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Uznesenie č.1/2010 − Obecné
zastupiteľstvo v Beckove

− berie na vedomie
1.Výsledky volieb do orgánov

samosprávy obce.

2. Vystúpenie novozvoleného sta−
rostu obce:

− konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce

Karol Pavlovič zložil zákonom pred−
písaný sľub starostu obce;

2. zvolení poslanci obecného za−
stupiteľstva zložili zákonom predpí−

saný sľub poslanca obecného za−
stupiteľstva a to menovite: Ernest
Benko, Ing. Marek Jambor, Ing. Da−
rina Jarábková, Anna Kabelíková,
Ing. Jaroslav Martiš, Mgr. Romana

Muráriková, Marian Polák, Mgr. Mar−
tina Striežencová, Jaroslav Zbudila.

Uznesenie č.2/1010 – Obecné
zastupiteľstvo v Beckove poveruje
poslanca Ernesta Benka, Beckov
č.135, zvolávaním a vedením zasad−
nutí obecného zastupiteľstva v prí−
padoch podľa §12 ods. 2 prvá veta,

Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Beckov zo dňa 17. decembra 2010

ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a
ods.6 tretia veta zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení ne−
skorších predpisov.

Uznesenie č. 3/2010 – Obecné
zastupiteľstvo v Beckove

zriaďuje komisie, a to:
− finančnú komisiu a správy ma−

jetku
sociálnu komisiu
− komisiu pre kultúru, šport a ces−

tovný ruch
− komisiu verejného poriadku,

obchodu a služieb
− komisiu životného prostredia

volí predsedov jednotlivých komi−
sií:

predsedu finančnej komisie p.
Ernesta Benka

predsedníčku sociálnej komisie p.
Annu Kabelíkovú

predsedu komisie pre kultúru,
šport a cestovný ruch p. Jaroslava
Zbudilu

predsedu komisie verejného po−
riadku, obchodu a služieb p. Ing.
Mareka Jambora

predsedu komisie životného
prostredia p. Mariana Poláka

Uznesenie č. 4/2010 – Obecné
zastupiteľstvo v Beckove

určuje v zmysle § 11 ods.4 písm.
i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpi−
sov plat starostu obce Beckov pod−
ľa § 3 a 4 zákona NR SR č.253/
1994 Z.z. o právnom postavení a pla−
tových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších
predpisov plat minimálny platný zo
zákona vo výške 2,20 násobku prie−
mernej mesačnej mzdy zamestnan−

ca v národnom hospodárstve vyčís−
lenej na základe údajov Štatistické−
ho úradu SR vždy za predchádzajú−
ci kalendárny rok s účinnosťou odo
dňa zloženia predpísaného sľubu sta−
rostom obce, t.j. od 17.12.2010.

K platu starostu obce sa udeľuje
odmena vo výške 30% s prihliadnu−
tím na náročnosť a kvalitu vykoná−
vanej verejnej funkcie.

Uznesenie č. 5/2010 – Obecné
zastupiteľstvo v Beckove

schvaľuje sobášiacich na voleb−
né obdobie 2010 – 2014 p. Karola
Pavloviča, p. Jaroslava Zbudilu a p.

Annu Kabelíko−
vú.

Uznesenie
č. 6/2010 –
Obecné zastu−
piteľstvo v Bec−
kove ukladá
predsedom ko−
misií a ďalším
poslancom pri−
praviť návrhy na
zloženie jednot−
livých komisií. T:
20.1.2011

Uznesenie
č. 7/2010 –
Obecné zastu−
piteľstvo v Bec−
kove doporuču−
je posúdiť potre−
bu aktualizácie
vnútorných no−
riem obce a pri−
praviť časový
harmonogram
riadnych zasad−
nutí obecného

zastupiteľstva.
Uznesenie č. 8/2010 – Obecné

zastupiteľstvo v Beckove
ukladá predsedovi komisie život−

ného prostredia predložiť na zasad−
nutie obecného zastupiteľstva všet−
ky materiály, ktoré sú potrebné k vy−
stúpeniu obce z TVK, a.s. T:
20.1.2011.

Zapísala A. Benková

Zloženie sľubu poslancov
obecného zastupiteľstva – no−
vozvolený starosta obce prečítal
zákonom predpísaný Sľub poslan−
ca obecného zastupiteľstva. Po−
slanci jednotlivo sľub potvrdili
slovom „Sľubujem“ a svojim pod−
pisom pod znenie sľubu. Z rúk
predsedníčky MVK p. Mgr. I. Hu−
decovej prevzali Osvedčenie o
zvolení za poslanca obecného za−
stupiteľstva. Zvolení poslanci
obecného zastupiteľstva zložili zá−
konom predpísaný sľub poslan−
ca obecného zastupiteľstva bez
výhrad.

