňolome odstreľovača, ako dôchodca pracoval v JRD na vrátnici, cez
žatvu obkášal ručne pre kombajn. Svokor umrel 18.10.1980.

Kde chodil manžel do školy?
Základná v Beckove, potom meštianka v Novom Meste nad Váhom.

Vyučil sa sústružníkom v TOS v Trenčíne, neskôr si urobil večerne prie−
myslovku a po vojenčine sa zamestnal vo Vzduchotechnike v Meste, praco−
val tam až do penzie v roku 1998. Externe  chcel vyštudovať aj vysokú
školu, mal za sebou jeden semester, ale potom to musel vzdať zo zdravot−
ných dôvodov. Práca, rodina a nočné štúdium boli príliš veľkou záťažou pre
jeho srdce. Lekár mu to výslovne zakázal.

Kedy ste mali svadbu a ako ste sa zoznámili?
Bolo to v roku 1969, obaja sme boli pozvaní na svadbu, bol mojim druž−

bom. V decembri sme mali zásnuby a v marci 1970 svadbu. Nebolo čo

otáľať, ja som mala 24 rokov a on 32. Do roka sa narodil prvý syn Slávko a
o štyri roky Ivko. Spolu sme aj pracovali vo Vzduchotechnike, ja v bufete,
potom som upratovala a skončila som ako skladníčka.

Aj synovia sa vyučili vo Vzduchotechnike?
Slávko sa učil v TOS−ke ako otec, zmaturoval, pracoval vo Vzducho−

technike, Ivko sa vyučil za elektrikára slaboprúdara vo Vzduchotechnike, po
pol roku práce odtiaľ odišiel a pracoval niekoľko rokov vo svojom odbore v
Bratislave a v Trenčíne. Dnes pracuje v Beckove. Slávko popri zamestnaní
začal chodiť do školy, absolvoval konzervatórium v Topoľčanoch a vysokú
umeleckú školu v Žiline. Má dve maturity a jednu VŠ. Pracuje v Meste v
ZUŠ ako učiteľ hudby, popri tom má živnosť ako elektrikár. Založil s ďalšími
hudobníkmi skupinu Junior Brass Quintet, spolu hrávajú na rôznych poduja−
tiach po Slovensku (aj na BLS), ale aj v Nemecku, Rakúsku.

Prečo ste prišli bývať do Beckova?
Bola za tým babka Ježková. V Meste sme najskôr bývali v slobodárni,

potom sme dostali pri stanici byt, bol to posledný činžiak, čo stavala Vzdu−
chotechnika pre svojich zamestnancov. Časom bolo treba babke pomáhať,
nemohla byť ďalej sama. Najskôr bývala s nami v Mete, v trojizbovom byte:
babka bola v kuchyni, Ivko v obývačke, Slávko so ženou v detskej a my s
mužom v tretej izbe. Dialógy typu: „Babka, nechajte ma, ja sa potrebujem
učiť, mám skúšku!“ boli bežné medzi babkou a vnukmi. Svokra išla do
nemocnice na operáciu tráviaceho traktu, nastali ďalšie komplikácie, dostala
mozgovú príhodu. Museli sme sa o ňu postarať.

Do Beckova k babke sme prišli v roku 1994, bývali sme v jednej izbe,
babka v druhej a kuchyňa bola spoločná. Ešteže za slobodna si manžel v
rodičovskom dome pristavil jednu izbu a chodbičku (bola tam len izba a
kuchyňa). Nebola tam kúpeľňa ani záchod. Synovia zostali v Meste. Keď
prišla po príhode z nemocnice, bola úplne ležiaca, potrebovala celodennú
opateru. Preto som požiadala doktora o maródku na celý mesiac do konca
roka. Po Novom roku ma museli vystriedať švagriné, dlhšie som nemohla
zostať doma a ony boli už na dôchodku. Napokon dali babku do Hrachoviš−
ťa, tam ju za dva mesiace postavili na nohy a prišla domov. Bola s nami ešte
tri roky, zomrela na zápal pľúc v roku 1997. Prepustili ju z nemocnice, ale
nám nedali vedieť. Priviezla ju sanitkou, okolo desiatej dopoludnia ju vyložili
pred domom. Zostala na ulici, nemala kľúče, tak išla od jednej susedy k
druhej, neboli doma, až u p. Tupej zostala do 16. hod, kedy sme prišli z
práce. Dostala zápal pľúc.

Ako manžel prišiel k vinohradu?
Manžel bol v Záhradkárskom spolku v Beckove, vinohrad mu pridelili

ešte pred našou svadbou, pracoval tam s otcom. Pred našou svadbou
postavili základy chatky a po nej dostavali aj  celú chatku. Na vinohrade
sme pracovali spolu, prišli sme v piatok a v nedeľu odchádzali. Dedko a
babka mali silný vzťah k záhrade a vinohradu, syn Štefan ho zdedil a odo−
vzdal ďalej.

Manžel mal mnohé záľuby, ktoré boli tie hlavné?
Spev. Spievať začal v spevokole vo Vzduchotechnike, keď ho viedla p.

Pavlovičová.
A potom celoživotný záujem o prírodu, slovenské hory, vlasť. Chodievali

sme pravidelne celá rodina na zájazdy do Vysokých Tatier, na rôzne víken−
dové pobyty po Slovensku. Dovolenky sme trávili v horách, len raz sme išli
k moru, ale synovi tam nebolo dobre. Aj vinohrad bol naše obľúbené miesto,
deti sa tam vedeli dob−
re hrávať, rady tam
chodili.

Ako sa dostal k
členstvu v Matici slo−
venskej?

V Novom Meste
nad Váhom sa po r.
1989 obnovila činnosť
MS, do radov MO sa
dostal so spevákmi zo
Vzduchotechnika, zvo−
lili ho za predsedu na
prvej schôdzi. Členmi
sme sa stali celá rodi−
na, aj ja so synmi.

Musel mať dobré
organizačné schop−
nosti...

Mal, veľakrát som
sa o tom presvedčila.
Napríklad doma, organizoval robotníkov, materiál na stavbu domu. Pomáha−
la mu aj rodina, hlavne svat.

MO organizovala veľa výletov a zájazdov, ktorý zostal najviac vo
Vašej pamäti?

Aradáč. Boli sme tam dva týždne, spávali a stravovali sme sa v rodinách.
Naši krajania si vzali voľno a naplno sa nám venovali, my sme bývali v
rodine predsedu MO MS. Mali sme z toho krásne zážitky, rozprávali čistou

Štefan Ježko a Beckovské letné slávnosti

malý Štefan so sestrou Eleonórou

so synmi v Aradáči
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slovenčinou, boli veľmi priateľskí, škoda, že sa
nepodarilo zorganizovať ich návštevu v našich
rodinách.

Bol aj členom RR BN (vznikli v decembri
1996)?

Písal aj do Beckovských novín, sám robil
matičnú kroniku, záznamy vpisoval hneď po
tom, ako sa podujatia uskutočnili, fotil, na mno−
hých fotkách preto nie je. Kroniku robil len v
Beckove. Obecnú vtedy písala Milka Kusen−
dová.

Myšlienka usporiadať BLS bola tiež jeho?
Neviem, ako a kedy sa zrodila myšlienka

usporiadať BLS, viem však, že manžel chcel
prezentovať predovšetkým remeslá staré aj sú−
časné, ukázať, čo všetko bolo v minulosti v
Beckove. Zapálil pre túto myšlienku ľudí, sta−
rostu, kultúrnu komisiu, matičiarov. Chceli uká−
zať zašlú slávu beckovských remesiel. Prvé BLS
boli v lete 1998. Aj dostal Cenu obce im memo−
riam na 3. BLS v roku 2001, prevzala som ju o
barliach.

Ako sa stala osudná nehoda pred 11−timi
rokmi?

Manžel mal strojček, musel ísť na kontrolu
do nemocnice do Trenčína. Radila som mu, aby
išiel autobusom, ale on chcel ísť so mnou au−
tom, chcel ešte prepísať kupónovú knižku po
babke, ale ja som mala v pláne vybrať zeleninu
zo záhrady. Nuž čo, zelenina počká... Od vte−
dy, ako sme vyšli od lekárky, strojček bol v
poriadku, si nepamätám nič, až prebudenie v
nemocnici, stál nado mnou MUDr. Ján Pavlovič
a synovia. Na mieste bol mŕtvy. Ležala som pol
roka v nemocnici, chodím, ale následky zostali
dodnes.

Tridsať rokov dobrého manželstva ukon−
čila dopravná nehoda s najťažšími následka−
mi. Život nie je ako filmový príbeh, hapy end
je vlastne cesta na večnosť. Ďalší človek, kto−
rého telesné ostatky uložili pred jedenástimi
rokmi do rodnej zeme. Blíži sa čas, kedy si
viac ako inokedy pripomíname odchod na−
šich najdrahších – dušičky a pamiatka zo−
snulých nás volajú zapáliť sviečku, položiť
kvety... Koľko úžasných ľudí tam odpočíva,
koľko práce v prospech nás všetkých – pre
obec, pre školu, pre pacientov, pre deti – vy−
konali! Patrí im naša najväčšia úcta a vďaka.
Patrí im naša najvrúcnejšia modlitba.

Dana Badžgoňová

s manželkou

Priznám sa, že biblický príbeh o Thabite som
až do jednej septembrovej soboty na stretnutí žien
nepoznala a som presvedčená, že ani väčšina z
vás ho nepozná. Aj v Biblii je tomuto príbehu veno−
vaných len zopár veršov, ktoré rozprávajú o žene
„ktorá nestála v prvých radoch“, bola skôr tichá,
skromná, ale veľmi láskavá a štedrá a pomáhala
tým, čo asi najviac vedela – šila. Svoju zručnosť
využívala na pomoc iným – šila oblečenie a často
aj zadarmo, prispievala na charitu, teda „nezako−
pala svoju hrivnu“.

Keď Thabita zomrela, dali poslať do neďalekého
mesta po apoštola Petra, ktorý tam práve pôsobil.
Keď prišiel k domu zosnulej, zhromaždené ženy
mu ukazovali, čo im Thabita počas života ušila ale−
bo ako inak im pomohla a veľmi za ňou smútili.
Keď ku mŕtvej vošiel, pomodlil sa a povedal: „Tha−
bita vstaň!“ a ona sa naozaj zo spánku smrti pre−
budila.

Stále som o tom príbehu musela premýšľať. Koľko
je medzi nami ľudí, ktorí tiež „nestoja v prvých ra−
doch,“ ale keď tu nie sú, zistíme aké prázdne miesto
po nich zostalo. Je toľko vecí, ktoré si ani veľmi
nevšímame, ale ak tu zrazu nie sú...

Blíži sa sviatok spomínania na našich drahých
zosnulých, blikot sviečok ukáže, na koho sme si
spomenuli, kto nám stále chýba... U nás je tento
deň veľkým pútnickým sviatkom – Slováci cestujú
aj niekoľko desiatok kilometrov, aby navštívili hro−

by svojich blízkych. Chápeme to ako povinnosť uctiť
si pamiatku predkov alebo ľudí nám blízkych, ktorí
už medzi nami nie sú. A v tichosti týchto dní si
určite spomenieme aj na všetkých, ktorí, hoci ne−
patrili medzi našich najbližších, v našej pamäti však
zostali. Možno ako stará pani susedka, ktorá s
našou babičkou klebetila pri plote, alebo dobrácky
ujko, čo nás v detstve pri bicyklovačke zachránil
od zlého psa.

Po tieto dni chodia na cintorín aj deti – aj tie
najmenšie.

Deti majú úžasnú vlastnosť. Sú veľmi vnímavé
a úprimné, tak ako len čistá detská duša dokáže
byť. Nie celkom však chápu, čo je cintorín, čo presne
znamená, keď niekto umrie a kde vlastne odišiel.
Preto sme tu my, rodičia, ktorí im musíme zodpo−
vedať ich tisíc zvedavých otázok, samozrejme,
primerane ich veku. Možno porozumejú ak im vy−
svetlíme, že svetielka zapaľujeme anjelikom, kto−
rých síce nevidíme, ale stále sú tu s nami a cítime
ich v srdiečku.

A ak pomýlený drobec pod hlavným krížom
začne ukrižovanému Ježišovi vyratúvať, čo mu má
priniesť pod stromček, treba vysvetliť, že žiadosť o
vianočné darčeky sa píše Ježiškovi na list, lebo
pod tento kríž sa zapaľujú svetielka ako spomien−
ka na tých, „čo nestáli v prvom rade,“ ale prázdne
miesto po nich predsa len zostalo.

 Lenka Martišová

Zostalo po nich prázdne miesto

Vážený pedagogický zbor, ctení hostia, ro−
dičia, priatelia školy, milí žiaci!

Dnešné pekné ráno sa líši od tých pred−
chádzajúcich, bezstarostných, prázdninových,
kedy ste si oddýchli, mohli ste sa kúpať, ces−
tovať, či byť účastníkmi letných táborov. Dnes,
5. septembra slávnostne otvárame nových 10
mesiacov školskej práce. Všetkých Vás srdeč−
ne vítam, osobitne starostu obce p. Karola
Pavloviča, p. farárku Mgr. Moniku Cipciarovú
a nové kolegyne: Mgr. Miroslavu Geržovú,
učiteľku 1. Stupňa a Mgr. Marcelu Pekarovi−
čovú, učiteľku anglického jazyka.

Privítať chcem i žiakov, ktorí sú v našej ško−
le prvýkrát, a to žiakov 5. triedy z Kálnice, tak−
tiež žiačku 3. triedy Košťálovú z Kálnice, no
zvlášť sa chcem prihovoriť najmenším žiakom
– našim prváčikom.

Dnešný deň je pre vás výnimočný, iste si
ho budete dlho pamätať. Želám si, aby boli
ostatné dni pre vás príjemné a aby ste si ško−
lu a školské povinnosti obľúbili. I v škole bu−
dete mať čas okrem učenia na hry, môžete si
cvičiť a zdokonaľovať svoje zručnosti, zdoláte
prvé písmenká a naučíte sa ich nielen prečí−
tať, ale i napísať. To všetko pomocou vašej p.
učiteľky Denisy Schindlerovej.

Riaditeľkou školy je Mgr. Anežka Ilavská,
zástupkyňa pre ZŠ je Mgr. Monika Miklánková.

Triedni učitelia sú: 1. Tr. je tr. uč. Mgr. De−
nisa Schindlerová; 2. tr. Mgr. Marcela Maco−
vá; 3. tr. Mgr. Miroslava Geržová; 4. tr. Mgr.
Lucia Kačicová; 5. tr. Ing. Roman Kazda; 6. tr.
Mgr. Marcela Pekarovičová; 7. tr. Mgr. Zuzana
Dunajčíková; 8. tr. Mgr. Martina Striežencová;
9. tr. Mgr. Lucia Školníková. Bez triednictva je
p. uč. Eduard Predinský, v ŠKD je vychováva−
teľka p. Eva Úradníčková.

Zo štatistiky vyplýva, že v tomto šk. roku
navštevuje našu ZŠ 146 žiakov, prvákov je
15, do ŠKD je zapísaných 24 detí. Reforma
školského vzdelávania je tento školský rok v
4. a v 8. ročníku, ostáva ešte v budúcom škol−
skom roku 9. ročník. V minulom školskom roku
boli umiestnení všetci žiaci 9. ročníka na stred−
né školy podľa ich záujmu.

I v novom školskom roku sme pripravení
venovať sa maximálne vzdelávaniu a výcho−
ve zverených žiakov, sprostredkúvať im kla−
sicky i netradičnými metódami a formami uči−
vo, no taktiež môžu športovať, zdokonaľovať
sa v umeleckých zručnostiach v mimovyučo−
vacom čase, pripravíme pre ne výlety a exkur−
zie a taktiež kultúrne podujatia v škole i v Bra−
tislave.

V závere chcem popriať žiakom i pedagó−
gom veľa chuti, trpezlivosti a elánu do spoloč−
nej 10 mesačnej práce.

Anežka Ilavská, riad. školy

OZNAM PRE RODIČOV, STARÝCH
RODIČOV A PRIATEĽOV ŠKOLY

Vážení rodičia, obraciame sa na Vás s pros−
bou. V našej základnej škole by sme radi zre−
alizovali kútik, či celú miestnosť (podľa počtu
vecí) so školskými učebnicami, pomôckami či
potrebami z minulých rokov, ktoré by našim
žiakom dokumentovali školu v minulosti − aj
zošity, peračníky, ospravedlnenia, kalamár, či
pero a pod. Ak takéto veci nájdete a ochotne
sa ich zrieknete na zrealizovanie peknej myš−
lienky, budeme radi. Pripravené veci možno
priniesť alebo poslať do školy kedykoľvek.

Ďakujeme vopred za ústretovosť!
Mgr. Anežka Ilavská, riad. školy

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÉHO ŠKOLSKÉHO
ROKA 2011-2012
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Dvadsať rokov Pohostinstva Pod orechom – Milan Nožina
Dvadsať rokov Pohostinstva Pod

orechom – Milan Nožina
Beckovské Pohostinstvo Pod ore−

chom, alebo aj U Tvarôžkov či „ Na
firme“ je už dlhé roky súčasťou živo−
ta predovšetkým beckovských „pá−
nov“ a za dve desaťročia občerstvilo
stovky, ba aj tisícky smädných po−
cestných, má svojich štamgastov,
svojich priateľov, aj odporcov, odva−
žujú sa do neho aj mládežníci ešte
školopovinní, aby videli ako to vo
svete dospelých ide, občas sa niekto
sťažuje, že jeho hostia sú viac hluční
ako obvykle, ale, napodiv, nie sú s
ním problémy. A jeho majiteľ, Bec−
kovčan Milan Nožina patrí medzi naj−
známejšie osobnosti obce. Nie je len
krčmár, ktorý sa stará sám o seba,
patrí medzi nemnohých, ktorý, keď
môžu, radi podporia aj rôzne poduja−
tia usporiadané obcou alebo v obci.

Dozvedela som sa, že v tomto
roku si oslávil už 20 rokov od zača−
tia podnikania. Pamätáš si, kedy si
založil živnosť a prečo si sa rozho−
dol pre samostatné podnikanie?

Jún 1991. Nebol som prvý, ktorý
v obci podnikal... prvý bol Milan Čel−
ko. V tom čase bol v Beckove otvo−
rený iba jeden bar u Milana Čelku,
stará jednotácka krčma bola zatvo−
rená, dávali ju do prenájmu a „hotel“
vtedy upravovali Kollárovci, a potom
ho prevzal na pár rokov Ján Pien−
čák, ale práve vtedy sa v Beckove
nikde nedalo posedieť. Preto som
začal podnikať, bar u M. Čelku bol
vždy plný, nemali sme si kde sadnúť.

Kde si vtedy pracoval?
Pracoval som v pohostinstve v

Kočovciach najskôr ako zástupca
vedúceho a potom som bol vedúci,
necelých 5 rokov.

Mal si ako krčmár skúsenosti,
vedel si do čoho ideš. Ako si sa
dostal k sídlu krčmy v Beckove?