Novozvolený starosta obce Karol Pavlovič zložil zákonom predpísaný sľub,
ktorý potvrdil svojim podpisom. Z rúk predsedníčka MVK Mgr. I. Hudecovej
prevzal Osvedčenie o zvolení za starostu obce Beckov.

poslanec Ernest Benko

poslankyňa Anna Kabelíková
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Výsledky komu−
nálnych volieb, ktoré
sa konali dňa 27. no−
vembra 2010 aj v na−
šej obci mnohé zme−
nili. Máme 9 poslan−
cov obecného zastu−
piteľstva miesto pô−
vodne siedmych, z
toho sú šiesti noví, a
z tých nových sú

dvaja „staronoví“. Ale zmena na poste naj−
hlavnejšom nenastala. Občania si opäť zvo−
lili za starostu obce Karola Pavloviča − začí−
na sa pre neho už šieste funkčné obdobie.

1. Pán starosta, patríte k funkčne naj−
starším starostom u nás. Poznáte aj
starších? Čo pre Vás znamená byť zno−
vu na čele obce?

Poznal som a poznám v našom regióne
nielen vekovo, ale i funkčne starších ľudí
pôsobiacich vo funkcii starostov. Mnohí
obetovali všetok svoj čas a um pre rozvoj
tej ktorej obce. V novembrových komunál−
nych voľbách som i ja po šiesty krát dostal
dôveru pokračovať v začatej práci pre našu
obec a jej občanov. Som za to vďačný, no
zároveň i cítim tú obrovskú zodpovednosť
za ďalší chod obce. V spolupráci s novozvo−
lenými členmi a členkami obecného zastu−
piteľstva našej obce urobím všetko pre to,
aby som prejavenú vôľu občanov a ich
dôveru v nás nesklamal.

2. Nové obecné zastupiteľstvo – je
početnejšie, mladšie a krajšie (sú v ňom
štyri ženy), sú v ňom ľudia nových pro−
fesií, skúseností, osudov. Vidíte v tom
pozitívum pre obec?

Do nového obecného zastupiteľstva bolo
zvolených 9 členov. Sú v ňom zastúpení
skúsení „harcovníci“, ale i nováčikovia. Na
nich veľmi záleží, ako sa zhostia svojej úlo−
hy. Urobím všetko preto, aby spolupráca
medzi členmi obecného zastupiteľstva a
starostom bola na štandardnej úrovni. Veľ−
mi záleží na pravidelnej a vzájomnej komu−
nikácii, výmene názorov a zároveň hľadaní
najlepších riešení ku prospechu obce a jej
občanov. Pozitívom môže byť i väčšie per−
centuálne zastúpenie žien v našom obec−
nom zastupiteľstve oproti minulým voleb−
ným obdobiam, čo môže vniesť do vzájom−
ných vzťahov i nového ducha. Všetko však
ukáže čas. Prajem im v ich práci veľa vzá−
jomného pochopenia, trpezlivosti, zodpoved−
nosti – veľa úspechov.

3. Krátko po voľbách prišli Vianoce
a Nový rok, a preto sa len opatrne pý−
tam: mali ste vôbec čas na oddych, na
regeneráciu a načerpanie síl do ďalšie−
ho roka?

Aj napriek tomu, že práce je stále veľa,
a to z dôvodu rozbehnutia veľkých projek−
tov, si každý, hlavne v mojej pozícii, musí
nájsť určitý čas na oddych a relax i napriek
tomu, že je ho menej a menej. Vianočné a
novoročné obdobie mi poskytlo dostatok
času a priestoru, aby som sa mohol veno−
vať svojej rodine, ale hlavne však našim
vnučkám. Som presvedčený, že som na−
čerpal dostatočné množstvo síl, aby som
mohol pokračovať vo svojej práci.

4. Čo sa udialo po Novom roku v
oblasti správy vecí verejných v našej

obci? Vyberte, prosím, to najdôleži−
tejšie.