Starý domček, babka a dedko tam
bývali, som odkúpil a býval som v
ňom po rozvode sám, vyplatil som
rodinu a domček som získal do vlast−
níctva. Keď som išiel do baru u Čel−
ku, bol plný. Raz som vzal debničku
piva z Kočoviec a doniesol do svoj−
ho domu, pozval som ľudí, ktorí si
nemali kde sadnúť, boli vonku: „po−
ďte ku mne na pivo“, mal som tam
lavičku na dvore. A už to išlo. Pri
prestavbe mi pomáhalo veľa miest−
nych občanov a zvlášť mi pomohol
Karol Vavro, ktorý mi poskytol s elek−
trickú energiu. Spontánna pomoc.
Začalo sa to 11. apríla 1991 a asi v
piatok 15. júna 1991 sme už čapo−
vali pivo!!! Robili sme prístrešky, vý−
čap sa muroval... Prišla v ten deň
hygiena na kontrolu, a potom sa už
o deň či dva čapovalo oficiálne Na
pohostinstve sa robilo vyše dvoch
mesiacov, dvor nebol krytý,
uprostred dvora bol veľký orech, pre−
to aj ten názov. Krčmu Pod orechom
majú aj v Bohuslaviciach, aj v Tr.
Stankovciach a inde.

Čo s názvom teraz, keď orech
nemáš?

Orech vyhynul, lebo priestory sme
zabetónovali, nemal vodu, fajčilo sa,
opekalo sa tam, samé negatívne
vplyvy... vyhynul.

Ako to chceš napraviť?
Žiaľ, už niet priestoru na mojom

pozemku, ale každý Beckovan vie,
kde je Pod orechom v Beckove.

Uvažujeme o tom, že by sa tam ne−
jaký orech namaľoval alebo iným
spôsobom by sa zviditeľnilo, že je to
pod orechom.

Kto ti pomáhal v krčme, kto ča−
poval? Mal si od začiatku zamest−
nancov?

V pohostinstve som pracoval sám
v čase svojho voľna, potom som asi
po polroku opustil kočovskú krčmu,
ale stále som  čapoval sám, sem
tam nejaký brigádnik. Asi o trištvrte
roka som prijal prvých zamestnan−
cov. Keď sa v jeseni ochladilo, mu−
sel som prerobiť aj vnútorné priesto−
ry, aby sa dalo čapovať aj v zime.
Krčma sa zatvorila a prerábali sa
vnútorné priestory, prebúrali sa dve−
re, vznikli dve miestnosti na sede−
nie, výčap sa presunul do vnútor−
ných priestorov. Prestavba sa uro−
bila podľa požiadaviek zákazníkov a
v rámci finančných možností, išlo
hlavne o prispôsobenie budovy, aby
sa tam dalo sedieť za každého po−
časia... Prví zamestnanci boli, až ,
keď sa čapovalo vo vnútri pohostin−
stva. Zamestnanci sa striedali, vnú−
torné aj vonkajšie priestory sa pre−
rábali podľa potreby.

Kto čapuje v súčasnosti Pod
orechom?

Moja žena Adriana, Maja Gajdo−
šová a cez letnú sezónu brigádnici.
Maja tam robí už 12 rokov, je to môj

najstarší spolupracovník.
Spomínaš manželku, ako ste sa

zoznámili?
Adriana bola najskôr moja za−

mestnankyňa v Novom Meste nad
Váhom, neskôr prišla do Beckova,
vzali sme sa, kúpili si byt... a dnes je
vedúca prevádzky v krčme Pod ore−
chom.

Ako podnikateľ si pôsobil aj v No−
vom Meste nad
Váhom?

Podnikanie som
začiatkom 90−tych
rokov rozbehol
hlavne v Novom
Meste, mal som
kaviareň, bufet Slo−
van na námestí,
predaj kvetín v Jed−
note, bufet v Stavo−
industrii... Keď sa
prerobili priestory
Pod orechom , vzal
som do prenájmu
jednotácku reštau−
ráciu (po Milanovi
Čelkovi) a v tých
priestoroch bola
reštaurácia, kavia−
reň, domáce potre−
by (prebral som
obchod p. Šutov−
ského od Jednoty.
Stále sa to upravo−
valo, museli sme
rešpektovať požia−
davky hygieny, aby
všetko bolo funkč−

né. V krčme Pod orechom som pre−
robil bar asi po 3 rokoch, vonku bol
stály výčap, ktorý sa na zimu zatvá−
ral, ale bar bol non stop otvorený. V
roku 1994 mi pribudla reštaurácia po
Čelkovi (prerábalo sa), potom domá−
ce potreby a zároveň som prevzal v
Meste Slovan, býval som vtedy v
Novom Meste, bol som ešte sám.
Slovan som mal 4 roky, potom sa
zvyšoval nájom, napokon som opustil
podnikanie v Meste a zostal som len
v Beckove asi od roku 1998.

Aktivity v Beckove sa časom
sústredili do krčmy?

V Beckove som mal už len rešta−
urácia na rohu, domáce potreby a
potraviny som zrušil z dôvodu malé−
ho záujmu, neprosperovalo to, preto
celé priestory boli upravené na ka−
viareň. Krčma, reštaurácia, kaviareň
a nočný bar Pod orechom – 4 mies−
ta som mal otvorené. Tak som fun−
goval, až pokiaľ nezhorela krčma,
bolo to 3.5.2003. Skončilo všetko v
tej budove, zostala mi len krčma Pod
orechom, znovu som ju musel pre−
robiť, aby bola v prevádzke po celý
rok. Od mája sa čapovalo vonku, od
októbra sme už čapovali vo vnútri. A
odvtedy je to v terajšej podobe . V
lete 2003 som odkúpil kúsok sused−
ného domčeka, priestor pohostinstva
sa rozšírili o cca 30 m2, a tak je to
stále.

Zostal si v Beckove, nielen pra−
covne, ale založil si si aj novú ro−
dinu, kedy?

Bolo pred 14−timi rokmi. Máme dve
ešte školopovinné deti Natáliu a Ti−
moteja. Manželka Adriana bola moja
zamestnankyňa a po svadbe bol a
pri deťoch a po materskej nastúpila
ako zamestnankyňa a pracuje so
mnou dodnes. Robí všetky kance−
lárske práce, keby nie jej, musel by
som mať na administratívu inú oso−
bu, ako keď bola na materskej..., pre−
dáva ja v bufete, zastupuje iných. Je
to všestranná osoba, spoľahlivá.

Vraj si už aj dedko?
Na východe mám asi mesačné−

ho vnúčika. Synovia sú dospelí ,
majú 27 a 28 rokov. Sme v kontak−
te. Pracujú v zahraničí, jeden bol u
mňa v pohostinstve Pod orechom,
potom odišiel, v súčasnosti robí zvá−
rača. Starší Marcel je slobodný a
mladší Michal má rodinu, aj vnuk sa
volá Miško.

Zabudli sme na ďalšie beckov−
ské aktivity – prenájom bytov pod
hradom.

Prenájom je manželkina záležitosť,
ona si to riadi, splácame úver. Dom
sme odkúpili; dolu bývajú rodičia, vrch
sa musel prerobiť na 6 bytov, pomá−
ha nám to. Budúcnosť? Máme 3−iz−
bový byt, pôvodne som odkúpil 2−
izbový, potom sme ho s manželkou
vymenili.

Ako si vedú deti?
Natália by chcela študovať, uvidí−

me ako bude, je v 9. triede. Timotej
je siedmak, ten žije predovšetkým fut−
balom.

Plánujete ďalšie rozšírenie Po−
hostinstva?

Posledná rekonštrukcia, rozšíre−
nie vnútorných priestorov bola asi
pred 3 rokmi. Ďalšie plány? Možno
urobíme niektoré zmeny zvonka,
napríklad strechu. Plánujeme úpravy
vonkajších priestorov, aby tu bolo
trošku kultúrnejšie, ale závisí to od
financií.

Chodí k vám aj mládež?
Mládež... Kedysi býval v papierá−

ku klub mládeže, boli tam stoly, dalo
sa posedieť, ale krátko to trvalo, aj
cudzí tam začali chodiť, devastovalo
sa to. Bolo to niekedy koncom 80−
tych rokov, konali sa diskotéky, mladí
začali fajčiť. Dnes nemajú takéto
možnosti, viem však, že dcéra s
partiou chodí viac do kolkárne, majú
tam väčšie súkromie, málo Pod orech
(kto by chcel byť pod dozorom?). Tu
ich kontrolujeme, nenalejeme im, ne−
dovolíme fajčiť. Niekedy počúvam aj
reči typu: „Keby si nespravil v Bec−
kove krčmu, môj starý by nechodil
opitý!“ Keby som nemal krčmu ja,
mal by ju iný. U nás nie sú nejaké
extrémy, je tu spoločenský priestor
pre každého.

Koľko zamestnancov si mal naj−
viac?

 Najviac som mal do 20 ľudí, ako
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Stretnutie seniorov v Tehelni
Niektoré nezabudnuteľné chvíle v živote prídu neča−

kane, najkrajšie sú tie, ktoré si ľudia navzájom darujú.
Sme národ pohostinný, čo sa ukázalo aj na stretnutí se−
niorov 16.6.2011 v Tehelni, členovia ZO JDS  Beckov a
Hôrka nad Váhom. Už od polovice mája členovia Výboru
ZO JDS v Beckove usilovne pripravovali všetko potreb−
né, aby tento deň dopadol dobre, každý sa svojich povin−
ností zhostil na výbornú.

Aj keď dennodenne počúvame, že žijeme ťažké časy,
predsa len družné posedenie starším ľuďom dobre pad−
ne. Len málo ľudí vie vytvoriť pekný ľudský vzťah, pri
štvrtkovom posedení prekvitala priateľskosť, družnosť,
spev hostí vytváral príjemnú pohodu a spokojnosť.

Pre zaneprázdnenosť sa stretnutia nezúčastnili sta−
rostovia, no vďaka p. starostovi Pavlovičovi všetka do−
prava ľudí i materiálu bola zabezpečená. Takéto stretnu−
tie stovky ľudí by pokladňa ZO JDS nezvládla. Našli sa
sponzori, ktorí si vážia šediny a podali pomocnú ruku.

Poďakovanie patrí: Poľovníckemu združeniu Hurban
Beckov za mäso z diviaka a priestory v Tehelni; firme
Sevotech, p. Ing. J. Hodemarskému; fi Elipos, p. P. Vav−
rovi; Ing. Dedíkovi; p. J. Skovajsovi; fi F−Plus p. Ing. J.
Macejkovi, p. E. Kocúrikovej; Poľnohospodárskemu druž−
stvu, p. Ing. Zámečníkovi; fi Croma, p. R. Gendovi; p. I.
Švecovi; p. M. Nožinovi; p. V. Bučkovej. ZO JDS ďakuje
všetkým, ktorí pomohli alebo prispeli k dobrému priebehu
akcie.

Hovorí sa, že dobrý guláš je dobrý, ale ten, čo nava−
rila p. O. Šimková i s pomocníčkami, p. M. Hubinovou a
p. J. Fandrovou, bol veľmi dobrý. Aby mal guláš dobrú
arómu, patria k nemu i dobré prísady, zo svojich domá−
cich zásob prispela p. V. Beňová.

Svorne ako jeden nastúpili všetci členovia výboru ZO
JDS, za celú organizáciu a jej hladký priebeh patrí poďa−
kovanie predsedníčke ZO JDS p. Ing. M. Minárikovej.

Seniori sa v spomienkach vracali do časov minulých,
keď boli mladí. Človek by nemal zabúdať i na čaro teraj−
šieho života, na to, že nerozhoduje len vek, ktorý sa dá
každému vyčítať z tváre, ale hlavne duševná pohoda.

Aj človek má svoju pieseň a aj tu platí, že je taká, akú
ju vníma on sám.                                  M. Bubeníková

Hodové premiéry
V tomto roku sa hody slávili v dňoch 20. – 21. augus−

ta. Niesli sa v znamení premiér. V sobotu nás na parko−
visku privítala hudobná skupina TOP KVINTET z Topoľ−
čian, ktorá pre ochorenie člena kapely hrala namiesto
plánovanej skupiny Univerz. Ich premiéra v Beckove bola
úspešná. Zaujali nielen pri ľudovkách, ale hlavne pri pies−
ňach, „ktoré dávno odvial čas“. Pri niektorých ste mali
pocit, že počujete naživo spievať Michala Tučného, Jiřího
Korna alebo Oldřicha Říhu z Katapultu.

Slávnostnou fanfárou v podaní dychovej hudby Liesko−
vané začala v nedeľu v rím−kat. farskom kostole sv. Štefa−
na kráľa slávnostná hodová svätá omša. Pred zaplneným
kostolom ju po prvý krát v Beckove celebroval vdp. Cyril
Adam a na organe hrala pani Kotlebová. Po omši pred
kostolom hrala dychová hudba, dievčatá ponúkali koláče,
ktoré napiekli a priniesli farníčky, muži sa nedali zahanbiť a
ponúkali pre zmenu tekuté občerstvenie.

Hodovanie pokračovalo od 14.00 hodiny na parkovis−
ku pri parku, kde pri peknom slnečnom počasí hrala −
opäť premiérovo − dychová hudba Lieskované.

Občerstvenie po obidva dni zabezpečila firma BEKO –
Milan Nožina.        Text: Iveta Martišová; foto: J.Straka

Výstava skla, porcelánu a keramiky
starých materí

Po vlaňajšej úspešnej výstave kabeliek sme rozmýš−
ľali, akú výstavu pripravíme tento rok. Dohodli sme sa na
skle, porceláne a keramike starých materí. Dvadsať čle−
nov našej organizácie bolo ochotných zapožičať 350 ks
rôznych pohárikov, fliaš, tanierov, šálok, misiek a iných
zaujímavých predmetov. Potom už nezostávalo nič iné,
len sa pustiť do práce a nainštalovať z toho výstavu.
Členkám výboru spolu s najmladšou členkou organizácie
sa za dva dni podarilo pripraviť pekné dielo.

Výstava bola sprístupnená počas Beckovských sláv−
ností 16. a 17.7.2011 a počas Beckovských hodov
21.8.2011.

Cez Beckovské slávnosti si prišlo výstavu pozrieť podľa
podpisov v našej kronike približne 600 ľudí. Dobre nám
padli milé a povzbudivé slová v kronike od niektorých
návštevníkov, ako napr. „uchovávajte dedičstvo naďalej“
alebo „pekný a estetický zážitok, spomienky na detstvo.“

Tieto slová nás povzbudzujú a zároveň zaväzujú k
tomu, aby sme v tejto činnosti pokračovali ďalej.

Počas Beckovských hodov bola návštevnosť už iba
minimálna.                                      Ing. Mária Mináriková Naše kuchárky: Šimková (v strede), Hubinová a Fandrová

malý podnik (Slovan, bufety, strie−
dali sa medzi sebou, dve kuchyne
po 6 a 3 ľuďoch, aj kuchyňu na
Ocú sme mali v prenájme. V sú−
časnosti máme pojazdný stánok,
ideme si privyrobiť na akcie po okolí,
napríklad na Bodovku, do Trenčí−
na, na Zelenú Vodu; aj do Nového
Mesta sme chodievali, dnes už nie...

Ako tráviš voľný čas?
Trošku šport a chodíme opekať

k Váhu. Chodíme na dovolenky, na
odreagovanie sa, celá rodina na kú−
palisko Podhájskej, je to skôr lieči−
vé, raz za rok ideme do Chorvát−
ska alebo Grécka, Bulharska, pri
morskej vode je skvelý oddych.
Doma si oddýchnem, keď čítam
noviny, žena aj knihy, občas po−
zrieme televízor, venujeme sa aj
záhrade, máme tam políčko, od−
dýchnuť pomáhajú aj práce okolo
domu, alebo keď ideme so psom k
vode...

Keby si začínal teraz, so
všetkými skúsenosťami, ktoré si
získal, opäť by si stal krčmárom?

Podnikanie určite, ale možno že
iné, nie toto, každý večer som do
záverečnej. Sú lepšie oblasti pod−
nikania finančne aj časovo, ako je
táto. No nesťažujem si, v pohode
som prežil, som zvyknutý na sta−
rosti, kontroly, veľa som sa musel
naučiť po odbornej stránke, sám
robím údržbu.

Aký máš vzťah k alkoholu ako
krčmár, je tvojim pánom?

Ako krčmár nemám problém s
alkoholom; vypijem si s kamarátmi,
nie som závislý, nefajčím; skôr za−
kážem opitému nalievať. Rád mám
pivo, hlavne pri opekaní.

Ktorý bol tvoj najťažší rok v
podnikaní?

Najťažší rok v podnikaní bol ur−
čite pri požiari 3.5.2003, ktorý vzni−
kol technickou poruchou, bolo to
najťažšie obdobie, všetko zariade−
nie zhorelo. Začalo horieť okolo pol
ôsmej, bolo tam ešte málo ľudí, ne−
skoro to nahlásili, až keď sa roz−
horelo, a vtedy sa to už nedalo
uhasiť...

Ľutuješ, že si krčmár?
Nemal som núdzu, neviem, čo

je nemať na chleba, to sa mi ešte
nestalo, som spokojný so svojim
životom, prácou, rodinou. Som nor−
málny občan, akurát že som krč−
már...

Čo nového nás čaká Pod ore−
chom? Komu slúžia priestory
pohostinstva?

Poskytujeme možnosť bezplat−
ne prenajať priestory na rozličné
akcie, rodinné, firemné; máme bili−
ard, stolný tenis... V priestoroch
vonku máme krb, kde sa dá ope−
kať. Sem tam máme nejaké akcie.
Za prenájom priestorov sa u nás
neplatí.

Príďte sa presvedčiť na vlastné oči!
Za rozhovor ďakuje a do ďal−

ších rokov želá veľa smädných
zákazníkov Dana Badžgoňová.
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Beckovská rodáčka PhDr. Marta Mácelová, PhD a odborná asistentka
Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici súhlasila, že nám porozpráva o svojich nie celkom bežných dovo−
lenkách.

1. Podľa akého kľúča si vyberá svoje dovolenky archeologička a vyso−
koškolská pedagogička? Oddych asi nie je na prvom mieste.

Snažím sa vybrať dovolenku, v ktorej by som skĺbila príjemné s užitoč−
ným. Vyberám si teda destinácie, ktoré mi poskytnú pár dní leňošenia pri
vode v peknom a kultúrnom prostredí a medzi tým individuálne navštevujem
tie miesta, ktoré som chcela vidieť, resp. využijem ponuku cestovnej kance−
lárie, ktorá organizuje výlety na tieto zaujímavé miesta. Niekedy si vyberám

dovolenku cielene, teda s vopred vytýčenou poznávacou trasou. Snažím sa
navštíviť historicky príťažlivé miesta, ktoré poznám z literatúry a chcem si
užiť ich „genius loci“, teda atmosféru určitého miesta.

2. Materiál, ktorý získate na svojich cestách nekončí len v rodin−
nom albume, prezraďte, s kým sa o nové poznatky delíte?

Veľa albumov mám zaplnených najmä snímkami rôznych zaujímavých
pamiatok. Ale odkedy mám k dispozícii digitálny fotoaparát, snímky sa rátajú
na stovky z každej dovolenky. Materiál z návštevy starých antických miest
využívam najmä pri výučbe vo farebných prezentáciách, a tak medzi štu−
dentmi propagujem historické pamiatky. Na požiadanie Stredoslovenského
múzea, ktoré každý mesiac pripravuje podujatie „Cestovateľské utorky“ som
robila prezentáciu s premietaním snímok. Na týchto podujatiach sa zúčast−
ňujú dospelí aj deti, majú možnosť klásť otázky, zoznámiť sa so suvenírmi z
prezentovanej krajiny, resp. prednášajúci prinesie nejaké pochutiny, ako čaj,
pečivo charakteristické pre danú krajinu.

3. Publikujete? Na katedre ste koordinátorkou pre edičnú činnosť a
propagáciu. Môžete spomenúť svoje posledné práce?

Počas svojho pôsobenia v Stredoslovenskom múzeu i na terajšom pôso−
bisku som sa snažila výsledky svojich archeologických výskumov prompt−
ne publikovať. Počet mojich bibliografických záznamov sa blíži ku dvom
stovkám odborných článkov v monografiách, odborných zborníkoch a v
odborných časopisoch doma aj v zahraničí. Snažím sa aj v rámci katedry
využívať mnohoročné kontakty s inštitúciami a do knižnice mojej domovskej
katedry histórie získať najnovšiu literatúru pre študentov aj učiteľov. Svoju
publikačnú činnosť orientujem na najstaršiu históriu regiónu, prispela som
štúdiami do 12 monografií miest a obcí okresov Banská Bystrica, Zvolen a
Brezno, posledné odborné štúdie boli uverejnené v monografiách Sásová a
Rudlová, Podbrezová, Nemecká, Brezno, v r. 2006 Beckov. V súčasnosti
pripravujem príspevky do najnovšej monografie Zvolen a Špania Dolina.
Publikujem, ale najmä odborné štúdie. Posledné štúdie sa zaoberajú slovan−
ským osídlením Zvolenskej kotliny v 6.−12. storočí, gotickými a renesančný−
mi kachlicami z Banskej Bystrice, atribútmi svätcov na gotických kachliciach
stredoslovenskej banskej oblasti.

4. Cestovanie po svete a jazyková zdatnosť sú úzko spojené. Aký−

mi jazykmi sa dohovoríte? Kto u Vás vyvolal záujem o štúdium jazy−
kov?

Ovládanie jazyka uľahčuje komunikáciu na dovolenke od vstupu na re−
cepciu až po návštevu pamiatok. Ja si vypomáham najmä francúzštinou,
menej ruštinou, manžel nemčinou, resp. angličtinou. S výučba jazykov na
základnej škole bol problém, okrem ruštiny sa v Beckove neučil iný jazyk,
na gymnáziu som študovala v jazykovej triede , kde sme okrem výučby
francúzštiny, ruštiny a latinčiny mali aj jeden rok španielčinu, maturovala
som z francúzskeho jazyka a ruštiny. Na vysokej som mala tiež povinnú
skúšku z nemčiny, ale tú som veľmi neobľubovala a práve tá mi najviac
chýba, pretože aj odborná literatúra je orientovaná v strednej Európe na
aktívnu znalosť tohto jazyka. Nie som dostatočne jazykovo zdatná a závidím
mladým, že majú v súčasnosti veľké možnosti učiť sa cudzie jazyky, preto−
že jazyk je druhá gramotnosť.

5. Spomeniete si, ktoré krajiny a staré kultúry ste mali možnosť
spoznať?

Ako študentka archeológie som precestovala krajiny, do ktorých sa vte−
dy dalo cestovať. Mali sme povinné exkurzie do múzeí v Maďarsku niekoľ−
kokrát v roku, navštívili sme pamiatky a múzeá v bývalej NDR (východné
Nemecko), Bulharsku, Rumunsku a Srbsku. Individuálne som navštívila
Poľsko, Ukrajinu, Rusko, Bielorusko, Chorvátsko, Rakúsko, Korziku, Talian−
sko, Krétu, Rhodos a Turecko. Orientovala som svoje pobyty najmä na
spoznávanie starých kultúr a etník.

6. Vaša srdcovka je Malá Ázia – Efez, Istanbul... Prečo?
V Malej Ázii sa stretáte s významnými starovekými civilizáciami. Vyspelú

kultúru tu vytvorili Chetiti, žili tu Frýgovia, Lýdi a Tráci, v 11. stor. pred Kr. sa
tu usadili Gréci, ktorí postupne kolonizovali od severozápadu územie Malej
Ázie a nazývame ju aj kolískou klasickej gréckej filozofie. Obývali ju Perža−
nia aj Kelti, od 2. stor. pred Kr. sa stáva súčasťou Rímskej ríše. Mám rada
antické pamiatky, dômyselnú architektúru, drobnú plastiku, prekrásne fres−
ky! Ak chcete poznať antickú kultúru, vycestujte do Malej Ázie. Tam, do
provincie Asia Minor sa chodili rekreovať a liečiť rímski cisári, také množstvo
antických pamiatok a zachovaných divadiel po celom pobreží a vnútrozemí
si môžete vychutnať len v Turecku. V prvých storočiach po Kr. sem preniká
kresťanstvo, v Efeze údajne pobývala aj Panna Mária s apoštolom Jánom.
Prešla som veľa antických pamiatok v Malej Ázii: Bodrum, Efez, Halikarnas,
Hierapolis, Pergamon, Perge, Aspendos, Side, Istanbul. Sú to miesta, ktoré
každého milovníka umenia chytia za srdce. Atmosféra a duch týchto neza−
budnuteľných miest mi zostali v spomienkach a rada si prezerám množstvo
fotografií, ktoré mi pomáhajú, aby spomienky nevybledli.

7. Čo si prinášate z ciest? Podarí sa vám splniť pôvodný cieľ  cesty,
či bývajú aj prekvapenia?

Okrem spomienok najmä kvalitné bedekery vo francúzštine a drobné
suveníry pre svojich blízkych. Nikdy si neplánujem na 100 %, že niečo
musím vidieť, nechávam sa aj prekvapiť. Tých zážitkov je toľko, že prekryjú
aj malé nedokonalosti z mojich ciest.

V mene čitateľov ďakuje Dana Badžgoňová

Netradičné dovolenky

Marta Mácelová na cestách
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Pavel Dvořák na Beckovskom hrade
V pondelok 25. júla 2011 prišiel do Beckova, presnejšie

na Beckovský hrad p. Pavel Dvořák, známy historik, spiso−
vateľ, publicista a vydavateľ, aby natočil pre Slovenskú tele−
víziu ďalšie rozprávanie z histórie našej krajiny.

Pán Dvořák, o čom bude najnovší televízny doku−
ment, ktorý ste práve natáčali na Beckovskom hrade?

Je to film z väčšieho cyklu Hľadanie stratených svetov.
Už sme ich nakrútili pätnásť a ďalšie dva by sme mali reali−
zovať ešte tohto roku. Beckovský film rozpráva hľadaní hro−
bu udatného rytiera Stibora zo Stiboríc.

Viete, kedy ho STV 2 zaradí do programu?
Cyklus by sa mal začať premietať už túto jeseň, nič kon−

krétnejšieho však predbežne nie je známe.
Ste spokojný s celodenným natáčaním a s účasťou

členov združenia Bludní rytieri? So združením ste spo−
lupracovali aj na iných projektoch, zrejme to svedčí v
ich prospech?

Bludní rytieri boli
výborní. Už sme
spolu robili na filme
Bitka pri Rozhanov−
ciach, kde pred−
viedli dobýjanie
Trenčianskeho hra−
du. Teraz to bolo
ešte náročnejšie,
bojovali v brnení a
na koni. Ženská
skupina zahrala ži−
vot v tábore, ešte
aj s originálnou
stredovekou ovoc−
nou kašou, ktorú
nám uvarili.

Na Beckov−
skom hrade nie ste
po prvýkrát, už

dávnejšie sme videli hraný dokument o hrade, vojvodovi Sti−
borovi a šašovi Beckovi. Skvelá knižka Rytier a jeho kráľ
vašej manželky, známej historičky Daniely Dvořákovej, ako
aj Vaše televízne filmy navodzujú myšlienku, že príbeh cisá−
ra Žigmunda a jeho rytiera Stibora vás oboch zaujal...

Stibor zo Stiboríc je obdivuhodnou postavou, rytierom na
roveň Rollanda, Lancelota, Artuša a jeho vzťah s kráľom
Žigmundom Luxemburským je niečím celkom nevídaným.
Daniela Dvořáková ho spracovala skvele a úspešne: jej Rytier
a jeho kráľ vyšiel pred pol rokom už po štvrtý raz.

Máte vzťah aj k Beckovu, obci a jej obyvateľom?
Isteže, Beckov je nádherný a obyvatelia skvelí. Obzvlášť

vrelý vzťah má naša rodina k pani Gite Bubeníkovej, ktorá je
veľkým fanúšikom Daniely Dvořákovej.

Vydali ste päť zväzkov Stôp dávnej minulosti, príbeh
o Alžbete Báthoriovej Krvavá grófka, Prvú, Druhú a Tre−
tiu knihu o Bratislave, máte vlastné vydavateľstvo Rak
v Budmericiach. Prezradíte nám, čo chystáte najnovšie
ako autor i vydavateľ?

Štvrtú knihu o Bratislave, ktorá je mojím dvojjediným die−
lom, autora i vydavateľa. Cyklus dokončím budúci rok Piatou
knihou o Bratislave a potom sa budem naplno venovať ďalšej
knižnej sérii, Stopy dávnej minulosti. Šiesty zväzok je v edič−
nom pláne roku na rok 2013, pravda, ak dožijeme, ako ho−
voríme v Budmericiach.

Na záver sa Vás opýtam ako spisovateľa, ktorého
knihy sa veľmi dobre čítajú, čo Vám zaiste povie kaž−
dý, po kom ste zdedili rozprávačský talent a záujem o
históriu?

Niečo som azda zdedil, mama Marta bola herečkou, sta−
rý otec František novinárom a publicistom, ale metódu, ako,
čo a o čom rozprávať som sa musel naučiť. Aj na vlastných
chybách.

Pán Dvořák, ďakujem Vám v mene čitateľov Beckov−
ských novín za rozhovor.

Dana Badžgoňová

Grafika: Jana Soukeníková
Najskôr vznikla knižka Města a obce

očima dětí (na foto), vznikla v spolupráci s

materskými, základnými, umeleckými a
praktickými školami, s gymnáziami, ma−
terskými centrami, detskými domovmi a
ústavmi sociálnych služieb z miest a kra−
jov Českej republiky, ale aj Horného Ba−
vorska a egyptskej Káhiry. Knižka je sú−
časťou projektu „Galerie talentů“ a vyšla s
podporou Plzenského
kraja a jej patrónkou sa
stala Lucie Bílá, známa
speváčka. Do knižky
prispelo obrázkami 699
detí.

(foto) 3.10.2011 bola
pokrstená Karlom
Gottom 3 kniha „Praha
očima dětí“

Autorom projektu je
Václav Bárta, vydalo ju
nakladateľstvo Kletr Pl−
zeň v roku 2010 a gra−
fiku urobila Jana Sou−
keníková, rod. Ondrejo−
vičová, beckovská ro−
dáčka.

Ojedinelý projekt
„Galerie talentů“ vznikol
v Českej republike, jeho cieľom je vyhľa−
dávať nadané deti do veku 17 rokov a
predstaviť ich tvorbu odbornej i širokej ve−
rejnosti. Knižné vydania (zatiaľ vyšli 3 kniž−
ky) najlepších detských prác umožňuje pre−
zentáciu tvorby mladých autorov, možno
budúcich umelcov, a zároveň mapuje sú−
časný stav detskej výtvarnej tvorby v ce−
lej republike. Detské obrázky sú súčasne

publikované aj na internetovej galérii det−
ských obrázkov – pozri na: http://
www.galerietalentu.cz/index.php/chci−mit−
obrazek−v−galerii.

Myšlienka poskytnúť prvú šancu začí−
najúcim talentom vznikla z vlastnej skúse−
nosti známeho českého spisovateľa a tex−
tára Václava Bártu (texty pesničiek k fil−
movej rozprávke „Princezná ze mlejna“,
rozprávkové knižky „Muzikantské pohád−
ky“ a „Uspávanky“, mnohé texty piesní pre
Luciu Bílú...).

Na záver citát autora projektu Václava
Bárta: „Každopádně jsem přesvědčen, že
práce Vašeho dítěte zařazená v Galerii ta−
lentů, umocněná možností publikování v
krásně vypravené knížce, přinese radost
Vám, Vašim dětem, prarodičům, i známým
„mladého kumštýře“, a stane se i krás−
ným a hodnotným dárkem pod vánočním
stromečkem, či při jiných příležitostech.“

Publikácie vyšli vo viac ako desaťtisí−
cových nákladoch.

Pripravuje sa 4 kniha z projektu Gale−
rie talentů Mestá a obce očima dětí, kde
bude niekoľko strán venovaných sloven−
ským deťom a ich pohľadu na rodné mesto,
či obec. Grafička kníh J Soukeníková nás
požiadala o niekoľko obrázkov z Becko−
va. Snáď sa všetko podarí a niekoľko kre−
sieb aj našich detí obohatí pripravovanú 4
knihu.                                          (b)

Fotografia z krstu prvej knihy 11.6.2010
v Prahe (archív J. Soukeníkovej).

Výzva pre deti a mládež
do 17 rokov!!!

Zapojte sa aj vy do projektu „Galerie
talentů“ a nakreslite svoju obec! Výtvarné

práce s námetom Bec−
kov očami detí môžete
priniesť Dane Badžgo−
ňovej na Obecný úrad
do 11.11.2011. Najlep−
šie je nakresliť historic−
ké pamiatky obce –
hrad, kostoly, kaštiele,
kaplnky, ale aj školu,
prírodné pamiatky...,
skrátka to, čo pokladá−
te za typicky beckov−
ské – na výkres formátu
A4. Vyberieme 9 najlep−
ších prác.

Ďakujeme!!!

MESTÁ A OBCE OČAMI DETÍ
Praha očami detí, Praha 6 očami detí a Kalendár 2011
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Naši malí prváci
Piateho septembra sme uzreli v našej škole

malé, ustrašené tváričky. Boli to naši prváci. Báli
sa a potrebovali pri sebe svoje mamičky. Prešiel
mesiac a z malých, ustrašených detí sa stali ostrie−
ľaní prváci. Spýtali sme sa ich na dojmy zo školy.

Naše otázky boli:
1. Čo je pekné v škole?
2. Ktorý predmet máš najradšej?

1. Livinka Múdra
Mne sa najviac páči vyzdobená škola, nástenky

a obrázky, ktoré vyrobili iné deti. Veľmi dobré sú
aj obedy v škôlke. Najradšej mám výtvarnú a
telesnú. Ešte mám rada tvorivé dielne, ktoré učí
naša pani učiteľka. Ona je ináč veľmi dobrá a
dala nám do triedy skákací gauč. A dobre je mi aj
v družine, lebo pani vychovávateľka je stále dob−
rá.

2. Peťko Kramárik
Mne sa v škole páči to, že máme v triede

sedačku a krásne obrázky. Mám rád aj našu
pani učiteľku, ktorá je veľmi dobrá a dobre nás
učí slovenský jazyk.

3. Sárinka Stehlíková
Veľmi sa mi páči družina, pani vychovávateľ−

ka a naša trieda. Je veľmi pekná, pretože tam
máme koberec, hračky a gauč, na ktorom leží−
me. Naša pani učiteľka je veľmi dobrá a aj nás
hladká, keď sme dobrí. Keď mala narodeniny,
upiekla nám tortu, aby sme sa pohostili. A pred−
met, ktorý mám najradšej? Tak to je výtvarná a
telesná.

4. Aďko Nemček
Ja mám rád družinu, pretože sú tu krásne

fotky a môžem sa tam hrať. A v škole sa mi
najviac páči naša pani učiteľka a v družine pani
učiteľka.

5. Vilko Miklánek
Mne sa páči všetko v škole. A aj všetky pani

učiteľky. Ale najradšej mám moju mamu, ktorá je
tu tiež. Inak je to pekná škola a aj pekne vyzdo−
bená.

6. Samko Dúha
Mne sa najviac páči družina, lebo tam máme

hračky a môžeme sa hrať. A ešte naša pani uči−
teľka, keď upraceme, dá nám cukrík.

7. Eliška Hladká
Mne sa v škole páči slovenský jazyk a aj to,

že sa učíme písmenká m, a. A naša pani učiteľka
nás ich učí spájať. Tak toto sa mi páči.

8. Paťko Danek
Mne sa najviac páčil Vilkov škrečok. Ale inak

sa mi je dobre v škole a máme aj dobrú pani
učiteľku. A ja mám rád všetky predmety a aj uče−
nie sa o písmenkách.

9. Agátka Bánovská
V škole je krásne všetko. Páčia sa mi ob−

rázky našich detí. Máme dobrú pani učiteľku, kto−
rá nás má rada a učí nás písmenká a čítať. A
mám rada aj družinu, kde sa stále hráme, chodí−
me na vychádzky.

Ostatní prváci nám nechceli povedať ani slo−
víčko (Vaneska Jordánová, Paťka Gestingerová,
Dominik Čaňo, Lenka Sládeková, Adamko Šva−
cho),ale spoločne odkazujú pani učiteľke Denis−
ke Schindlerovej, že ju veľmi ľúbia, pretože je to
najlepšia pani učiteľka.

A pani vychovávateľke ďakujú za to, že sa
nebojí chodiť s nimi na obedy sama a za to, že im
vymýšľa stále nové hry.

Pre BN napísali
Janka Macejková a Klárika Polonská

Týždeň nudy vystriedal akčný týždeň plný
radosti, šantenia, zábavy a spoznávania. Začal
sa denný letný tábor ŠKD a ZŠ J. M. Hurbana v
Beckove. Prázdninový týždeň bol nabitý množ−
stvom zaujímavých aktivít. Deti mali možnosť
naučiť sa základné pravidlá varenia a stolovania.
Svoju kreativitu mohli naplno rozvíjať či už pri
maľovaní šatiek alebo batikovaní tričiek.

Návšteva kúpeľného mesta Piešťany zane−
chala v detských srdiečkach množstvo zážit−
kov. Plavecké zručnosti si otestovali na kúpalis−
ku Eva. Do sýtosti vykúpaní a slnkom zmorení
odpočívali v kúpeľnom parku. Určite nezabudnú
na prekrásnu faunu a flóru, či očarujúce divadlo
dvorenia pávov.

Streda. Dlho očakávaný deň − návšteva aqu−
aparku Aquacity Poprad. Deti využili dostupné
vnútorné a vonkajšie bazény s vodnými atrak−
ciami i tobogány. Po niekoľkohodinovom namá−
havom šantení vo vode dobre padol spoločný
obed. V hodnoteniach detí patril bezpochyby k
najzaujímavejším. Cesta rýchlikom bola pre po−
daktorých pridlhá. Avšak asertivita pani učiteliek
nepozná hranice, sú pripravené na každú situá−
ciu. Tak i teraz. Vymysleli súťaž o najpútavejší
príbeh z kupé i niekoľko animátorských hier.
Fyzicky náročný deň nám pomohli zvládnuť ro−
dičia detí: pani Jordánová, Babulicová, Čaňová.

Po cestovateľsky náročnom dni zvolili pani
učiteľky − animátorky športové aktivity v areály

ZŠ. Fyzickú zdatnosť, športovú obratnosť, po−
trebnú rýchlosť, tímového ducha i um deti uká−
zali pri netradičných súťažiach − prenášanie vody

v dlaniach, sušenie plachty, tancovanie na novi−
nách, či preteky na servítkových „chodúľoch“.
Po vyčerpávajúcich výkonoch prišla sladká od−
mena, delikatesa parené buchtičky s marhuľkou.

Výnimočný, zážitkami a aktivitami nabitý prázd−
ninový týždeň sa chýlil ku koncu. Nastal deň,
ktorému dávam prívlastok hodnotiaci. Deti zhod−
notili činnosti celého týždňa. Vyslovili svoje ná−
zory. Vyzdvihli pozitíva, no neopomenuli ani ne−
gatíva prázdninovej činnosti. Opäť si zopakovali
pravidlá stolovania a slušného správania pri spo−
ločnom obede. Úsilie, snaha, športové výkony a
v neposlednom rade i správanie detí bolo ocene−
né diplomom a sladkou pozornosťou.