Po vyhlásení výsledkov komunálnych
volieb bolo postupne pripravované prvé
zasadnutie novozvoleného obecného za−
stupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.
decembra 2010 v priestoroch klubu pri par−
ku, kde novozvolení starosta a členovia
obecného zastupiteľstva zložili zákonom
predpísaný sľub a boli schválené všetky
potrebné náležitosti vyplývajúce zo zákona
o obecnom zriadení. Čo ma však mrzí, je
malá účasť občanov na uvedenom ustano−
vujúcom obecnom zastupiteľstve. V mesia−
ci januári bolo ďalšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva, ktoré schválilo všetky po−
trebné normy obce, členov jednotlivých
komisií a ďalšie potrebné náležitosti. Ďalšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
uskutoční dňa 25. februára 2011. Aj touto
cestou chcem upozorniť, že každé jedno
zasadnutie obecného zastupiteľstva je ve−
rejné, je riadne a včas vyhlasované a ve−
rejnosť má možnosť sa na ňom zúčastniť a
otvorene položiť otázky poslancom, staros−
tovi, týkajúce sa života obce a vecí verej−
ných. Priebežne, podľa vplyvu počasia,
pokračujú práce na rekonštrukcii NKP hra−
du Beckov a na príprave realizácie prác na
Trojičnom námestí.

5. Čo sa pripravuje?
V tomto období prebiehajú intenzívne

prípravné práce pre realizáciu rekonštruk−
cie Trojičného námestia, ktoré by mali za−
čať cca v mesiaci apríl, pripravuje sa ďal−
šia realizácia prác pri rekonštrukcii NKP
hrad Beckov, pred dokončením je kaplnka
Panny Márie Lurdskej pri obecnom úrade
– ostávajú zrealizovať malé práce či už pri
úprave interiéru alebo exteriéru. Je krátko
pred termínom realizácie zimných beckov−
ských slávností, vyvrcholením ktorých
bude fašiangová zábava v kultúrnom
dome, ktorú organizuje ZŠ s MŠ J.M. Hur−
bana Beckov. Pracovníci obecnej prevádz−
karne v tomto období pracujú na príprave
a realizácii dvoch detských ihrísk, ktoré
by mali byť inštalované cca do 1. mája,
jedno v lokalite pri bytovkách a druhé pri
futbalovom ihrisku. Nakoľko sa vedeniu
obce podarilo získať dotáciu pre kúpu štiep−
kovača, ktorý má napomôcť pri drvení dre−
veného odpadu, konárov a pod., chceme
tento zakúpiť v období mesiaca marec a
začať so službami pre občanov. Po skon−
čení zimného obdobia chceme zmapovať
a zrealizovať údržbu výtlkov na miestnych
komunikáciách.

Do ďalšieho čísla beckovských novín
by som chcel prispieť viacerými článkami,
kde by som rád zareagoval a vysvetlil
niektoré nezrovnalosti a nepravdivé infor−
mácie, ktorými sa snažili niektorí jednotlivci
ovplyvniť našich spoluobčanov pred komu−
nálnymi voľbami.

Aj touto cestou chcem vyzvať a pozvať
všetkých našich spoluobčanov na každé
jedno zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré je verejné a každý má právo a mož−
nosť sa ho zúčastniť.

Pán starosta, ďakujem za všetky infor−
mácie, ktoré ste poskytli našim čitateľom a
občanom.

Zhovárala sa Dana Badžgoňová

NA SLOVÍČKO, PÁN STAROSTA... Začnime od seba
Pri prechádzke poza „Vachatku“ si už určite každý z nás

stihol všimnúť množstvo odpadu, ktoré sa denne hromadí za
obecnou prevádzkou. Najviac ho tam pracovníci nachádzajú
po víkende. Zvykli sme si, že ho naložia do pripravených
kontajnerov, zaplnené „sa“ odvezú a prázdne „sa“ vrátia
naspäť a môžu sa opäť plniť. Zdá sa, že je všetko v poriad−
ku, systém zberu funguje a všetci sú spokojní. Ale...

Tým „ale“ sú neúmerne zvýšené náklady na vývoz veľ−
koobjemových kontajnerov. Podľa ročnej uzávierky za rok
2010 boli náklady spojené s likvidáciou odpadu oproti výno−
som (výber poplatkov od občanov a organizácií) vyššie až o
11.985 eur! Najvýraznejší podiel na tejto strate majú práve
veľkoobjemové kontajnery. Za rok 2010 sa vyviezlo 68 veľ−
koobjemových kontajnerov, čo predstavovalo 77 ton odpadu