Na záver chcem poďakovať mojim kolegyn−
kám, pani učiteľkám M. Striežencovej a D. Schin−
dlerovej i N. Ježkovej za pomoc pri realizácii a

organizácii letnej prázdninovej činnosti.
Týždeň prázdninových aktivít nás síce stál

veľa síl, no už rozmýšľame nad ďalším. Deti,
tešíme sa na vás!                   Eva Úradníčková

Konečne  sme sa dočkali!

Vystúpenie detí z
materskej školy

potešilo srdcia všet−

kých seniorov, ktorí sa

zúčastnili každoročného

stretnutia dôchodcov na

pozvanie starostu obce.

Na fotografi i šikovní

škôlkari na javisku v KD

v Beckove 20. októbra

2011.

Škôlka má svoju webovú stránku
Vážení čitatelia, ak vás zaujíma najnovšie dianie v materskej škole, môžete si klik−

núť na http://www.skolkabeckov.php5.sk/ a budete milo prekvapení, čo všetko sa na
stránke dozviete. Web stránku škôlky zriadili šikovní rodičia. (b)
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NODAM: Letný tábor s Malým Princom
Týždeň s Malým Princom prežili deti a mládež z Beckova

a širokého okolia na detskom letnom tábore na Hornej Ora−
ve v Novoti.

Malý Princ sa stal priateľom pre všetký deti a súčasne sa
ním stávali aj samotné deti, pri každovečernom udeľovaní
ceny Malého Princa, kde si animátori všímali schopnosti,
ochotu zapájať sa do hier, ako aj dobrotu samotných deti.

Formou etapovej hry deti objavovali planétu, ktorá je do−
movom Malého Princa, spoznali márnivu ružu o ktorú sa
bolo treba postarať, objavili hodnotu priaťeľa a navštívili pla−
nétu, kde sa striedal deň a noc.

Na každý deň bol pripravený bohatý program, ktorý ne−
dal deťom príležitosť na nudu.

Slovenské Rio de Janero navštívili v hornooravskej dedi−
ne Klin, ktorá má svoju dominantu v soche Ježiša Krista,
ktorej výška dosahuje 9,5 metrov. Táto socha je vernou
kopiou sochy v Riu de Janeiro.

Krásou prírody sa kochali pri jazde na párnej lokomotíve
v Oravskej Lesnej.

Lásku k zvieratám si osvedčili aj jazdou na koni a náv−
števou gazdovského dvora, kde sa okrem bežných zvierat
na gazdovstve stretli aj so psom, ktorý zaútočí na medve−
ďa, či vzácnej rasy čiernej ošípanej. Návšteva gazdovské−
ho dvora bola okrem prehliadky a jazdy na oslíkovi spojená
aj s ochutnávkou pravého domáceho kravského a koza−
cieho mlieka, či výborných syrov, ktoré sa stali darmi aj
pre mnohé vaše rodiny.

Osviežením v slnečných dňoch bola plavba po Oravskej
priehrade s prehliadkou Slaníckeho ostrova umenia, kde si
deti oprášili vedomosti spojené s osobou Antona Bernoláka.

Ďalšie oprašovanie vedomosti nastalo pri návšteve Sla−
nej vody v Hviezdoslavovej horárni, kde sme si pozreli ukážku
z diela Pavla Országa Hviezdoslava Hájnikova žena a pre−
zreli si expozíciu v samotnej horárni, ktorá priblížila život ľudí
na Orave.

Olympiáda Malého Princa vyžadovala odvahu, zdatnosť
a vytrvalosť zabojovať zo všetkých hoc aj posledných síl pri
rôzných športových aktivitách.

Tak ako to už je zvykom, ani nám pri olympiáde nechýbal
olympijský oheň, hymna a slávnostný sľub, ktorým sme náš
špotrový deň začali a sfúknutím ohňa aj dokončili.

Spoločné večere sa niesli v duchu darov a talentov detí,
novodobý Onur a Šeherezáda sa stali hosťami na celý ve−
čer. Vypočuli sme si vystúpenie Petra Nagyho v podaní R.
Kanaloša a nechýbala ani Z. Smatanová v prevedení A. Pas−
torkovej a K. Bánovskej.

Reklama o biznise nás presvedčila o šikovnosti detí. Ne−
sklamal ani najhumornejší inzerát.

A ako to už je, vždy príde koniec. Prišiel, ani sme sa
nenazdali.

Na spiatočnej ceste domov sme sa zastavili preskúšať si
odvahu pri plavbe plťou na rieke Orave, kde sme sa napo−
sledy pokochali krásou Oravského zámku.

Takto potešený a vyčerpaný z celého týždňa sme sa vo
večerných hodinách vrátili domov do svojích rodín. A hoci sa
tábor pre tento rok skončil, spomienky nám ostali a ostanu
ešte dlho.

Na záver týchto spomienok mi prichádza poďakovať
všetkým, ktorí nám pomohli prežiť tieto nezabudnuteľné chvílea
to sú naši sponzori.

Úprimne ďakujeme!
 Školeské sestry ND a deti z Nodamu

Spoločenská kronika
september − október − november

NARODILI SA: Daniel Jankovič
MANŽELSTVO UZATVORILI:
Jaroslav Dressler a Janka Hlávková;

Mário Mako a Eva Gabašová
BLAHOŽELÁME:

50 rokov: Jaroslav Kročitý, Ing. Milan Jur−
za, Janka Remenárová

55 rokov: Karol Pavlovič, Ján Mahrík, Jo−
zef Fiedler, Jaroslav Nožina,
Jozef Furenda, Eva Maková,
MVDr. Alena Kelešiová

60 rokov: Vladimír Dobrovodský, Štefan Ši−
movec, Michal Nemček,
Rudolf Pavlík

65 rokov: Štefan Gašpar, Florián Babulic,
Ivan Hladký, Pavol Hubina

70 rokov: Pavol Ševčík, Ivan Masarik
80 rokov: Jozef Koníček

ROZLÚČILI SME SA:
Pavol Krchnavý, Karol Šprincl, Božena

Ondrejovičová

Za Jozefom Klechom
Dňa 4. augusta

2011 opustil svojich
najbližších, priate−
ľov i širokú umelec−
kú verejnosť maj−
ster sochár a reš−
taurátor, beckov−
ský rodák Jozef
Klech. S posledným
zbohom sa k trúch−
liacej rodine pripá−
jajú aj priatelia, spo−

lužiaci a známi z rodného Beckova, ako aj
členovia RR BN.

Poznámka. Rozhovor s akad. sochá−
rom Jozefom Klechom (30.10.1962−
4.8.2011) sme uverejnili v Beckovských
novinách č. 2/2009 pri príležitosti úspešné−
ho dokončenia reštaurácie sochy sv. Flori−
ána v miestnom parku.

Foto: P. Ondrejovič

SPOMIENKA
Kytičku kvetov na hrob Ti dáme,

sviečku Ti zapálime a na Teba s láskou
spomíname.

Dňa 8. novem−
bra 2011 uplynie 15
rokov od úmrtia
môjho manžela a
nášho otca pána
Antona HERCEGA.

S láskou spomí−
na manželka Anna,
deti Zuzka a Janko,
vnúčik Tomáško a
ostatná rodina.

Sr. Anastázia – Anna Kulová
(20.5.1924 – 21. 8.2011)

Viete o tom? Neviete? Zomrela sr.
Anastázia! Celkom iste ste ju poznali.
Malá, drobná, ale ochotná pre každú
službu. Pracovala v domove dôchod−
cov v kuchyni. Neviem, či si ju tak pa−
mätáte, ako ja: vždy ochotná poslúžiť,
vyhovieť druhým nakoľko to bolo v jej

možnostiach
ako kuchárke.

Sr. Anastá−
zia pochádza−
la zo Svrčino−
va pri Čadci.
Po skončení
školskej do−
chádzky vstú−
pila k nám, do
Kongregácie
Š k o l s k ý c h

sestier de Notre Dame pravdepodobne
v Trenčíne. Pracovala v službách Kon−
gregácie a vypracovala sa na dobrú ku−
chárku. Ako kuchárka pracovala v siro−
tinci v Spišskej Novej Vsi.

Dovolím si odchýlku. Z rozprávania
našich sestier viem, že v Beckove v
Pálfiho kúrii bol umiestnený detský siro−
tinec a v tomto sirotinci pracovali naše
sestry. Cez vojnu bol z nejakých dôvo−
dov sirotinec premiestnený do Spišskej
Novej Vsi. Naše sestry zostali naďalej v
tomto sirotinci, dokonca prišli aj ďalšie a
medzi nimi bola aj sr. Anastázia. Toto
všetko viem, lebo keď som bola kandi−
dátka v Novom Meste nad Váhom, raz
sme si urobili výlet do Beckova. Nav−
štívili sme sestry v sirotinci, vtedy tam
ešte boli, a potom sme vyšli na hrad.
Vyšli sme až celkom hore, nevynímajúc
kaplnku a vpíjali sme všetku tú krásu
celého okolia. Boli to 40−te roky. Potom
som už v Beckove nebola, ani na hra−
de, až v roku 1995, keď Beckov nav−
štívil p. prezident M. Kováč. Boli urobe−
né prístupové cesty, veľmi dobré scho−
dy, pomocou ktorých sa dalo dostať na
prvé nádvorie.

Ale vráťme sa k našej sr. Anastázii.
V Spišskej Novej Vsi ju zastihlo sústre−
denie sestier a všetky sa dostali do Kláš−
tora pod Znievom. Nepobudli tam dlho,
putovali na Moravu do Sudkova, továr−
ne na spracovanie ľanu. To boli päťde−
siate roky! Sestry bývali v Šumperku a
v Sudkove pracovali. Sr. Anastázia tam
dlho nepobudla, prišiel rok 1953 a odišla
do Beckova do domova dôchodcov ako
kuchárka. Pracovala tu až do odchodu
do dôchodku.

Tu zakúpila Kongregácia dom, ktorý
každý dobre pozná, na štíte je sgrafito
našich vierozvestcov sv. Cyrila a Meto−
da, ktoré vytvorila naša akad. maliarka
sr. Laura Michalková.

Tu, v Beckove, našla svoje miesto
aj sr. Anastázia a tu slúžila všetkým,
ktorí potrebovali jej pomoc. Bola dobrá a
obetavá kuchárka. Uvádzam slová
p.farára Hanulíka, ktorý nakoľko sa stra−
voval sám, pocítil jej pomoc a vyjadril to
takto: „Bola to taká dvojica, sr. Andrea v
kostole a sr. Anastázia v kuchyni, boli
to ako dve ruky mojej mamy.“

Sr. M. Cecília Kosecová

Smútočné poďakovanie
Dňa 18.10.2011 na poslednej ceste od−

prevadila rodina, susedia, spolupracovníci
a priatelia nášho spoluobčana pána Karola
ŠPRINCLA, ktorý náhle zomrel vo veku
70 rokov dňa 15.11.2011.

Menovaný sa v činnom veku podieľal ako
vodič nákladných vozidiel závodu Hydrostav
Trenčianske Bohuslavice na budovaní hlav−
ného mesta SR Bratislavy, vodného diela
Gabčíkovo a diaľnice Trnava – Nitra. Bol
skromnej, tichej povahy. Jeho hobby bolo
rybárčenie, záhrada a láska k prírode.

Česť Tvojej pamiatke.      Pavol Hladký
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Napísala sr. Cecília M. Kosecová

11. Na česko−nemeckých hraniciach
Opúšťam južnú Moravu a od r. 1961 si všímam pohraničie, kam som bola

preložená. Prichádzam do pohraničného mestečka Vejprty 15. apríla 1961.
V tom čase viaceré sestry z Klentnice boli preložené do tohto kraja. Dalo by
sa povedať: z hranice na hranicu. Naše sestry tu pracujú od r. 1957 v
štyroch domovoch dôchodcov, ku ktorým za nejaký čas pribudne ďalší.

Je to každodenná starostlivosť skoro o tristo starých ľudí rozmiestne−
ných v piatich domoch. Hlavný dom – ústredie nesie meno Dukla. Ďalšie
domy: Kaukaz – tu sú všetko samé ťažké stavy, väčšinou ležiaci pacienti.
Ďalej 25. únor, Prvý máj a Krakonoš. V týchto domoch pri všestrannej
starostlivosti a obetavosti sestier dožívali svoje dni tí, o ktorých sa nemal kto
postarať. Každý rok pribúdali na cintoríne nové a nové hroby.

Tu, v pohraničí, v roku 1964 sme si pripomenuli i dvadsiate piate výročie
trvania slovenskej provincie, ktorá vznikla 15. augusta 1939. pri tomto jubileu
sme sa zamýšľali nad súčasnou dobou, z ktorej, akoby sa zdalo, niet vý−
chodiska. Tak veľmi sa sem hodia slová pátra Gabriela Schneudra, zakla−
dateľa kongregácie v Čechách: „Pán nám pomáhal až dosiaľ a pomôže aj
ďalej.“ Radostná bola tiež udalosť týkajúca sa nášho národa, jeho úcty k
Sedembolestnej Panne Márii. Sv. Pavol VI. v roku 1964 vyhlásil šaštínsky
pútnický chrám za malú baziliku a v roku 1966 vyhlásil Prebolestnú Pannu
Máriu za hlavnú patrónku celého Slovenska.

Z apoštolského listu Quam pulchra pápeža Pavla VI. o vyhlásení šaštín−
skeho chrámu za baziliku minor:

„Aká krásna, nesmrteľná, tvorivá a víťazná je viera, ktorú nám dal Kristus
pán, očividne dosvedčujú rozmanitým spôsobom skúšané a sužované ná−
rody, ktoré sa za krutých prenasledovaní utiekali neprestajne do Božích
chrámov pred oltáre Pána a panenskej Bohorodičky. Aj teraz tak robia s tou
istou dôverou.

Takúto neochvejnú vieru v priebehu stáročí prejavoval ľud Slovenska
vedený učením a príkladom sv. Cyrila a Metoda. A v tejto viere Slováci ani
dnes neochabujú.

Na veľkú útechu im bola vrúcna úcta k Prebolestnej Panne čiže Sedem−
bolestnej, ktorú oni oddávna jednomyseľne vzývajú ako patrónku celého
Slovenska.

I náš predchodca, blahej pamäti Pius XI., ju neskoršie v roku 1927 svojou
autoritou potvrdil za nebeskú ochrankyňu tejto krajiny v šaštínskom chráme
(teraz Šaštínske Stráže) na území Apoštolskej administratúry trnavskej, kde
je zvlášť veľkolepo uctievaná. Táto svätyňa patrí celému slovenskému náro−
du, pretože sa tam sústreďujú viaceré pradávne archidiakonáty a preslávili
ju početné púte i z ďalekých krajov; veriaci tam prichádzajú pred starodávnu
sochu Sedembolestnej Panny Márie, aby jej vo vrúcnych modlitbách vyliali
svoje žiale a súženia.

Tento chrám okrem toho štedro obdarili poprední muži a vladári draho−
cenným zariadením a umeleckými dielami. Biskupi zasa, ba aj rímski pápeži,
ho obohatili a zahrnuli duchovnými výsadami.

Roku 1864 na tristé výročie založenia tohto chrámu náš predchodca,
Boží sluha pápež Pius XI. Popri niektorých odpustkoch ochotne dovolil koru−
novať sochu Panny Márie. A my chcejúc sa pričiniť o vzrast mariánskej
úcty, ako aj preukázať otcovskú lásku duchovenstvu a veriacim Slovenska
Našou apoštolskou mocou, týmto listom natrvalo povyšujeme chrám zasvä−
tený Sedembolestnej Panne Márii v mestečku Šaštín, teraz Šaštínske Strá−
že, na hodnosť baziliky minor.“

Je pravda, zub času začína hlodať i v našich radoch. Po náhlej smrti sr.
Dominiky v Klentnici nasleduje ju v tomto jubilejnom roku ďalšia sestra, a to
z radov najmladších, z posledného ročníka obliečky z roku 1948. Bola to sr.
Melánia Kundová, pochádzala z Rakoľúb pri Novom Meste nad Váhom.

Niekoľko dní pred jej smrťou v auguste 1964 navštívil ju osobne J.E. pán
biskup ThDr. Ambróz Lazík pri svojej návšteve v Klentnici. Bola prevezená
a pochovaná v Novom Meste nad Váhom. Mala slávnostný pohreb, bolo
štyridsať malých družičiek a zišlo sa veľa ľudí. Z Klentnice prišiel autobus s
chovankami ústavu.

Roky pribúdajú. Sestry vyčerpáva ťažká práca, a tak i vo Vejprtoch na
krásnom lesnom cintoríne sa nad piatimi životmi zatvoril hrob. Tu odpočívajú
a nádherná hra zvonov znejúcich súčasne z oboch strán hraníc i šum
smrekov zaznieva im na pozdrav.

Každý deň nesie sa váš hlas,
hraničné zvony, ah, počúvam vás!
Z oboch strán spojený svet v šíru diaľ,
hraníc niet, priestoru, ni žiadnych brál.
Len v jednom súzvuku hlaholí zvon
a srdcia dokáže spojiť ten tón.

Úrady si začínajú všímať a hodnotiť prácu sestier. Sestry získavajú odbor−
né vzdelanie v zdravotníctve ako zdravotné sestry. Bolo treba toto preoriento−
vanie, lebo výchovná činnosť nám nebola povolená, len služba pri starých
ľuďoch v domovoch dôchodcov a pri duševne chorej mládeži a deťoch.

Zároveň prichádzame i viac a viac do styku s ľuďmi ako doteraz. Ideme
trochu akoby medzi ľudí. Napríklad sme sa zúčastnili vo dvoch skupinách
na Pašiových hrách, ktoré sa konali v Moste, a to v divadle začiatkom
marca 1969. A keď sa v kine vo Vejprtoch premietal film Tomáš Becket, tiež
sme to využili.

Ešte predtým, rok 1968 prináša mnohé zmeny i v našej kongregácii.
Podľa nariadenia II. Vatikánskeho snemu v júni toho roku meníme rehoľné
rúcho. Ďalej sa v blízkych mesiacoch koná provinciálna a generálna kapitu−
la. Obzor sa začína vyjasňovať?

Osemnásť rokov je za nami! So všetkými strasťami, obavami, neistotou,
bolesťou, s ustavičným sťahovaním, ale aj s nádejou zakotvenou v Bohu.

Vo Vejprtoch, kam som nastúpila do jedného z piatich domovov pre
dôchodcov, išiel život zabehnutým tempom. Nič zvláštneho sa nedialo. Zvykli
sme si na túto prácu.

12. Bez nadpisu
Po prvých ťažkých rokoch sa zdalo, že všetko zostáva na mŕtvom bode,

akoby bol každý spokojný so stavom, ktorý nastal. Či to tak malo zostať?
Na našej púti sme zaznamenali už osemnásť rokov. Je to možné? Keby to
bol nikto povedal v roku 1950, sotva by sme tomu verili. Sestry boli odstrá−
nené z verejného života a dobre ukryté v továrňach. Mali sme dožiť, boli
sme odsúdené na vymretie.

Všetko to, čo sme prežili nemožno ani porovnať s tými našimi bratmi a
sestrami, našimi pánmi biskupmi, kňazmi a bohoslovcami, rehoľnými sestra−
mi a mnohými inými, ktorí prestáli žalárovanie a útrapy každého druhu.
Mnohí podľahli utrpeniu. Naša vlasť je posiata hrobmi týchto statočných
vyznávačov. Ó, koľko obdivu si zaslúžia a aj tí, ktorí za ťažkých podmienok
vytrvali. Veď všetko, čo súviselo s náboženstvom, vierou a Bohom v tých
rokoch bolo najvyšším stupňom viny, a preto muselo byť potrestané. Tak to
vypadalo u nás v republike, tak to bolo na našom katolíckom Slovensku.

Buďte pozdravení, vy hrdinovia, vy všetci, ktorí ste vytrvali! Vaše obete
rozsiate po našej zemi nemôžu byť nadarmo. Ďakuje vám Cirkev, ďakuje
vám náš ľud, ďakuje vám národ za to, že ste nesklamali!

O jednom takomto hrdinovi sa tu v krátkosti niečo dozviete. Dostali sa
nám do rúk oneskorene nejaké pramene, z ktorých to uvádzam doslova,
ako ich očitý svedkovia podávajú.

Bolo to asi v roku 1961. Naše dve sestry šoférky – boli to sr. Zita a sr. Oľga
– boli na cestách so Ctihodnou sr. Provinciálnou. Mali sme vtedy nové auto –
starú Tatru. Na týchto cestách niekde za Táborom sa im toto auto pokazilo. Boli
nútené zostať v Tábore, prespať v Domove dôchodcov, ktorý viedli v tom čase
sr. premonštrátky, a tak čakať na opravu auta. Tu v domove bol vtedy aj pán
biskup Michal Buzalka, svätiaci biskup trnavský. Bol nám veľmi dobre známy,
pretože Nové Mesto nad Váhom patrilo do trnavskej diecézy a on chodil odba−
vovať u nás obrady obliečky a sv. sľubov v rokoch 1946−1949.

Citujem ďalej zo zápisu: „Hneď sme sa hlásili na vrátnici u pána správcu
a odovzdali sme mu legitimácie. Hore na poschodí nás už nedočkavo čakali
sestričky, lebo mali mať októbrovú pobožnosť a nechceli ju začať bez nás.
Ct.sr. Provinciálna, vtedy Ct.sr. Beňadika už tam bola. Prišla chvíľu pred
nami. Išli sme rovno do kaplnky. Malá útulná kaplnka bohato vyzdobená
bielymi a žltými chryzantémami, veď na druhý deň sa mal sláviť sviatok
Krista Kráľa. Pred oltárom sa modlil ruženec pán opát, tiež premonštrát a
neďaleko vedľa oltára kľačal vzpriamený ako svieca v hnedých civilných
šatách náš drahý strýčko Michal. Poznali sme ho hneď podľa lysiny na
hlave. Srdce nám od radosti poskočilo. Svojím hlbokým tenorom jasne odpo−
vedal s ostatnými sestričkami a babičkami na jednotlivé tajomstvá ruženca.
Po pobožnosti nás zaviedli do izby pre hostí. Sestričky sa nás naozaj láska−
vo ujali. Mali s nami súcit ako so stroskotancami na lodi. Pri večeri sme sa
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opatrne pýtali na pána biskupa. Neodvážili sme sa ani veľmi vysloviť jeho
meno, lebo sme mysleli, že ani nikto nesmie vedieť, že ho poznáme. Také
boli vtedy časy! Pomaly sa ale rozhovor rozpriadol a Ct.sr. Predstavená
sľúbila, že ho zavolá a môžeme sa s ním porozprávať.

V ten večer sa to už nestalo, hoci pán biskup, keď počul, že sú tam
sestry Slovenky z južnej Moravy čakal, že azda prídu aj k nemu, ale keď sa
nedočkal, išiel si ľahnúť. Tešili sme sa, že ho aspoň na druhý deň uvidíme.
Aj tak bolo už neskoro. Ráno sme boli na sv. omši, ktorú mal pán opát.
Druhá sv. omša, ktorú celebroval pán biskup, bola tichá. Zostala na nej len
Ct.sr. Provinciálna. Šoférky odišli do autodielne preskúmať, či už auto robia.
V autodielni bol však sviatočný pokoj. Vrátili sme sa teda do kláštora. Po
raňajkách sme išli za pánom biskupom. Už o nás vedel a čakal nás v
biskupskej klerike, priamy ako svieca, usmievavý – tak ako pred desiatimi
rokmi. Stále ten milý otcovský dobrácky výraz, ktorý nezlomilo ani ťažké
utrpenie väzenia a mnohého duševného a telesného strádania. Po srdeč−
nom privítaní nám ponúkol, aby sme sa posadili. A začalo vypytovanie. Na
jeho dobrotivej tvári bolo vidieť radosť, že sme tam, považoval nás za svoju
návštevu, hoci nás i ľutoval, že sme mali takú nepríjemnosť s autom.

My sme nemali o sebe veľa čo rozprávať. Za tých desať rokov sme
mnoho neskúsili, hoci sme už na treťom mieste. Naše strádania sa nám
zdali v porovnaní s jeho také mizivé ako elektrické svetlo v žiari slnka. Bral
účasť na všetkom a živo sa o všetko zaujímal. Potom začal na našu žiadosť
rozprávať on svoju desaťročnú krížovú cestu. Ohromná pamäť! Nie nadar−
mo bol profesorom cirkevných dejín. Vedel presne všetky dáta kedy ho
vzali, ako dlho tam bol, kedy ho zase odviezli, s kým bol zatvorený i celé
výsluchy. Škoda, že sa to nedalo hneď natáčať na magnetofón! Rozprával
tak živo a zaujímavo a s takým humorom, čo všetko prežil a ako sa k nemu
sudcovia a dozorcovia chovali, ako keby to všetko, čo vytrpel bol len zau−
jímavý žart a nie tvrdá skutočnosť. Niekedy sa mu pri rozprávaní zaleskli i
slzy, ale vedel ich majstrovsky zakryť úsmevom.

Prišlo i poludnie a ešte stále sme boli s ním. Mali sme česť s ním aj obedovať.
Obed sa pretiahol asi na dve hodiny, lebo nás stále zabával zaujímavým roz−
právaním. Spomínal ako bol v Leopoldove s pánom biskupom Vojtašákom,
Gojdičom a členmi vlády, ako musel rúcať väzenský kostolík, ako spával dlhé
mesiace len na doskách bez slamníka a inokedy zase mrzol v nevykúrenej
cele, ako ho vždy do iného väzenia prevážali v aute s páskou na očiach a ako
sa raz na novom mieste pri prevážaní stretol s pánom biskupom Vojtašákom a
ten ho nepoznal, lebo mu dali na cestu po niekom poľovnícke šaty i s klobúkom.
Na Vianoce si mohol raz ako prilepšenie kúpiť pečeného kapra – kto chcel. Stál
70 Kčs. Kúpil si ho aj on, ale slabý žalúdok nezvyklý na mastné jedlo, sa pokazil.
Musel potom ležať niekoľko mesiacov – vďaka súcitnému väzenskému lekárovi
– vo väzenskej nemocnici. Na sedemdesiate narodeniny dostal misu cestovino−
vej ryže posypanej škoricou. Bola to pozornosť dozorcu. Inokedy musel „za
trest“ chodiť celú noc v ťažkých bagančiach v malej samotke. Spomínal i Děčín,
kde bol ako väzeň na slobode s pánom biskupom Vojtašákom. Lenže toho
zase zatvorili a jeho preložili do Tábora.

Keď prešiel utrpením väzenia zašiel v spomienkach i do mladých čias
svojho kňažského pôsobenia. Prozreteľnosť Božia používa niekedy na po−
hľad malé veci, aby previedla svoje zámery. V jeho prípade to bola malá
hruda zeme, ktorú jeden z hrajúcich sa chlapcov hodil z neopatrnosti a
práve trafila do chrbta pani grófku, keď išla na poľovačku. Pretože v tej
dedine bol on kaplánom, ale v tom čase na fronte, vyžiadala ho pani grófka
domov, aby vraj deti celkom nezdiveli!

Asi po piatich hodinách sme vstali od stola, aby sme sa znovu išli pre−
svedčiť, či už auto opravili. V autodielni však nebolo nikoho. Vrátili sme sa
teda sklamané. Pán biskup nás so záujmom čakal a ľutoval nás, že nemô−
žeme odísť, ale bol aj rád, že sme ešte tam. Po odpoludňajšej pobožnosti –
litániách – sme znova sadli za stôl a zase nám rozprával. Až neskoro po
večeri nám dal požehnanie a išli sme spať.

Na druhý deň po sv. omši nás už pán biskup neopustil, bol stále s nami,
staral sa o nás celkom ako otec.

Znova sme zašli do autodielne, tam sa už pracovalo. Auto už nebolo na
dvore, čo nás veľmi potešilo. Prosili sme, aby nám ešte v ten deň auto
opravili. Dvaja automechanici, ktorí nám auto opravovali, nakoniec sľúbili, že
sa pousilujú a po obede si môžeme poň prísť.

Pán biskup nám išiel medzitým niečo kúpiť na pamiatku z Tábora – dve
igelitové krabice likérových fľašiek, vraj pohonná zmes, aby nám auto lepšie
išlo a napísal k tomu i sprievodný list s venovaním.

Obedovali sme zase s ním. Sestričky k nám boli veľmi dobré a tiež nás
biskupsky hostili. Po obede sme znovu zašli do autodielne. Auto už stálo
vonku – opravené! Nechali sme si napísať faktúru, dali odmenu opravárom a
s uľahčením sme odštartovali z dielne.

Nebyť toho, že sa od 1. novembra mali sestričky sťahovať do Oseka, boli
by sme v pokoji strávili tie dva dni u pána biskupa. Iba táto starosť nás
poháňala domov, hoci – ako sa neskôr ukázalo, bola zbytočná. Takto nám
z celého vybavovania zostala iba pekná spomienka na pána biskupa.

S mnohým žehnaním a smútkom v očiach nás odprevádzal pán biskup
až k autu, niesol aktovku a srdečne otcovsky sa s nami rozlúčil. Bol spokoj−
ný, vyrovnaný, na všetko sa pozeral optimisticky, k čomu i nás nabádal. Iba
túžba po domovine ho stravovala. A to bola azda posledná obeť, ktorú od
neho pán žiadal, lebo sa mu už v tomto živote nesplnila. Splnil sa mu ale

inak, tým, že ho vzal do večnej domoviny, kde niet sklamania a odkiaľ, ako
veríme, pozerá i na nás a ďalej nám otcovsky žehná a prihovára sa, aby
sme sa aj my za ním po utrpeniach tohto života šťastne dostali. Dnes už iste
neľutuje to, čo musel trpieť.

Kiež nám z neba vyprosí radosť, optimizmus a odovzdanosť v utrpení,
ktoré boli jeho milými sprievodcami životom, aby sme vedeli úsmevom odpo−
vedať ako on na každý prejav Božej lásky k nám v akejkoľvek forme.

Toľko zo stretnutia s ním.
Ďalej podávam správu o jeho posledných dňoch tak, ako ju opísali očití

svedkovia.
„Odchod bol nečakaný, chorľavel asi tri týždne, ale neležal, sústavne len

odpočíval. Cítil sa slabý a 2. decembra slúžil sv. omšu v spálni, 5. decembra
sa mu priťažilo a lekárka zistila srdečnú slabosť. Dala mu účinnejšie lieky.
Ešte hrozil „šotkovi“, ktorý si, ako sám hovoril, sadol na neho, ale lieky zo
Slovakofarmy v Hlohovci mu pomôžu – tak žartoval. 7. decembra o 18.
hodine povečeral a chcel si ísť umyť ruky k vodovodu. Cestou klesol. Pomo−

cou ošetrujúcej sestry vstal, išiel k lôž−
ku, kde klesol znovu. Sestrička zavo−
lala kolegu. Prestal dýchať a pulz sa
zastavil. Oči sa zatvorili. Bez zápasu
pokojne skonal behom pol minúty. Za
pol hodiny prišla lekárka a zistila smrť
následkom infarktu. Potom ho obliekli
do kňažského fialového rúcha. Vedúci
poslal telegram na ministerstvo škol−
stva.

8. decembra ráno prišli z Prahy,
prehliadli byty a nariadili prezliecť do
iných šiat. Skoro ráno 9. decembra
musel byť prevezený do nemocnice,
kde ho pitvali. Pohreb bol ustanovený
na 11. decembra na 9. hodinu. Dve
sestry a kolega ho na prosektúre ob−
liekli do šiat, ktoré mal predtým a o 8.
hodine ho mohli vidieť traja príbuzní. O
pol deviatej bol prevezený do kostola.
Obrady pritom pontifikálnym spôsobom
vykonával pán kapitulný vikár z Čes−
kých Budějovíc so svojimi dvomi kano−
nikmi. Pán kaplán z Tábora a adminis−
trátor z Klokot asistovali. Po Requiem a
piatich absolúciách bola rakva odveze−
ná na cintorín. Tam bol po obradoch
uložený v bežnom poradí hrobov.

Nad hrobom všeobecne prehovoril pán kapitulný vikár Titman z Českých
Budějovíc. Pohrebu sa smeli zúčastniť kolega, traja príbuzní a sestry. V
kostole bolo viac ľudí, pretože o 9. hodine býva pravidelná sv. omša. V
poslednej chvíli dostal od kolegu sviatosť nemocných, generálnu absolúciu,
pomodlil sa i modlitby za zomierajúcich. Tak dokonal svoj život. Túžil odpo−
čívať v rodnej zemi. Prianie sa mu nesplnilo, ale odpočíva v náručí Božom a
tam sa prihovára za všetkých, ktorí ho mali radi a vyprosuje i vám ochranu
a pomoc Božiu.“

Toľko z listu od sestier z Tábora (sr. M. Beňadika Dolinská).
K tomu by som dodala ešte toto: Jeho príbuzní, najmä jeho sestra, pod−

nikali všetko možné, aby mu splnili jeho prianie – odpočívať v rodnej zemi.
Po mnohých vyjednávaniach a prieťahoch sa to konečne podarilo. Ale trvalo
to dlho, niekoľko rokov. Dnes sa jeho hrob nachádza na cintoríne v jeho
rodnej obci Antol, prv sv. Anton−Antol. Takto sme mohli v roku 1987 pri
svojom zájazde už z Beckova do Banskej Štiavnice zastaviť sa aj tu, v
Antole, a pomodliť sa pri jeho hrobe.                                  Pokračovanie

Vejprty DD Únor
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Zborový deň
sa konal v predvečer sviatku Dňa otcov, 18.

6.2011 a jeho zámerom bolo pripomenúť si
našich otcov a poďakovať sa za nich Pánu
Bohu. Pri výklade Božieho slova a pri spoloč−
ných hrách, hrali sa aj deti aj dospelí, sme

upevnili svoje vzťahy a na chvíľku sme my, do−
spelí, mohli zabudnúť na naše starosti. Aj na−
priek tomu, že na stretnutie prišla menšia hŕst−
ka cirkevníkov z Beckova aj z Kálnice aj
z Rakoľúb, prežili sme radostné popoludnie
a mohli sa uistiť, že Pán Boh má rád, keď sa
ľudia bavia a stretávajú sa aj neformálne, mimo
kostola, napríklad na farskom dvore. Ďakujeme
našim bratom Jankovi a Mirkovi za pohostenie
výborným gulášikom. Tešíme sa na druhý zbo−
rový deň a veríme, že si ho nenecháte ujsť ani
vy, ktorí práve čítate tieto riadky a prídete na
faru. Pán Boh vám žehnaj.

Príprava evanjelického chrámu
v Beckove na jubileum

Rok pred oslavami 220−teho výročia posvätenia
chrámu v Beckove sa členovia Cirkevného zboru
ECAV v Beckove rozhodli vylepšiť a ozdraviť jeho
interiér. Kompletne zrekonštruovali elektroinštaláciu
v kostole, vymenili svietidlá a následne celý jeho
priestor dostal po vymaľovaní nový, dôstojný vzhľad.
Výstižný nápis pred oltárnym priestorom všetkým
prichádzajúcim vraví: Kristus, život náš!  A tak ako
povedal Pán Ježiš: „Ja som začiatok aj koniec...“ po
stranách kríža s ukrižovaným P. Ježišom je výstiž−
né písmeno Alfa (prvé) a Omega (posledné).

9. nedeľu po Sv. Trojici sa opäť po niekoľkých
mesiacoch zaplnil kostol cirkevníkmi, ktorí mohli byť
opäť účastní na službách Božích so svojou zboro−
vou slova Božieho kazateľkou, sestrou farárkou Mgr.
Monikou Cipciarovou.

Tento rok sme sa rozhodli pripraviť dva let−
né tábory.

Prvý tábor bol v dňoch 25. − 29. 7. 2011 a
bol pre najmladšie deti v našom cirkevnom zbore.
Tábora sa zúčastnilo 9 detí z Beckova, Kálnice
a Rakoľúb.

Každé ráno deti prichádzali na faru a spo−
ločne sme čakali, kým sme sa všetci zišli. Za−
čali sme so spoznávacou hrou. Po−
tom sme sa hrali ešte ďalšie hry.
Deti najviac bavila hra „chvostíky“.
Doobeda sme si rozprávali príbehy
z Biblie. Hovorili sme o Noáchovi a
jeho arche, o obrátení apoštola Pavla
a mnohé ďalšie. Deti mali aj voľný
program, kedy hrávali stolný futbal,
hrali sa s loptou alebo boli vonku.
Na obedy sme chodili do pizzerie v
Beckove. Pred obedom sme sa s
deťmi pomodlili a poďakovali Pánu
Bohu za celý deň a zaželali si dobrú
chuť. Po obede sme sa ešte hrávali
a mali sme tvorivé dielne, kde sme
vyrábali korunky na hlavy, obraz
Noáchovej archy alebo pozdravy. Na
konci každého dňa sme si zaželali
dobrú noc a tešili sme sa na ďalší deň.

Druhý tábor bol pre staršie deti a mládež.
Bol to v poradí už siedmy. A po dvoch rokoch
v Matejkovej sme vyskúšali nové miesto, Tá−
bor u Svitkov pri Myjave. Tábora sa zúčastnilo
26 detí z Beckova, Kálnice, Beckovskej Vies−

ky, Rakoľúb, Bratislavy, Bernolákova, Levíc a
Brezna a 7 dospelých. Okrem známych tvári
sme mohli spoznať nových kamarátov a verí−
me, že budúci rok nás bude opäť viac.

Náš tábor sa volal „VEĽKÉ EGYPTSKÉ
DOBRODRUŽSTVO“. Celý týždeň sme hovo−
rili o Jozefovi, o tom, čo vo svojom živote zažil.
Jozef to nemal ľahké. Bratia ho nenávideli a
predali ho do otroctva do ďalekého Egypta. Tam
sa dostal do väzenia, aj keď nič zlé nespravil.
Ale Jozef ani v najťažších chvíľach života ne−
zabudol na Pána Boha, ktorý bol
s ním. Jozef Mu stále dôveroval.
A tak sa z väzňa nakoniec stá−
va správca celého Egypta.

Každé ráno sme vstávali na
rannú hru, prípadne rozcvičku,
ktorú pripravovali dvaja mládež−
níci: Janko a Marek. Potom boli
ranné stíšenia, kde sme sa za−
mýšľali nad významom Modlitby
Pánovej. Potom sme mali raňaj−
ky. Po nich bola lekcia o Jozefo−
vi. Po obede sme mávali tvorivé
dielne, kde si deti vyrábali sadro−
vé odliatky tváre, kvetinky a an−
jelikov z papiera. Vo voľnom čase
deti hrali stolný futbal, boli na

izbách, rozprávali sa alebo hrali tenis na krás−
nom tenisovom kurte v priestoroch tábora.

Každý deň sme hrali tzv. Veľkú hru, kde
deti súťažili v 4 tímoch: Tutanchamoni, Múmie,
Skarab a Káhira (v tomto poradí sa nakoniec aj
tímy, podľa počtu bodov, umiestnili). Deti súťa−
žili v športových disciplínach a zbierali body
pre svoje skupiny.