V našej obci už veľa rokov funguje separovaný zber. V
pravidelných dvojtýždňových intervaloch sa vyvážajú smet−
né nádoby, do ktorých sa dáva všetok drobný odpad, ktorý
sa v obci neseparuje. Približne každých 6 týždňov sa pria−
mo spred domácností vyvážajú plasty a PET fľaše, 2x do
roka železné a neželezné kovy, textil, 1 x do roka papier.
Dvakrát do roka odváža firma elektroodpad a nebezpečný
odpad, po predchádzajúcom dohovore s vedúcim prevádz−
ky je možné doviezť do 1 m3 drobného stavebného odpadu.
Pre sklené fľaše je v obci k dispozícií 12 kontajnerov na sklo.
Na cintoríne sú umiestnené kontajnery na odpad vznikajúci
na mieste cintorína. Náklady na zber týchto odpadov sú
zahrnuté v poplatku za komunálne odpady a drobné staveb−
né odpady.

I napriek tomu, že v našej obci je možné separovať, za−
mestnanci pravidelne nachádzajú pred zadnou bránou pre−
vádzky plasty, kovy, papier, textil, i odpad, ktorý patrí do
smetnej nádoby. Napríklad veľké množstvá polystyrénu, ktorý
je potrebné rozlámať na menšie kúsky a dať do smetnej
nádoby.

Taktiež je potrebné, aby si na odpad, ktorý vzniká pri
vypratávaní domov, občania objednali veľkoobjemové kon−
tajnery na vlastné náklady. Pneumatiky, sedačky z áut a
pod. si taktiež občania musia odvážať na skládku na vlastné
náklady.

Mohlo by sa zdať, že zvýšením odpadu privezeného za
prevádzku sa znížil počet nelegálnych skládok. Opak je však
pravdou. Nelegálne skládky sa museli likvidovať aj v minu−
lom roku, čo tiež nebolo zadarmo. I keď sa to zdá neuveri−
teľné, ale i v kontajneroch na cintoríne sa pravidelne nachá−
dza odpad z domácností, výnimkou nie sú ani uhynuté zvie−
ratá.

Náklady na likvidáciu nelegálnych skládok i odpadov, ktoré
má znášať jednotlivec, musia znášať všetci.

Preto začnime každý od seba. Skúsme myslieť ekono−
micky nielen pre seba, ale pre všetkých. Pretože správanie
jednotlivca sa vždy dotkne celku.

Iveta Martišová

Zmena hodín pre verejnosť
pošty Beckov

V súvislosti so zlepšením ča−
sovej dostupnosti univerzálnej
poštovej služby verejnosti pristú−
pilo Oblastné riaditeľstvo pôšt Tren−
čín k úprave Hodín pre verejnosť
na pošte Beckov s účinnosťou od
14.2.2011 nasledovne:

Pondelok: 08:00 – 12:00 h 13:00 – 15:00 h
Utorok: 08:00 – 12:00 h 13:00 – 15:00 h
Streda: 08:00 – 12:00 h 13:30 – 17:00 h
Štvrtok: 08:00 – 12:00 h 13:00 – 15:00 h
Piatok: 08:00 – 12:00 h 13:00 – 15:00 h

Ing. Zuzana Mokrášová, riaditeľka ORP Trenčín
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Sčítanie patrí medzi najvýznamnejšie a najrozsiah−
lejšie štatistické zisťovania, ktoré sa tradične v Európe,
ale aj v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných
intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, do−
mov a bytov po prvý raz uskutoční vo všetkých člen−
ských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovna−
kých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných
údajov. Z tohto dôvodu budú výsledky sčítania obyva−
teľov, domov a bytov v Slovenskej republike aj medzi−
národne porovnateľné.

Sčítanie je pre každého obyva−
teľa Slovenskej republiky príležitos−
ťou, právom prispieť k tvorbe ucele−
ného obrazu o demografickej a so−
ciálnej situácii i životných podmien−
kach obyvateľstva Slovenskej re−
publiky. Tento obraz je potrebné po−

znať o. i. preto, aby bolo možné prognózovať ďalší vý−
voj spoločnosti.

Na druhej strane v sčítacích tlačivách neexistujú žiad−
ne povinné a nepovinné otázky, ako sa to niekedy
mylne vysvetľuje. Sú len tzv. povinné a odvodené témy,
ktoré sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a
bytov museli alebo mohli zapracovať do sčítacích tla−
čív z dôvodu už spomínanej medzinárodnej porovna−
teľnosti zisťovaných štatistických údajov. Odpovedať na
všetky otázky v sčítacích tlačivách (A. Údaje o obyvate−
ľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) je teda pre
občanov Slovenskej republiky povinnosť, ktorá im vy−
plýva zo zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov. „Každý, kto je povinný poskytnúť úda−
je, ich poskytne úplne, správne, pravdivo a včas...“

Zo stánky www.statistics.sk, kde nájdete ďalšie in−
formácie k sčítaniu obyvateľov v roku 2011.         AB

Sčítanie − právo alebo povinnosť?