Večer sme hrávali hry v spoločenskej miest−
nosti, spievali sme piesne, modlili sa. Naša mlá−
dež si pripravila každý večer scénku na po−
kračovanie, za čo im ďakujeme :). Scénka bola
o dvoch deťoch, ktoré sa nemohli vystáť a ne−
návideli sa. Nakoniec, keď prijali Pána Ježiša
do svojho srdca, si odpustili a stali sa z nich
verní priatelia.

Pán Boh nám požehnal krásne počasie a
my sme sa boli v pondelok a v utorok kúpať na
kúpalisku v Myjave. Veľmi dobre sme si zaplá−
vali, zabavili sa a vyšantili sa do sýta.

Deti sa ako každoročne tešili na nočnú hru,
a tak sme im tento rok pripravili hneď dve.

Ďakujeme našej pani farárke, ktorá tento
tábor zorganizovala a zabezpečila všetko, čo
bolo potrebné a našla si aj s manželom Mirkom
čas a venovali sa nám.

Ďakujeme tetám Ruženke Bandúrovej a
Renátke Benko, ktoré nám pripravovali desia−
te, olovrant, keď bolo treba aj druhé večere a
pomáhali nám s hrami.

Ďakujeme mládežníkom, ktorí si v tomto roku
vzali na seba programové organizovanie tábo−
ra, hry, lekcie a pripravila si aj večerný program.

Ale naše najväčšie ďakujem patrí nášmu
láskavému nebeskému Otcovi, Pánu Bohu za
Jeho lásku a za to, že tento tábor mohol byť.
Ďakujeme Mu za silu pri príprave tábora, za
pekné počasie a hlavne za čas strávený s Ním
a s priateľmi.

Už teraz sa tešíme na ďalší tábor, ktorý s
Božou pomocou bude už cez ďalšie prázdniny
:) a veríme, že sa stretneme viacerí a spoločne
prežijeme najkrajší prázdninový týždeň.

 Za mládež Tánka Filipová

Letné biblické tábory
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Rozlúčka s rodákom – bratom farárom Rastislavom Tupým
Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV Beckov sa bolo dňa 25. au−

gusta 2011 rozlúčiť na cintoríne v Zemianskom Podhradí so zosnulým
rodákom, bratom farárom Rastislavom Tupým. Na pohrebnej rozlúčke v
Chráme Božom mal smútočnú kázeň brat generálny biskup M. Klátik.

Brat farár Rastislav Tupý sa narodil a následne bol pokrstený za
pôsobenia brata farára Pavla Bálenta 22.2. 1931 v Beckove a matrike pri
jeho pokrstení je uvedené aj jeho druhé krstné meno Pavel. Svoju vieru
vyznával pri svojej konfirmácii v r. 1945, za pôsobenia brata farára Jura−
ja Kočického. Popri ňom spoznával a hlbšie vnikal do právd Božieho
slova, ktoré si natoľko obľúbil, že sa rozhodol staň evanjelickým farárom.

V Žalme 71. v úvodnej liturgii sme počuli prosbu žalmistu, aby Pán
Boh mu bol skalným útočiskom. Jednoducho si dokáže každý, kto v
Beckove bol také nádherné skalné bralo predstaviť. Nejeden veriaci, aj
pán farár sa v živote neraz presvedčil, že naozaj Pán Boh je hradom
prepevným a poskytuje skalné útočište. Na tento hrad, ktorý v jeho ro−
disku stojí uprostred obce niekoľko storočí, bol miestom, kde ako chla−
pec či mládenec vyšiel a poznal ho ako svoju dlaň. Pán farár mal rád
svoju rodnú obec. Ako prvý z cirkevného zboru sa rozhodol pre štúdium
teológie. Rozlúčili sme sa s ním v istote vzkriesenia a v nádeji večnosti.
Príbuzným sme vyslovili povzbudenie slovami 2Tesalonickým 2, 16 − 17:
Náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval, dal nám
večné potešenie a dobrú nádej milosti, kiež vám On sám potešuje srdcia.

 Pán Boh nech potešuje pozostalých.
Viac: http://www.ecav.sk/index.php?p=spravodajstvo/SPRecav/pohreb−

na_rozlucka_s_bratom_fararom_mgr_rastislavom_tupym

Marta Kočická
Dňa 17. februára sme si pripomenuli 25 rokov od smrti Marty Kočickej,

rod. Trunkátovej. Bola manželkou beckovského evanjelického farára Juraja
Kočického. Rodina Kočických sa dobre zapísala do pamäti všetkých veria−
cich členov ev.cirkvi v Beckove a Kálnici. Marta Kočická bola po boku
manžela − farára dlhoročná kantorka zboru a pomáhala mu pri detskej ne−
deľnej škole. Narodila sa 5. apríla 1920 v Trenčíne. Manželstvo s Jurajom
Kočickým uzavrela v roku 1937.

Ako povedal konsenior Milan Dunajčík: „Veľkosť kresťana je v službe Pá−
novej. Ona, Marta Kočická, manželka farára, bola vzorom a dušou praktické−
ho náboženského života v rodine i v zbore. Prekonávala ťažké búrky, ktoré
prišli i na túto evanjelickú rodinu v časoch 2. svetovej vojny. Vtedy bola
potrebná obetavosť a riskantná služba. Oni ju obaja čestne i s nasadením
života robili. Po vojne − ďalšia pohroma v podobe komunizmu, ktorý prišiel k
moci. No oni to nevzdávali, budovali zbor po duchovnej i hmotnej stránke.“ V
roku 1960 ovdovela. Po rokoch v zbore odišla k deťom Petrovi a Danici do
Trenčína. S Martou Kočickou sa zbor lúčil 21. februára 1986. Odobierku
vykonal domáci farár, konsenior Milan Dunajčík a farári Ján Pavlovič a Rasti−
slav Tupý, beckovskí rodáci, farári Poliak zo Bziniec a Prostredník z Tren−
čianskych Stankoviec.                                             Ľubomír Paulus

Kto bol Ivan Kolesár
V Beckovských novinách č. 2 z júna 2010 v článku Doktor Vondra v

spomienkach jeho syna je zmienka o evanjelickom farárovi Ivanovi Kolesárovi.
V Adamovských Kochanovciach v auguste 2010 sa uskutočnila spo−

mienka na tohto evanjelického farára a
pripomenuli si aj udalosti z roku 1940. Ivan
Kolesár bol v kontakte s odbojovou sku−
pinou Flóra, pomáhal s nasadením svoj−
ho života tým, ktorí to potrebovali. Všetko
to začalo pohrebom Štefana Pavlíka 15.
marca 1939, kde sa rozlúčil s ním, aj s
Československou republikou. Pokračova−
ním bol ďalší pohreb vojaka a následné
trestné oznámenie na neho.  Malo nasle−
dovať zatknutie farára Kolesára. No stalo
sa, čo nik nečakal, obyvatelia obce sa
postavili na stranu svojho obľúbeného fa−
rára. Dôkazom bolo, že pri odvážaní au−
tom si líhali pred auto. Následne bol pre−
pustený s prísľubom,  že sa dostaví na

vyšetrovanie. Pre nedostatok dôkazov bol nakoniec prepustený.
Po vypuknutí SNP sa aktívne zapojil do jeho udalostí a bojov pri Tel−

gárte. Farár Kolesár sa prejavil ako vlastenec, človek ochotný pomáhať
prenasledovaným – 150 židovských občanov pokrstil, a tak zachránil
pred deportovaním do koncentrákov.

         Ľubomír Paulus
Poznámky:
Ivan Kolesár (Matej Vladimír) (* 4. december 1895, Vyšná Boca − †

25. máj 1975, Bratislava)

I. Kolesar v r. 1940

Na začiatku bol e−mail od nášho spoluobčana. Oznamoval nám, že v
TESCU  existuje nadačný fond, kto−
rý podporuje projekty pre obce a
mestá v oblasti  ochrany životného
prostredia a ak máme nejaký nápad,
aby sme dali hlavy dokopy a niečo

vymysleli.  Veľa času nám do podania projektu nezostávalo, ale keď sa
chce...

Čo by tak obci a našim občanom mohlo
pomôcť?  Jedna z myšlienok smerovala k
čistému ovzdušiu. Väčšina občanov síce
kúri plynom, ale na jeseň a na jar sa ob−
cou ťahajú sivé smradľavé vlny dymu, čistia
sa záhrady. S tým by sa malo niečo spra−
viť! Susedia tých snaživých spoluobčanov,
ktorí chcú mať záhradky pekne upravené,
nemôžu ani vyvetrať, nedajbože sušiť von−
ku oprané oblečenie. Záľaha dymu z nie−
koľkých záhrad naokolo odradí každého.
Zákon – nezákon, veď čo majú spraviť s
toľkými orezanými konármi?

No a my sme prišli na riešenie. Možno nie je najideálnejšie, ale
mnohým z nás a hlavne čistejšiemu ovzdušiu prospešnejšie. Konáre sa
môžu štiepkovať a tento odpad sa dá ďalej využiť alebo uložiť na kom−
post. A nápad bol tu. Požiadame o financie na zakúpenie obecného
štiepkovača.  Projekt, ktorý sme podali, sme nazvali „Usmiata tvár
obce“. Veď kto by sa neusmieval, keď môže dýchať čistý vzduch a
ešte má aj záhradu pekne upravenú?

Šťastena sa na nás usmiala a v januári nám oznámili, že náš projekt
bol v programe Tesco pre zdravšie mestá 2011 zaradený medzi víťazné
a získali sme grand vo výške 3300,00 eur.

V marci vybrala výberová komisia ten správny stroj – štiepkovač a v
apríli sme ho vlastnili. Teraz už záleží len na Vás, občania, či chcete mať
čisté ovzdušie aj záhrady a využiť pomoc, ktorá sa Vám ponúka. Čo je
potrebné urobiť? Najskôr si dať do poriadku záhradu, konáre vyložiť pred
Vašu nehnuteľnosť a zavolať na obecnú prevádzku, aby Vám prišli koná−
re zoštiepkovať alebo odviesť. Štiepku môžete  využiť na vysypanie pod
kríky v okrasnej záhradke alebo na kompostovisko.

Tí z Vás, ktorí sa v októbri zúčastnili brigády v parku, sa mohli na
vlastné oči presvedčiť, že z množstva konárov, ktoré priviezli pracovníci
obecnej prevádzky na traktorovej vlečke, zostala po štiepkovaní len „kôp−
ka“ v multikáre.

Chceme poďakovať všetkým občanom − členom Jednoty dôchodcov
v Beckove, ktorí sa brigády v parku zúčastnili, rovnako členom ZO
Ochrancov prírody a krajiny v Beckove, ktorí orezali stromy na našom
cintoríne a prispeli tak k úprave cintorína pred Pamiatkou zosnulých.

A. Benková, za OcÚ Beckov

„Usmiata tvár obce“ – projekt pre zdravšiu obec
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Spomienka na detstvo
A dnes? Dnes tu stojím, na krku sedemdesiatpäťka.
Detstvo i mladosť, kdeže ste mi?
Tie detsky nežné viny, priezračné a čisté bez poškvrny.
Kľúčik som zapatrošila,
ním zamknuté sú vrátka detskej úprimnosti.
Cesta až dodnes je krátka.

Často sa vraciam v spomienkach na detstvo. Žila som v krásnom prostredí
Rajeckej doliny. Skôr, ako som do ruky dostala šlabikár, zomrel mi otec.
Pamätám sa na rozprávanie o hrôzach prvej svetovej vojny, kde mu mína
utrhla nohu nad kolenom.

Pod dohľadom mojej starkej a stále v robote zapriahnutej mamy som
prežila detstvo, kde hier bolo menej ako roboty. V máji 1942 som dovŕšila
šiesty rok a začalo sa pasenie husí, kŕdlik dvadsiatich malých húsatiek mi
starká pomohla vyhnať na pasienok, okolo pása v ručníku uviazaný chlebík
na desiatu, k tomu pramenitá voda zo studničky.

S pribúdaním rôčkov pribúdali i povinnosti. Každú sobotu vydrhnúť drevenú
podlahu v kuchyni. V domácnosti sme mali jediný elektrický spotrebič, rádio.
Cez zimu rozprávky a ľudové piesne zneli našou domácnosťou. Keď starká už
vyčerpala svoju studnicu rozprávania prišla som na rad ja, čítala som nahlas.

Po desiatich narodeninách pribudla ďalšia povinnosť. Každých štrnásť dní
sa z komory vynieslo drevené koryto. Do koryta sa naliala teplá, nie horúca
voda, nožom mama nastrúhala šichtové mydlo (vyrobené v Novom Meste
nad Váhom), na polovici mydla bol vytlačený jeleň. Starká mi vysvetlila, že z
hôr chodí jelenia zver sa napiť vody do Váhu, preto je jeleň na mydle. Prádlo
sme nechávali namočené do druhého dňa, vykrúcali sme ho, naložili na
menšie korýtko. Vo veľkom hrnci sme nahriali vody a postupne, kus po
kuse, sme ručne vyšúchali namydlený kus a ukladali do vedier. Najradšej
som chodila vypláchať prádlo do Rajčianky cez leto, voda príjemne chladila
nohy, neraz sme sa pooblievali. Vypláchané prádlo sa usušilo na dvore
povešané na šnúrach pripnuté drevenými kolíkmi. Cez zimu sme prádlo
sušili na povale. V zime chlapi na rieke vyrúbali otvory, prieluby, pri pláchaní
sme si ruky zohrievali teplým prádlom. Veľké posteľné kusy sa ešte vo
veľkom hrnci vyvárali, po vypláchaní sa duchny naškrobili. Suché posteľné
prádlo sme chodili do valchovne vyvaľkať, bolo krásne ako list. Žehlička v
čase môjho detstva sa zohrievala dreveným uhlím alebo na sporáku.

V lete, keď boli krásne slnečné dni, z izieb sme vyniesli domáce tkané
koberce a dve tri susedy sme si zobrali lavice na štyroch nohách a ryžák,
kefu. Koberce sme v rieke priložili kameňmi a my sme sa kúpali, keď bolo
kúpačky dosť, koberec za kobercom, stojac v rieke, sme na lavici kúsok po
kúsku vydrhli. Vypláchané koberce sme navešali na drevené zábradlie mosta
a znovu sme sa kúpali. Podvečer sme koberce stočili, naložili na vozík i s
lavicami a utekali sme k večeri. Nemali sme vysávač, ani práčku. Prvú
práčku mama vyskúšala až v roku 1952. Nemala žmýkačku a nehriala
vodu, ale prala. Vtedy sa začal na pranie používať prací prach.

Každá doba prináša zmeny, teraz máme veľa pomocníkov v domácnosti,
v reklamách nám ponúkajú novosti, ktoré nám v domácnosti pomáhajú,
ale... Žijeme lepšie? Sme šťastnejší, rozumieme si, pomáhame si navzájom?
Zamyslime sa.                                                           Margita Bubeníková

Parkovisko pri parku
Plocha pod Beckovským hradom, ktorá vytvára pre návštevníka pod−

ujatia patričnú scenériu je počas roka využívaná ako parkovisko. V roku
2011 bola šesť dní využitá pre podujatia v prospech obce Beckov.

Klobúk dole pred dvojicou Klčovský−Estergájoš, ktorí Beckovské sláv−
nosti vytiahli do veľkého šoubiznisu, s čím súvisí rentabilita a aj veľká
propagácia obce. Z veľkého prílivu účastníkov vyplynul problém hlučnosť
a malosť. Tento priestor je malý na vystúpenie kvalitných skupín, ktoré
majú patričnú zvukovú aparatúru.  Pri takomto koncertnom vystúpení v
tomto priestore je zlá akustika, o hygiene ani nehovorím, potreby účast−
níci vykonávajú po celom parku, na každej zelenej ploche a pod oknami
okolo bývajúcich rodín.

Keď chceme pokračovať v úspešnom zvládaní týchto podujatí, treba
priestor zväčšiť smerom do parku, vyťažiť prvý rad drevín, ktoré sú tam
nevyhovujúce a bránia rozptylu zvuku. Dávam na vedomie občanom, že
park nie je chránené územie, ale pozemok vo vlastníctve obce. Alebo je
druhý variant, presťahovať podujatie na iné miesto, napr. na futbalové
ihrisko.

Tento priestor bol malý už počas Beckovských slávností poriadaných
obcou. Nehovorím o probléme s vodou a elektrinou v tomto priestore.
Taktiež upozorňujem na to, že nie je spracovaná žiadna dohoda o týchto
aktivitách s majiteľmi susedných parciel, ktorí sú konaním podujatí obme−
dzovaní.

K žiadnemu vylepšeniu priestoru nedošlo a pripadá mi to ako nič
nerobenie na národnom štadióne.

Plánujeme podujatia na rok 2012, podpísať povolenie na konanie pod−
ujatia je veľká zodpovednosť, čo na to komisia pre životné prostredie,
predseda pán Marian Polák býva v blízkosti a situácia je mu dobre zná−
ma. Situáciu taktiež dobre poznám zo všetkých koncov, nakoľko som
pôsobil ako poslanec OZ Beckov.

Na celú vec som upozornil nedávno aj pána starostu obce, sme už
dvadsať rokov v EÚ a park máme ohradený nevkusným pletivom a
ohradou na mnohých miestach narušenou, ktorá už neplní svoj účel ako
ochrana pred domácou hydinou. Dvornického kúria je hojne navštevova−
ná turistami z celej EÚ a kvôli dobrej reprezentácii venujme pozornosť
tejto časti obce, aby si turisti odnášali z obce len krásne spomienky a
obdiv.                                                      Pavol Hladký, 28.8.2011

Pranie na koryte
V časoch môjho detstva sme právali na koryte na rumpli. Han−

dry sme namáčali do sódy, a potom sa prádlo ručne drhlo na
rumpli  a pláchalo sa pod studňou v studenej vode. Prádlo bolo
konopné, plachty, uteráky, spodné gate, zváralo sa. Mama navari−
la lúhu (mydlo sa varilo doma z kostí), prádlo sa v hrnci preklada−
lo lúhom a dreveným popolom, a tak vyváralo. Vyvarené a vyplá−
chané sa vešalo po plotoch na sušenie. Mama ho ešte vybúchala
drevenou „diežou“, doštičkou ako lopárik na halušky.

Prvú práčku sme si kúpili až na Vianoce 1961, keď som už
bola vydatá a mala tretie dieťa, volala sa „perobotka“, bola to už
práčka so žmýkačkou. Vody som si nahriala a prala som s mydlo−
vými vločkami, ktoré sa kupovali, ešte neboli pracie prášky ako
dnes. Namáčali sme v pracej sóde, neskôr prišiel Namo, prostrie−
dok na namáčanie. Názvy prvých pracích práškov si už nepamä−
tám, kupovali sme ich v obchode u Šutovského.

Zaspomínala si Anna Kročitá, rod. Hlávková                      (b)

Staré zlaté časy
Každý určite počul slovné spojenie „perný deň“ alebo „veľké pranie“ a v

mysli sa nám vyjaví niečo nepríjemné, čomu by sme sa radi vyhli.
Pozrime sa na pranie z praktickej stránky. Je to nevyhnutná činnosť v

našich domácnostiach vykonávaná ženami, ale v ázijských krajinách viac
mužmi. Teraz ju pomáhajú zvládať automatické pračky, ženy môžu sledovať
televíziu, čítať knihy a pračka perie...

Nebolo to tak vždy, naše staré a prastaré mamy právali vyváraním –
zváraním pomocou nazberaného popola (viď ľud.pieseň Mala som šaty zvá−
rať... pozn.č.1). No a na rad prišli lavica a piest, šťastné, čo mali blízko rieku
(Dolu Váhom tečie vodička... pozn.č.2, Švárne dievča pri Dunajku... po−
zn.č.3). Ďalším jednoduchým pomocníkom bolo drevené koryto a rumpľa, pri
štyroch−piatich deťoch pomohli.

V mojich spomienkach sa ešte vynorí slogan: „Sam – perie sám“, všetka
česť, škoda ho (bol to prací prášok). Nasledovali rôzne druhy pracích práš−
kov viac menej účinných a už sme sa dostali k elektrickým pračkám, odbre−
menili chrbty a ruky žien od najťažších ženských prác, aj keď ešte zostalo
žehlenie a iná práca pri bielizni a šatstve, vďaka šikovným a schopným
inžinierom strojárom a robotníkom ostalo ženám viac času pre vedenie do−
mácnosti a výchovu detí.

Keď si teda spomenieme na „staré zlaté časy“, nezabudnime aj na túto
oblasť ženskej práce, ktorá bola v minulosti nie vždy príjemná, ale pre chod
domácnosti dôležitá a prepotrebná.                                  Oľga Pišojová

POZNÁMKY
1) Mala som šaty zvárať, prišli ma nahovárať.
Dajte, chlapci, dajte pokoj, rozsypala som si popol!“
2) Dolu Váhom tečie vodička, na nej šaty perie Anička,
šatočky perie, voda ju berie, že je maličká.
3) Švárne dievča pri Dunajku, čo robíš? Šaty periem, môj šuhajko, však vidíš!

Zmrzlina môjho detstva
Bosými nohami po rozpálenom piesku
popri kovárni, kde kone kujú,
deti s čiapkami na hlávkach radostne upaľujú.

V pästičkách stískajú si groše,
utekajú a slnko páli a páli...
Až doposiaľ sa hrali,
so žezlom v ruke, zmrzlina v kornúte,
cítia sa sťa králi.

A trielia hneď spiatky
cez mamine hriadky
rovno do kuchyne.
Kráľovsky zavelia – Všetci si líznime!

Básne: Ján Orosch
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Milovníci prírody a návštevníci Prírodnej
rezervácie Sychrov si iste všimli, že sa vo
vnútri rezervácie riadne presvetlilo. Tento
úkaz je dôsledkom revitalizácie PR Sychrov.

Prírodná rezervácia vynikla zásluhou
RNDr. Pavla Devána, CSc. v roku 1984 na
sčasti zalesnenom pasienku v 60−tych rokoch
minulého storočia s cieľom udržať najsever−
nejšiu populáciu hlaváčika jarného v býva−
lom okrese Trenčín. ZO SZOPK Beckov v roku
1985 spočítala 1.361 jedincov a 617 trsov.
Od roku 1986 periodicky kosíme rezerváciu,
od roku 2006 štiepkujeme výmlatky. V ro−
koch 1999 a 2007 boli vyrezané tieniace bo−
rovice na okraji lesa. Zatienenie rezervácie
rastom drevín pokračovalo do takej miery,
že sa menila bylinná skladba lúčneho po−
rastu. V dôsledku týchto zmien sa pristúpilo
k plošnej revitalizácii PR Sychrov.

Po vyznačení tieniacich drevín pracovníkmi
ŠOP CHKO B. Karpaty a dohovore s Lesmi
SR sme pristúpili k vyrezaniu 47 kusov stro−
mov. Dňa 7. a 8. marca 2011 sme podrezali

vyznačené stromy a zároveň pomáhali pri vy−
ťahovaní drevnej hmoty lesným traktorom na
lúku mimo rezerváciu. Po vyťahaní stromov sme
pozberali poolamované haluze. Ochranárske−
ho zásahu sa zúčastnili za Lesy SR P. Haluza
a M. Žár, za ZO SZOPK Beckov Ing. M. Nebo−
háč, M. Hladký a Ing. V. Maslo. Začiatkom leta
Lesy SR drevnú hmotu poštiepkovali a odviezli
(viď fotografie).

Aby sme mohli porovnať vplyv revitalizá−
cie v PR na populáciu hlaváčika jarného pre−
viedlo sa s CHKO Biele Karpaty kontrolné
spočitovanie. Plochu sme rozdelili na 3 met−
rové pásy, napočítaných bolo 4.305 kvitnú−
cich trsov. Krásu PR Sychrov sprístupňuje
od roku l993 Náučný chodník Sychrov. Ten−
to je vedený cez novovysadený les na pô−
vodných roličkách a škrapových pasienkoch
po vtedajších požiarnych chodníkoch vybu−

dovaných Štátnymi lesmi. Zhotovenie tabúľ,
výrobu a osadenie panelov v teréne zabez−
pečila ZO SZOPK Beckov. Z grantu OcÚ Bec−
kov sme v roku 2010 technicky zabezpečili

výmenu tabúľ a v 2011 aj rekonštrukciu
stojanov. NCH Sychrov je najviac na−
vštevovaný počas kvitnutia hlaváčika jar−
ného.

Po otvorení hradu v roku 2012 PR
Sychrov a PR Skalice spolu s náučnými
chodníkmi poskytnú turistom a milovní−
kom prírody poučné celodenné využitie
voľného času v Beckove. Do budúcna
plánujeme prepojiť sieť našich NCH cez
genofondovú plochu Poniklecová medza
v Klíži a genofondovú plochu Aragonito−
vá medza v Malom Hrabovníku na vče−
lársky NCH v Kálnici vybudovaný ZO

SZV v Novom Meste n.V. Panely by sa osa−
dili na spomínaných genofondových plo−
chách. Týmto chceme ukázať prírodné hod−

noty mikroregiónu Beckov – Kálnica ako i
vplyv človeka na biodiverzitu v zmieňovanom
území.

 Na otázku položenú článkom odpoviem
nasledovne:

− PR Sychrov pomohla udržať najsever−
nejší výskyt hlaváčika jarného;

− následne vybudovaním NCH Sychrov
zvýšila sa návštevnosť a propagácia PR medi
turistami a odbornou verejnosťou;

− jestvujúcou PR sme mohli argumento−
vať proti ťažbe uránu v Krivosúd Bodovke a v
Kálnici;

− PR Sychrov zvyšuje „fenomén Beckov“
o ďalšiu prírodniarsku atraktivitu;

− PR taktiež pomohla profilovať 26 ročnú
činnosť ZO SZOPK Beckov.

Ing. Viliam Maslo

Foto: Podrezovanie stromov (Ing. Nebo−
háč a Ing. Maslo) a zberanie halúz (Milan
Hladký) v PR Sychrov a vyťahané drevo z
PR Sychrov.

Čo nám priniesla 26 ročná
Prírodná rezervácia Sychrov?

Zákaz kladenia otvorených
ohňov odvolaný

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vi−
dieka SR vydalo 23.8.2011 rozhodnutie,ktorým
sa až do odvolania zakazovalo zakladať a udr−
žiavať otvorené ohne. Tento zákaz bol odvola−
ný 9.9.2011 vplyvom zmeny aktuálneho poča−
sia, ako aj s ohľadom na vývoj meteorologickej
situácie v SR.(b)

Viac na: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?na−
vID=1&navID2=1&sID=37&id=4977

Hruška
Rok čo rok sa pri nej zastavím. Na jar, keď

rozvíja zelené listy a krásne zakvitne. Kto? No
predsa ona, hruška. Táto dáma akosi mala
šťastie, že ostala v chotári. Je krásny pohľad
na jej kmeň a prestarnutú korunu, v ktorej hniez−
dia vtáky. Keďže je to dáma, zalichotím jej
a poviem, že má dobrých sto rokov. No ona
zamáva konármi a pomyslí si: len pridaj! Keď
som sa v auguste pri nej pristavil, bola zarode−
ná, ba doslova obsypaná sladkými hruškami. V
korune i na zemi. Niekoľko som si zobral, ostat−
né sú pre včely, vtáky, zver. Rastie si ďalej jej
spoločnosť robí les a občas zafúka vietor, kto−
rý odlomí haluz, aby jej trocha prečesal korunu.
Iste, zaslúžila by si viac pozornosti a opatery.
No možno je lepšie, že svoju jeseň si prežíva v
tichosti. Ak poviem lokalitu, na rok by ju určite
navštívilo pár chamtivých dôchodcov, ktorí po−
zberajú všetku rodu zo stromov v chotári. Tak
radšej nie.                         Ľubomír Paulus

Iný pohľad
Pri prečítaní príspevku v BN č. 3/2011 pisa−

teľ článku p. Jambor akosi zabudol i na druhú
stránku, a to že zver každý rok narobí i veľa
škody na úrode, hlavne vysoká a diviaky. Sú
to rozryté lúky v chotári, ktoré vyzerajú neraz
akoby boli poorané. Za jednu noc dokážu divia−
ky rozryť posadené zemiaky, jelene a srny zase
zhrýzať zeleninu, repu, kukuricu atď. Pre vlast−
níkov sú to škody, ktoré nenahradí nikto. Preto
si myslím, že treba napísať i o týchto škodách.
Poľovnícky zväz by sa mal venovať i týmto
problémom a netváriť sa, že je všetko
v poriadku. Možno lepšie svetlo vnesie do týchto
problémov pripravovaný zákon o poľovníctve.

Ľubomír Paulus

INZERCIA
Obec Kálnica predá rodinný dom a poly−

funkčnú budovu s dvorom a zachovalou stodo−
lou. Zastavaná plocha spolu 510 m2. Priestory
vhodné pre výrobnú činnosť aj skladovanie.
Cena: 115 000,− Eur. Viac informácií: Obecný
úrad Kálnica, tel.: 032/77 988 32, mobil: 0917
916 426.

Predám: málo nosený sivo−šedý trojštvrťo−
vý kabát s kožušinou, s opaskom, do véčka.
Veľkosť 42, cena 75 eur; dlhý  čierny kabát, do
véčka, veľkosť 42, cena 35 eur; detský diev−
čenský bicykel s pomocnými kolieskami, s ko−
šíkom, nový, za 72 eur. Kontakt: Beckov, 0907/
375368
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Čas a naša súčasnosť, minulosť a
aká by mohla byť naša budúcnosť
I keď čas a udalosti nami prežívaného života sme schopní merať, veď hodinky

nosí na rukách takmer každý z nás, čas trvania niektorých nami vnímaných a
prežívaných udalostí sa nám zdá byť voči skutočnosti kratší a niektorých dlhší.
Deje sa to na základe na nás pôsobiacich okolností. Tak napríklad pri očakávaní
niečoho príjemného čas sa „vlečie“, plynie nám pomaly, sme nedočkaví. A na−
opak, pri čakaní na niečo nepríjemné, zlé, čas sa nám rýchle kráti, ubieha míľo−
vými krokmi.

Rozdielnosť v oblasti rýchlosti či pomalosti vnímania času vyplýva tiež z veku
vnímajúceho človeka. Lebo chtiac−nechtiac, život najmä v pokročilejšom veku nám
ubieha akosi rýchlejšie. To, čo bolo pred niekoľkými týždňami sa nám zdá byť ako
by to bolo včera, predvčerom. Ale je to iba naše zdanie, lebo čas, ako sa vraví „má
dosť času“. Avšak závislosť od dĺžky najmä odhadu je v značnej miere závislá tiež
od samotného postoja k vnímaniu aj vlastnej staroby, najmä k vyrovnávaniu sa
človeka s blížiacim sa koncom pozemského života a s tým súvisiacimi otázkami,
napr. čo bude potom a pod. Ale napokon s týmito otázkami sa človek stretáva a,
chvála Bohu, dúfajme, že aj vyrovnáva, už aj vo svojej mladosti. Ono vždy počas
nášho života je vhodné a osožné hlbšie si začať uvedomovať zmysel vlastného
života, či už v procese dospievania, či starnutia. Aj vtedy má zmysel v prípade
predchádzajúceho, dajme tomu „prázdneho“, či nedôstojného života, vedieť život
zlepšiť a začať ho napĺňať pozitívnym správaním k svojim blízkym, ale aj voči sebe
a vôbec sociálnemu okoliu, k ľuďom, s ktorými žijeme, s ktorými sa stretávame.
Vedieť ich chápať, spolucítiť s nimi a žiť nielen pre seba, ale viac i pre iných. Vedieť
chápať svet i život, ich vznik a trvanie nielen rozumom, ale aj citom. Môžeme tým
prispieť k riešeniu problémov, ktoré naša spoločnosť prekonáva tak v oblasti spo−
ločenskej, ako i ekonomickej, napr. v nedostatočnej vyváženosti uspokojovania
potrieb spoločnosti ako celku a špecifík jednotlivca.

Popri určitých úspechoch v pokusoch o odstraňovanie nedostatkov v riadení
a konsolidácii pomerov najmä ekonomiky štátu a spoločnosti, napr. riešenia ne−
zamestnanosti, či získavaní investorov k oživovaniu rozvoja priemyselnej výro−
by, či zavádzaní opatrení šetrenia, sme svedkami aj zhoršovania životných pod−
mienok značnej časti našich občanov, najmä v dôsledku znižovania ich kúpy
schopnosti, spôsobovanej nezamestnanosťou a nízkymi zárobkovými možnosťa−
mi, nehovoriac o úbohých príjmoch starších dôchodcov.

Nuž a ako teda môžeme prispieť k riešeniu už aj spomenutých problémov
našej spoločnosti?

Zjednodušene povedané, prestaňme byť ľahostajní k tomu, čo sa deje okolo
nás a pridajme ruku k dielu tých, ktorí sa už o to snažia. Viem, nie je to ľahké a
jednoduché. Veď preto nám to asi nejde. Ľahšie je to v partnerskom vzťahu
dvoch ľudí, kde platí, že keď sa nám niečo nepáči na partnerovi a sme kvôli tomu
v hneve, najlepšie je zmeniť seba. To dokážeme skôr, ako zmeniť toho druhého.
Veď aj tu platí zákon akcie a reakcie (každá akcia vyvolá reakciu). Tento zákon
však neplatí iba v partnerskom vzťahu dvoch blízkych ľudí, ale jeho účinnosť je
neobmedzená a možno ním pôsobiť i vo vzťahu k susedom, spolupracovníkom a
všetkým ľudom, s ktorými prichádzame do styku. To môže začať milým pozdra−
vom, vypočutím človeka, ktorý sa nám prihovorí, prípadne poskytnutím nejakej
informácie o niečom, poskytnutím rady, pomoc pri odnesení nákupu a pod. Také−
to drobnosti tiež vytvárajú, resp. prispievajú k vytváraniu dobrých medziľudských
vzťahov, ktoré sú základom spríjemnenia si života a ochoty opätovania toho, čo
s vďakou prijímame od iných. Vytvorenie dobrých medziľudských vzťahov nám
zabezpečuje skutočnosť, že človek už prestáva byť sám a ako sa vraví, že viac
hláv viac rozumu, ale napokon i viac odvahy obhajovať svoje opodstatnené po−
žiadavky občana právneho štátu.

Tak, ako nám to pripomínal Ján Pavol II.: „Ľudia, nebojte sa“. Nuž, ale ako to
začať, keď človek nechce byť „bielou vranou“, alebo keď nemá dosť peňazí na
korupciu, ktorá aj u nás prekvitá. Nuž , to sú tie otázniky, na odpovedi ktorých
závisí pozitívna eliminácia súčasného stavu. V súvislosti so spomenutými naras−
tajúcimi problémami spoločnosti, sťažovaním podmienok ich životnej úrovne je
postihnutá tá časť populácie, ktorá je v post produktívnom a detskom veku a jej
prosperita je závislá od produktívnej časti spoločnosti, od pracujúcich občanov,
ktorých stav sa k počtu tých závislých, predlžovaním ľudského veku enormne
rýchlo znižuje, čiže tými postihnutými sú dôchodcovia a deti, resp. ich rodiny.

Ale vráťme sa opäť ku generácii tých starších, lebo život aj po vstupe človeka
do pokročilejšieho veku pokračuje ďalej a popri ťažkostiach, ktoré sa občas
prejavia v trochu zníženej pohyblivosti či zabolenia v kĺboch, či krížoch, nám
poskytuje aj veľa príjemných a slnečných dní pohody, aj množstvo toho, na čo
budeme môcť spomínať, lebo i tí najstarší, keď už toho veľa nezvládzu, ostávajú
im už iba tie krajšie a radostne prežité chvíle svojej mladosti, na ktoré si môžu iba
spomínať. A byť poradcami tým mladším, ak ich oni, pravda, budú ochotní počú−
vať, aby bolo možné v mladosti si zabezpečiť iba dobré spomienky, pre ich
starecké spomínanie. Ale aby naše spomienky mohli byť prevažne iba príjemné,
závisí v značnej miere od toho, ako sme sa my sami podieľali na napĺňaní cesty
nášho života a nespoliehali sa iba na to, čo nám „osud prinesie“. Veď už naši
praotcovia vravievali: Ako si ustelieš, tak budeš spať.

Záverom našej mládeži želáme, aby svoju mladosť napĺňali plným priehrštím
iba dobrými skutkami, radosť spôsobujúcu svojim blízkym a mali iba príjemné
spomienky tak, aby pri dosiahnutí maturity života, pri vstupe do dospelosti radi
spomínali na svoje zážitky a úspechy dosiahnuté vo svojom detstve.

PhDr. Štefan Graca, CSc.

Partnerské stretnutie Slavkov – Beckov
V piatok 7.10.2011 sa v Slavkove uskutočnilo pracovné stret−

nutie členov zastupiteľstiev a zástupcov spolkov partnerských
obcí Slavkov a Beckov. Hlavným výstupom rokovania bolo uza−
tvorenie zmluvy o cezhraničnej spolupráci na ďalšie obdobie, kto−
rú starostovia oboch obcí slávnostne podpísali. Táto zmluva otvá−
ra pre obe obce možnosť zapojiť sa v budúcnosti do medzinárod−
ných dotačných programov a priniesť tak do obcí ďalšie finančné
prostriedky zvlášť z európskych štrukturálnych fondov zamera−
ných na cezhraničnú spoluprácu a rozvoj pohraničných regiónov.

Ďalším cieľom bolo iniciovať spoluprácu medzi jednotlivými spol−
kami oboch obcí. Stretnutia sa preto zúčastnili aj zástupcovia
spoločenských organizácií – poľovníckeho združenia, dobrovoľ−
ného hasičského zboru, obecného športového klubu, jednoty dô−
chodcov, českého záhradkárskeho zväzu – ktorí vo vzájomnej
diskusii hľadali možnosti, ako aktívne spolupracovať.

Stretnutie bolo dôležité z hľadiska udržateľnosti mikroprojektu
„Folklorní tradice putujú přes hranice“, ktorý sme spoločne reali−
zovali v minulom roku a jeho hlavným výstupom bol Folklórny deň
v Slavkove. Na stretnutí sa riešila i otázka spolupráce v oblasti
kultúry, histórie a tradíc. V Slavkove sa začalo s prípravou ďal−
šieho Folklórneho dňa.

Súčasťou rokovania bolo samozrejme i predávanie skúseností
z riadenia komunálnej politiky a realizácia úloh miestnej samo−
správy. Stretnutie bolo prínosom pre obidve obce a určite splnilo
svoj účel. Treba veriť, že partnerstvo oboch obcí nebude len na
formálnej úrovni, ale že sa postupne budú vytvárať priateľské
väzby medzi občanmi Slavkova a Beckova. Mgr. Libor Švardala,
starosta obce

Zdroj: www.obecslavkov.cz

Na fotografiách starostovia obcí Slavkov a Beckov Mgr. Libor
Švardala a Karol Pavlovič pri podpisovaní zmluvy o cezhraničnej
spolupráci a časť delegácie z Beckova
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15. BECKOVSKÉ KOLO O POHÁR STAROSTU
Dňa 16.7.2011 počas trvania Beckovských slávností poľovnícke združe−

nie PZ HURBAN – BECKOV usporiadalo na svojej strelnici „TEHELŇA“
preteky v streľbe na asfaltové terče pod názvom „BECKOVSKE KOLO
O POHÁR STAROSTU OBCE“. Strieľalo sa za krásneho počasia, kde
zvíťazil Miloš Gúčik z Nového Mesta nad Váhom, druhý skončil Erik Trau−
tenberger z Kočoviec, tretí Pavel Kováč z Moravy, obec Karolínka, štvrtý
Ing. Ján Kováčik z Nového Mesta nad Váhom, piaty Andrej Kvasňovský
z Kálnice, šiesty Ján Krchnavý z Kálnice a siedmy skončil Jozef Ondrá−
šik z Hôrky.