OPRAVA
V Beckovských novinách č. 3/2010 došlo k niektorým

chybám v príspevku Slovenské národné povstanie – 65.
výročie (na strane 17). Správne má byť – 66. výročie; prezi−
denta Tisa; profesor Sára. Za vzniknuté chyby sa čitateľom
ospravedlňujeme.                                           RR BN

Ani sme sa nenazdali a je tu zase za−
čiatok ďalšieho roka, roka 2011. Tento čas
nás akosi podvedome núti obracať svoju
myseľ do minulosti, na uplynulé obdobie roku
2010 a bilancovať, resp. hodnotiť, čo sa nám
za toto obdobie darilo, resp. nedarilo, čo
sme mohli alebo nemohli, aké boli naše pred−
stavy a predsavzatia a aká bola realita.
Osobne som toho názoru, že naše očaká−
vania a predstavy sú vždy tak trochu ná−
ročnejšie, aké sú naše možnosti. Nároky
nás ľudí, si myslím, sú stále väčšie a väč−
šie a asi to tak musí byť. Ale horšie je, ak
zároveň s našimi nárokmi, často neopráv−
nenými k daným objektívnym možnostiam,
stúpa agresivita, arogancia a neznášanli−
vosť. Často to vidieť aj na domácej politic−
kej scéne, čo sa prenáša aj na nás „oby−
čajných ľudí“. Ani si to často možno neuve−
domujeme. Mám taký dojem, že pre viac a
viac ľudí sa život stáva boj. A ako sme my
v uplynulom roku „bojovali“? My, zamest−
nanci obecnej prevádzky i naša činnosť bola
v uplynulom roku prevažne orientovaná tak
ako vždy na zabezpečovanie verejných
potrieb a požiadaviek obce, s dôrazom na
čistotu, prevádzku a údržbu objektov a
zariadení v majetku obce. Nie je možné z
hľadiska času a priestoru vymenovať všet−
ky činnosti a práce, ktoré sa v uplynulom
roku realizovali, ale niektoré by som rád
spomenul:

Začiatkom roka sa vykonávala oprava
posýpacieho zariadenia (rozmetadla) slú−
žiaceho na zimnú údržbu obecných komu−
nikácií. Oprava tohto zariadenia nebola cel−
kom jednoduchá, pretože jeho životnosť je
pravdepodobne už dávno po zenite.

V priebehu zimných mesiacov bolo za−
bezpečované odhŕňanie a odstraňovanie
snehovej nádielky na obecných komuniká−
ciách, autobusových zastávkach a parko−
visku pred obecným úradom. Pri tejto čin−
nosti nám dosť znemožňujú vykonávať uve−
denú činnosť súkromné odstavené motoro−
vé vozidlá na predmetných obecných ko−
munikáciách. Ak môžem, aj touto cestou
by som rád apeloval na majiteľov predmet−
ných motorových vozidiel stojacich v čase
zimnej údržby na obecných komunikáciách,
aby tieto, ak je to len trochu možné, od−
stránili a tým uľahčili prácu pracovníkom
zabezpečujúcim predmetnú činnosť.

Pred vianočnými sviatkami bol posta−
vený tak ako každý rok vianočný strom−
ček a po Novom roku jeho odstrojenie a
likvidácia.

Pracovníci prevádzky v spolupráci s
kultúrnou komisiou zabezpečili umiestnenie
stánkov a ich likvidáciu pre Vianočné trhy.

Boli vykonané výkopové a betonárske
práce pre podstavec zrekonštruovanej so−
chy sv. Floriána v obecnom parku a výko−
pové práce pre montáž osvetlenia sochy
sv. Floriána.

Boli zhotovené a zabetónované stožia−
re a nainštalovaná záchytná sieť na futba−
lovom ihrisku obce.

Rozsiahlu obecnú zeleň i zeleň na cin−
toríne z dôvodu mimoriadne priaznivých
vegetačných podmienok bolo potrebné nie−
koľko krát vykosiť.