Podujatie sponzorsky podporili: Obce Beckov, DETMAR, spol. s.r.o., Milan
Haberla z Majdána, TESCO STORE, a.s., Distribučné centrum Beckov,
EKOPOL, spol. s.r.o. − Peter Benko, REX s.r.o., Vincent Varček Moto Bar.

Text a foto: Ing. Marek Jambor

Na fotografii zľava doprava – Pavol Hladký, Miroslav Uherčík, Karol Pav−
lovič, Erik Trautenberger, Miloš Gúčik, Pavel Kováč, Ing. Ján Kováčik, An−
drej Kvasňovský, Ján Krchnavý a Jozef Ondrášik.

Cigánski diabli v Beckove
Pár dní pred odchodom na šnúru koncertov v zahraničí sa beckovskému

publiku predstavilo známe hudobné teleso Cigánski diabli. Svoj koncert odo−
hrali v nedeľu 11. septembra 2011 o 19.00 h pred 240 divákmi. Svoje maj−
strovstvo ukázali pri skladbách od Emericha Kálmana, Franza Liszta, Jo−
hannesa Brahmsa, Antonína Dvořáka a i. Od obecenstva si za svoj výkon
vyslúžili dlhotrvajúci standing ovation.

Napriek náročnému dňu, kedy beckovský koncert bol ich tretím vystúpe−
ním v ten deň, boli veľmi priateľskí a milí. Po koncerte ochotne pózovali pred
fotoaparátmi a radi sa podelili so svojimi dojmami, pričom veľmi pozitívne
ohodnotili naše publikum.

Koncert sa uskutočnil v spolupráci s umeleckou agentúrou Mystik.
Za spoluprácu ďakujeme pracovníčkam okolitých obecných a mestských

úradov. Zvlášť chceme poďakovať p. Husárovej z OcÚ Trenčianska Turná,
p. Dutkovej z OcÚ Tr. Stankovce a p. starostovi Pomajmovi z Modrovky za
pomoc pri predpredaji vstupeniek.                                                   IM

PZ Hurban Beckov upozorňuje

Vážení občania!
Dňa 18.10.201 mi Slovenská pošta doručila dopis s ano−

nymným oznámením na člena PZ Hurban Beckov, ktorý sa mal
v presne nezistenú dobu dopustiť nekalého konania v chotári
obce Beckov.

Chcel by som požiadať občanov, aby takéto skutky oznamo−
vali osobne mne a štatutárovi PZ Hurban Beckov, predsedovi
p. Miroslavovi Uherčíkovi alebo na linku 112 a 158, nakoľko
zadokumentovanie týchto vecí v poľovníctve je viazané rých−
losťou, ako aj zabezpečením vecných dôkazov.

Záverom ďakujem občanom za všímavosť pri prechádkach
prírodou.                                                       Pavol Hladký

Starí páni a Deň zelá
V dňoch 30.9. až 2.10 2011 sa v meste Stupava uskutočnilo

veľké podujatie „Deň zelá“.
Nakoľko dňa 18.6.2011 privítali starí páni Beckova na našom

ihrisku svojich rovesníkov zo Stupavy, na oplátku naši priatelia zo
Stupavy nás pozvali 1.10.2011 na Deň zelá a pri tejto príležitosti
sme v Stupave odohrali priateľský futbalový zápas. Vo veľmi dob−
rom zápase vyhrali starí páni z Beckova 3:1, keď ich góly dali:
Neboháč Peter, Ivana, Bartovič.

Pekný sobotný deň napokon spríjemnilo večerné posedenie
oboch mužstiev v priateľskej atmosfére pri dobrom vínku.

Jaroslav Zbudila, foto: J. Straka

Zumba s Kubom
Zumba fitness Vás pozýva do telocvične ZŠ v Beckove od 5.

októbra 2011 každú stredu v čase od 18.hod do 19. a pre veľký
záujem aj v pondelok od 19.hod do 20.hod.

Poplatok je 1,50 eura dospelí a 1 euro deti. Príďte si zacvičiť aj
Vy medzi nás!

Jubilejná fitnesspárty
Kde bolo, tam bolo – čo bolo ?– nuž, v beckovskej prírode, na búdke

u Jarábkovcov, vzdialení od civilizácie, ale zblížení spoločnou záľubou,
sa stretlo sedem desiatok fitnesákov – priateľov na jubilejnej fitnesspárty.
Dvadsať rokov sa venujú vo fitnescentre P+D Jarábek v Trenčíne svojim
zverencom. 18−ty jún 2011 bol pre nich dňom pohody a stretnutí preteká−
rov, ktorí sú už na športovom „dôchodku“, ale i tých v rozkvitajúcej
kariére. Medzi nich patrí aj úradujúca absolútna majsterka Európy a bronzová
na svete v bodyfitness Adela Ondrejovičová, ktorej prúdi v žilách bec−
kovská krv. Na party si odskočila počas prípravy na tohtoročné svetové
šampionáty. Do neskorého večera sa porušovali všetky zásady zdravej
výživy – guláš bol síce zo zdravého divinového mäska, ale grilované
prasiatko a zákusky z kuchýň našich milých fitnesáčiek a ich príbuzných
napĺňali kalóriami všetky brušká. Na dobré trávenie boli dávkovaná v
primeranej miere pivko, vínko i slivovička od trénera Palina. Na doplnenie
vitamínov stačilo prejsť sa po lúčke k obrovským čerešniam a hor sa do
koruny – vyhrávali škorce, tie nepotrebovali rebrík.

Na osvieženie účastníkov fitnesspárty pokropil letný dážď. Akože inak
by sa zakončil tento príjemný deň −  po zotmení atmosféru  blížiacich sa
letných nocí pripomenuli lietajúce svätojánske mušky.

Ing. Darina Jarábková
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Ročník 2010/2011 uzavrel kapitolu dňa 19.6.2011 a pre mužstvo mužov
zostal tzv. Čierny Peter, keď sa im nepodarilo zachrániť II. triedu Sever, v
ktorej účinkovali štyri ročníky. Hneď po vylosovaní s číslom 14, ktoré získalo
mužstvo Beckova nasvedčovalo, že je to pre mužstva nešťastné číslo, nakoľ−
ko zaručuje zostup. Pred sezónou prišli do mužstva viacerí neznámi hráči,
ktorí nedokázali nechať pre obec Beckov väčšiu túžbu po víťazstvách a srd−
ce. Tým pádom nemohli konkurovať súperom a najmä v domácom prostredí
prehrali až sedem zápasov a len tri vyhrali. A cez zimnú prestávku odišli
niektorí hráči, aj najlepší strelec posledných rokoch Martin Pálka a Peter Pev−
ný sa dlhodobo zranil v zimnej príprave. Spolupráca medzi klubmi a mnou
pokračovala aj tento ročník, ktorí dostavali výsledkový servis ihneď po ukon−
čení zápasov cez SMS, čo kluby uvítali a spolupracovali okrem Kľúčového.

MUŽI:
Mužstvo mužov pokračovalo aj druhý ročník, tréner Ivan Tomčík z No−

vého Mesta nad Váhom a vedúci Ladislav Vanek. Mužstvu sa nepodarilo
zachrániť súťaž pre nový ročník 2011/12.

Ako ďalej bude smerovať mužstvo mužov ukáže čas.
Zostava mužov: Kačerek, Valach – Neboháč, Hrbas, Pálka, Podhorský,

Moravčík, Onderčo, Vrba, Kubovič, Pollák, Jakub Kuník, Minárik, Jozef Ku−
ník, Husár, Peter Pevný ml., Kollár, Bošanský, Tomašák, Trebatický, Miná−
rik, Hadbábny, Beňovič, Sedláček (dorast aj muži).

Strelci gólov (38): Pálka 8, Neboháč 6, Husár 5, Matlák 4, Pevný 3,
Minárik, Bošanský, Trebatický, Sedláček, Beňovič po 2, Hadbábny a Jozef
Kuník po 1.

Bilancia ročníka 2010/2011:
Doma: 13 zápasov 3 výhier 3 remíz a 7 prehry 19:35 skóre s 12 bodmi.
Vonku: 13 zápasov 1 výhra 2 remízy a 10 prehry 19:36 skóre s 5 bodmi.
Celkom: 26 zápasov 4 výhry 5 remízy a 17 prehier 38:71 skóre s 17

bodmi.
Muži skončili v tabuľke na 14. mieste zo 14 účastníkov.
Výsledky:
Jeseň: 1.Dolná Poruba−Beckov 4:3, 2.Beckov−Mních.Lehota 1:4, 3.Nová

Ves jun.−Beckov 4:3, 4.Beckov−Kľúčové 3:1, 5.Opatová−Beckov 3:2, 6.Bec−
kov−Ivanovce 1:4, 7.Melčice−Beckov 2:5, 8.Beckov−Neporadza 2:4, 9. Zá−
blatie−Beckov 3:3, 10.Beckov−Skalka 1:1, 11.Svinná−Beckov 1:0, 12.Bec−
kov−Dolná Súča 0:6, 13.Beckov−Drietoma 3:0.

Jar: 14.Beckov−Dolná Poruba 0:3, 15.Mních.Lehota 4:1, 16.Beckov−Nová
Ves jun. 3:1, 17.Kľúčové−Beckov 3:0, 18.Beckov−Opatová 1:3, 19.Ivanovce−
Beckov 1:1, 20.Beckov−Melčice 2:2, 21.Neporadza−Beckov 2:1, 22.Beckov−
Záblatie 1:0, 23.Skalka−Beckov 3:0, 24.Beckov−Svinná 2:2, 25.Dolná Súča−
Beckov 3:0 kont., 26.Beckov−Drietoma 2:4.

DORAST:
Mužstve dorastu, pokračoval tréner Andrej Úradníček, od 17. kola pre−

bral mužstvo Dušan Hladký a vedúci Zdenko Hladký.
Výsledky sa zlepšili oproti minulej sezóne, ale v jarnej časti takmer vy−

hratý zápas po prvom polčase v druhom polčase prehrali, keď hráčom
odchádzala kondička a chýbala im tréningová jednotka.

Zostava dorastu: Wilfert – Ľubomír Vazovan, Peter Vazovan, Tomáš
Fiala, Michal Fiala, Pagáč, Sedláček, Čikel, Budík, Bubeník, Porubčan, Škar−
ka, Kamaráš, Obšud, Benko, Pokopec, Breznický.

Strelci gólov (39): Sedláček 9, Vazovan 8, Pokopec 7, Tomáš Fiala,
Martin Mikulička po 5, Michal Fiala 3, Breznický 2.

Bilancia po jesennej časti:
Doma: 9 zápasy 4 výhry 1 remíza a 4 prehry 20:16 skóre s 13 bodmi.
Vonku: 9 zápasov 3 výhry 1 remíza a 5 prehry 19:26 skore s 10 bodmi.
Celkom: 18 zápasov 7 výhier 2 remízy a 9 prehier 39:42 s 23 bodmi
Dorast skončil v tabuľke na 7. mieste z 10 účastníkov.
Výsledky:
1.Motešice−Beckov 1:3, 2.voľno, 3.Záblatie−Beckov 3:2, 4.Beckov−Veľká

Hradná 1:3, 5.Selec−Beckov 3:2, 6.Beckov−Trenč.Turná“B“ 3:2, 7.Dolná Poru−
ba−Beckov 3:3, 8.voľno, 9.Beckov−Trenč.Teplá 5:1, 10.Ľuborča−Beckov 2:3,
11.Beckov−Kľúčové 3:0, 12.Beckov−Motešice 2:2, 13.voľno, 14.Beckov−Zá−
blatie 2:3, 15.Veľká Hradná−Beckov 6:0, 16.Beckov−Selec 2:3, 17.Trenč.Turná
„B“−Beckov 2:1, 18.Beckov−Dolná Poruba 1:2, 19.voľno, 20.Trenč.Teplá−Bec−
kov 2:3, 21.Beckov−Ľuborča 1:0, 22. Kľúčové –Beckov 4:2.

ŽIACI:
Mužstvo žiakov, pokračoval tréner Roman Pastorek a vedúci Peter Hazda.

Aj druhý ročník pokračovali s výbornými výsledkami ako minulú sezónu, len

zápas v Kočovciach ovplyvnil rozhodca Bušo z Kálnice, ktorý si dokáže
svoje komplexy z minulosti odrovnať na nič netušiacich žiakoch.

Zostava žiakov: Strieženec – Peter Šimko, Patrik Šimko, Hazda, Štefá−
nik, Roland Kanáloš, Čikel, Badžgoň, Martiš, Kusenda, Tekula, Mikulička,
Černák, Wilfert, Nožina, Vacula, Jaroščiak,

Maroš Kanáloš, Paholek, Vojtek, Ševčík.
Strelci gólov (84): Maroš Kanáloš 31, Tomáš Hazda 20, Marek Jaroščiak

9, Michal Paholek 5, Martin Vojtek 4, Adam Martiš, Timotej Nožina, Ivanovce
(kontumačne) po 3, Roland Kanáloš 2, Šimon Kusenda, Lukáš Sedláček,
Pavol Badžgoň, Tomáš Čikel po 1.

Bilancia po jesennej časti:
Doma: 9 zápasov 6 výhier 2 remízy a 1 prehra 53:8 skóre s 20 bodmi.
Vonku: 9 zápasov 5 výhier 3 remízy a 1 prehra 31:10 skóre s 18 bodmi.
Celkom: 18 zápasov 11 výhier 5 remíz a 2 prehry 84:18 skóre s 38

bodmi.
Žiaci skončili v tabuľke na 3.mieste z 10 účastníkov.
Výsledky: 1.Dolné Srnie−Beckov 1:7, 2.Beckov−TTS Trenčín 6:0, 3.Iva−

novce−Beckov 2:3, 4.Beckov−Kočovce 10:0, 5.Mor.Lieskové−Beckov 2:2,
6.Drietoma−Beckov 1:7, 7.Beckov−Chocholná 3:0, 8.Bošáca−Beckov 1:1,
9.Beckov−V.Bierovce/Op. 0:0, 10.Beckov−Dolné Srnie 16:1, 11.TTS Trenčín−
Beckov 1:3, 12.Beckov−Ivanovce 3:0kont., 13.Kočovce−Beckov 1:1, 14.Bec−
kov−Mor.Lieskové 2:4, 15.Beckov−Drietoma 10:0, 16.Chocholná−Beckov 0:7,
17.Beckov−Bošáca 3:3, 18.V.Bierovce/Op.−Beckov 1:0.

Vladimír Školár, www. tjbeckov.wlist.sk

OŠK Slovan BECKOV Hodnotenie ročníka 2010/11

OŠK Slovan BECKOV
Výsledky jesennej časti 2011/12

Ročník 2011/12 začal 7. augusta 2011, mužstvo mužov po vypadnutí
účinkujú v poslednej III. Triede Sever... Po úvodných zápasoch sa ukázalo,
že mužstvá v tejto súťaži majú určitú kvalitu, alebo mužstvo Beckova mo−
mentálne nemá kvalitný hráčsky káder na popredné umiestnenie. Aspoň
doterajšie výsledky tomu nasvedčujú.

MUŽI:
Strelci gólov (23): Bošanský 8, Matlák 4, Pokopec 3, Neboháč 2, Chudý,

Králik, Hrbas, T.Fiala, Kupčík , vlastný g. po 1.
Bilancia jesennej časti ročníka 2011/2012:
Doma: 6 zápasov 3 výhier 2 remíz a 1 prehry 14:8 skóre s 11 bodmi.
Vonku: 5 zápasov 1 výhra 1 remízy a 3 prehry 9:12 skóre s 4 bodmi.
Celkom: 11 zápasov 4 výhry 3 remízy a 4 prehier 23:29 skóre s 15

bodmi.
Muži momentálne figurujú na 9.mieste zo 14 účastníkov.
Výsledky:
Jeseň: 1.Omšenie−Beckov 3:2, 2.Beckov−Nová Bošáca 1:0, 3.Beckov−

Potvorice 6:1, 4.Beckov− Hôrka 1:1, 5. Zem. Podhradie− Beckov 1:1, 6.Bec−
kov− Brunovce 1:1, 7.Lúka− Beckov 4:1, 8.Beckov− Motešice 5:1, 9.Stará
Lehota− Beckov 2:1, 10.Beckov− Dolné Srnie 0:4, 11:Modrová−Beckov 2:4.
A zápasy 12.Beckov−Horňany : , 13.TTS Trenčín− Beckov : sa odohrali po
uzávierke BN.

DORAST:
Strelci gólov (12): T. Fiala 2, Mikulička 2, Škarka 2, M. Kanáloš 2, Peter

Šimko, Jaroščiak, Ľ. Vazovan, Martiš po 1.
Bilancia po jesennej časti ročníka 2011/12:
Doma: 4 zápasy 1 výhry 1 remíza a 2 prehry 11:15 skóre s 4 bodmi.
Vonku: 2 zápasov 0 výhier 0 remíz a 2 prehry 1:14 skóre s 0 bodmi.
Celkom: 6 zápasov 1 výhra 1 remíza a 4 prehry 12:29 s 4 bodmi
Dorast momentálne figuruje na 7. mieste z 8 účastníkov.
Jeseň: 1.voľno, 2.Skalka−Beckov 1:0, 3.Beckov−Ľuborča 4:3, 4.Beckov−

Dolná Poruba 3:6, 5.V.Hradná−Beckov 13:1, 6.Beckov−Trenč.Teplá 2:4, 7.voľ−
no, 8.Beckov−Trenč.Teplice 2:2 a zápas 9.Záblatie− Beckov sa odohral po
uzávierke BN.

ŽIACI:
Strelci gólov (43): Štefánik 18, R. Kanáloš 10, Kusenda 5, Čikel 3, Paho−

lek 3, Nožina 3, Strieženec 1.
Bilancia po jesennej časti ročníka 2011/12:
Doma: 5 zápasov 2 výhry 1 remíza a 2 prehry 22:7 skóre so 7 bodmi.
Vonku: 5 zápasov 3 výhry 0 remíz a 2 prehry 21:7 skóre s 9 bodmi.
Celkom: 10 zápasov 5 výhier 1 remíza a 4 prehry 43:14 skóre so 16

bodmi.
Žiaci momentálne figurujú na 7. mieste z 12 účastníkov.
Výsledky: 1.Beckov−Mor.Lieskové 1:2, 2.Chocholná−Beckov 1:4, 3.Bec−

kov−Drietoma 1:3, 4.Beckov−Ivanovce 0:0, 11.Kočovce−Beckov 2:0,
5.V.Bierovce−Beckov 0:1, 6.Beckov−TTS Trenčín 3:2, 7.Nová Ves−Beckov
0:16, 8.Beckov−Tr.Bohuslavice 17:0, 9.Vrbovce−Beckov 4:0 a 10.Beckov−
Dolné Srnie sa odohral po uzávierke BN.5

Vladimír Školár, www. tjbeckov.wlist.sk