Pracovníci spolupracovali pri zrezaní
bezpečnosť ohrozujúcej starej lipy pri ob−

jekte Klechovec. Vzhľadom k tomu, že táto
sa nachádzala v tesnej blízkosti hlavnej ko−
munikácie cez obec, bola táto práca orga−
nizačne náročná.

Pracovníci ďalej zabezpečili maliarske
práce priestorov obecného úradu, renová−
ciu a montáž kancelárskeho zariadenia.

Nemalá pozornosť sa venovala i údržbe
a prevádzke čistiarne odpadových vôd (od−
stránenie korózie a nový náter zábradlí ba−
zénov).

Vo vlastnej réžii bola vykonaná výmena
drtičov čerpadiel na prečerpávacej stanici,
činnosť, ktorú v minulosti vykonávala ser−
visná organizácia dodávateľsky.

Značná pozornosť sa takisto venovala
prevádzke a údržbe verejného osvetlenia
obce, mnohonásobná výmena žiariviek svie−
tidiel, resp. celková výmena 2 kusov halo−
génových svietidiel osvetlenia hradu pred
Kúriou.

Ďalšou činnosťou, ktorá pribudla pre pra−
covníkov prevádzky je odvoz plastov pod−
ľa vývozného kalendára. Množstvo tohto
zberaného odpadu je tak značné, že jeho
celkový odvoz nie je možné zrealizovať za
jeden deň.

Priebežne je zabezpečovaná údržba a
opravy technických zariadení prevádzky,
čo tiež nie je celkom jednoduché, vzhľa−
dom ku skutočnosti, že tieto majú radovo
20 až 25 rokov.

Spolupracovali sme pri zabezpečovaní
odvozu a zvozu starších občanov akcie
„Dňa úcty k starším“.

Odstránili sme nebezpečne prevísajúci
rozmerný strom nad cestou II. triedy 2/507
za obcou Beckov, smer Bodovka.

Realizovali sme montáž, údržbu a opra−
vu detských ihrísk, čo väčšina občanov
určite zaregistrovala. V súvislosti s týmto
nás dosť mrzí činnosť niektorých mladých
vandalov, ktorí úmyselne poškodzujú tieto
zariadenia, ktoré majú slúžiť pre potechu
všetkých.

Vyčistili sme odvodňovacie rigoly na uli−
ci Matiáška a prečistili nánosy odvodňova−
cieho rigolu pod cestou 2/507 pri dome p.
Blaškovej.

V zimnom období pracovníci prevádzky
taktiež zabezpečujú prevádzku kotolní
obecného úradu, zdravotného strediska a
taktiež drobnú údržbu vodovodných a elek−
trických zariadení budov v majetku obce.

Nakoľko uplynulé zimné obdobie zane−
chalo nezmazateľné stopy na niektorých
úsekoch obecných komunikácií, pracovní−
ci prevádzky vykonali provizórne zabetó−
novanie najakútnejších výtlkov.

Toto určite nie sú všetky aktivity za uply−
nulý rok, ale celú pracovnú činnosť pre−
vádzky nie je možné z priestorových dô−
vodov celú rozpísať.

Záverom by som sa rád touto cestou
poďakoval našim častým spolupracovní−
kom, firme REX p. Petrovi Čiklovi a vede−
niu Poľnohospodárskeho družstva Beckov,
zvlášť p. Gurišovi a p. Striežencovi. Bez
tejto vzájomnej spolupráce by určite čin−
nosť prevádzky bola ťažšia. Dúfam, že tento
spôsob spolupráce a vzájomného porozu−
menia bude pretrvávať aj do budúcna, ku
prospechu obce a jej občanov.

Marian Hurtík, vedúci prevádzky

Činnosť prevádzky za rok 2010

?
Matematika prevažne vážne...

Traja muži prišli do motela: Recepčný uviedol, že izba
stojí 30 Kč, a tak každý z mužov zaplatil 10 Kč. Všetci odišli
do izby. Po chvíli recepčný zistil, že cena je nižšia a činí 25
Kč. Vzal teda 5 Kč a poslal poslíčka, aby ich vrátil. Ten však
nevedel, jako rozdeliť 5 Kč na tri rovnaké diely, preto každé−
mu z mužov vrátil iba 1Kč a 2 Kč si ponechal... To znamená,
ze každý z mužov nakoniec zaplatil 9 Kč... Je to tak?? To je
dohromady 27 Kč... Je to tak? Poslíček má vo vrecku 2
Kč... Je to tak? To je dohromady 29 Kč... Je to tak? Tak kde
je tá koruna?!?! A teraz machrujte...!!!

KONCERT V KLÁŠTORE
Keď Vianoce v roku 2010 zostali iba suchým dátumom v

kalendári, prišli dni všedné, medzisviatkové. V stredu
29.12.2010 popoludní prázdnotu všedných dní obyvateľom
Beckova spríjemnil svojim vystúpením v kostole sv. Jozefa
Pestúna vo františkánskom kláštore Spevokol prepozitúry v
Novom Meste nad Váhom pod vedením Bc. Františky Cha−
laniovej. S piesňami (v rusínskom jazyku) a hrou na gitaru
vystúpila aj rádová sestrička Terézia kým sa rozlúčila s
Beckovom, teraz pôsobí na Ukrajine.

Piesne lahodiace našim dušiam dozneli, a tým sa skončil
čas vianočný.                                 Margita Bubeníková
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Uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 28.1.2011:

Uz.č. 9/2011 – Obecné zastu−
piteľstvo vzalo na vedomie kon−
trolu uznesenia zo zasadnutia,
ktoré sa konalo dňa 17.12.2010,
bez pripomienok.

Uz.č.10/2011 – OZ prerokova−
lo a vzalo na vedomie informá−
ciu „Financovanie a realizácia
projektov podporovaných z fon−
dov EU a štátneho rozpočtu za
obdobie r. 2010 – 2011“, ktorú
predložila Ing. M.Jurčacková, bez
pripomienok.

Uz.č.11/2011 – a) OZ prero−
kovalo a vzalo na vedomie infor−
máciu „Beckovské muzeálne ná−
dvorie, príspevková organizácia
obce Beckov“.

b) OZ schválilo návrh na zme−
ny štatutárneho orgánu, a to na−
miesto p. Jaroslava Zbudilu p.
Ing. Mariku Jurčackovú.

c) OZ berie na vedomie zme−
ny v dozornej rade, ktoré sú v
kompetencii starostu obce.

Uz.č.12/2011 – OZ prerokova−
lo a vzalo na vedomie informá−
ciu o Záujmovom združení práv−
nických osôb Beckovský hrad.

Uz.č.13/2011 – a) OZ prero−
kovalo a vzalo na vedomie infor−
máciu „Prejednanie obstarania
zákazok na realizáciu kanalizá−
cie, vodovodu a NN prípojok v
rámci rekonštrukcie Trojičného
námestia“ bez pripomienok.

b) OZ schválilo uskutočnenie
verejného obstarávania na dodá−
vateľa pre realizáciu kanalizácie,
vodovodu a NN prípojok v rámci
rekonštrukcie Trojičného námes−
tia v súlade so zákon o verejnom
obstarávaní formou užšej súťaže.

Uz.č.14/2011 – a) OZ preroko−
valo a vzalo na vedomie predlo−
žený návrh Štatútu obce Beckov.

b) OZ ruší Štatút obce Beckov
prijatý Obecným zastupiteľstvom
v Beckove dňa 2.2.2007.

c) OZ schválilo Štatút obce
Beckov s pripomienkami: V § 9 –
Komisie obecného zastupiteľstva,
navrhli poslanci zmenu v bode
2. namiesto “... a obyvateľov
obce,” zmeniť na "ďalších osôb”.

Uz.č.15/2011 – OZ prerokova−
lo a vzalo na vedomie Rokovací
poriadok Obecného zastupiteľstva
v Beckove, ktorý bol v súlade s §
30 d zák. č. 369/1990 Zb.o obec−
nom zriadení v znení neskorších
predpisov, schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 20.8.2010.

Uz.č.16/2011 – a) OZ prero−
kovalo a vzalo na vedomie ná−
vrh Rokovacieho poriadku komi−
sií Obecného zastupiteľstva obce
Beckov bez pripomienok.

b) OZ ruší Rokovací poriadok
komisií Obecného zastupiteľstva
obce Beckov prijatý obecným za−
stupiteľstvom dňa 2.2.2007.

c) OZ schválilo Rokovací po−
riadok komisií Obecného zastu−
piteľstva obce Beckov.

Uz.č.17/2011 – a) OZ prero−
kovalo a vzalo na vedomie Zá−
sady hospodárenia s majetkom
obce, schválené obecným zastu−
piteľstvom dňa 20.8.2010.

b) OZ schválilo zmeny v Zá−
sadách hospodárenia s majet−
kom obce v predloženom znení.

Uz.č.18/2011 – a) OZ prero−
kovalo návrh Zásad odmeňova−
nia poslancov, predsedov, tajom−
níkov a členov komisií obce Bec−
kov.

b) OZ schválilo Zásady odme−
ňovania poslancov, predsedov,
tajomníkov a členov komisií obce
Beckov s pripomienkami:

− Obecné zastupiteľstvo schvá−
lilo návrh na zníženie odmeny za
výkon funkcie poslanca na 16,00
eur.

− Obecné zastupiteľstvo schvá−
lilo návrh na zníženie odmeny
predsedom komisií na 10,00 eur.
− v čl. 4 doplniť ods.6 – Predse−
dom a členom komisií patria ná−
hrady v zmysle zákona o cestov−
ných náhradách, spojené s úlo−
hou, ktorou bol predseda, člen
komisie poverený starostom
obce.

Uz.č.19/2011 – a) OZ prero−
kovalo zriadenie komisie na vy−
bavovanie sťažností proti samo−
správnej činnosti orgánov obce
v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o
sťažnostiach.

b) OZ schválilo komisiu na vy−
bavovanie sťažností proti samo−
správnej činnosti orgánov obce v
zložení: Ing. Marek Jambor, Jaro−
slav Zbudila, Marian Polák, Mgr.
Martina Striežencová, Ing. Jaroslav
Martiš, náhradník Ernest Benko.

Uz.č.20/2011 – a) OZ prero−
kovalo zriadenie komisie na
ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkci−
onárov v zmysle ústavného zá−
kona č. 357/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov.

b) OZ schválilo komisiu na
ochranu verejného záujmu pri vý−
kone funkcií verejných funkcioná−
rov v zložení: Ing. Jaroslav Mar−
tiš, Anna Kabelíková, Ing. Darina
Jarábková, Mgr. Romana Murá−
riková, Ernest Benko.

c) OZ vzalo na vedomie infor−
máciu starostu obce o splnení si
povinnosti podania oznámenia
funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov v zákonom
stanovenej lehote.

Uz.č. 21/2011 – a) OZ prero−
kovalo návrhy na zloženie komi−
sií pri obecnom zastupiteľstve
predložené predsedami komisií.

b) OZ schválilo členov a tajom−
níkov komisií nasledovne:

Komisia finančná, správy majet−
ku a podnikania: Tajomníčka – p.
Ing. Monika Kopúnová, členovia −
Ing. Jozef Vranka, Ing. Martin Ilav−
ský, Ing. Ján Macejka, Ing. Jaro−
slav Martiš a Ing. Marek Jambor.

Komisia verejného poriadku,
obchodu a služieb: Tajomníčka
– Anna Benková, členovia – Pa−
vol Hladký, Pavol Strieženec,
Peter Benko, Peter Žovinec, Vlas−
timil Kolesík.

Komisia pre kultúru, osvetu
,šport a cestovný ruch: Tajomníč−
ka – Iveta Martišová, členovia –
Mgr. Martina Striežencová, Mgr.
Romana Muráriková, Anna Kabe−
líková, Alena Masárová, Jaroslav
Straka, Peter Žovinec, Boris Kl−
čovský a Ing. Darina Jarábková.

Komisia ochrany životného
prostredia: Tajomníčka Anna
Benková, členovia − Ing. Gabrie−
la Dedíková, Bc. Peter Pagáč,
Ing. Andrea Trstenská, Doc.
RNDr. Jozef Lanc, Csc., Ing. Vi−
liam Maslo.

Komisia sociálna: Tajomníčka
– Mgr. Danka Badžgoňová, čle−
novia − Andrea Daneková, Dani−
ela Šimková, Mária Švecová.

Uz.č.22/2011 – a) OZ prero−
kovalo Zmluvu o spolupráci pre
organizovaní kultúrneho poduja−
tia „Zimné Beckovské slávnosti“.

b) OZ schválilo Zmluvu o spo−
lupráci pre organizovaní kultúrne−
ho podujatia „Zimné Beckovské
slávnosti“ – variant B s pripo−
mienkami: podľa zápisnice.

Uz.č.23/2011 – a) OZ prero−
kovalo návrh termínov riadnych
zasadnutí obecného zastupiteľ−
stva na rok 2011 – alternatíva I.
a II.

b) OZ schválilo termíny riad−
nych zasadnutí obecného zastu−
piteľstva na rok 2011 – alternatí−
va I.

Uz.č.24/2011 – a) OZ prero−
kovalo návrh na vykonávanie
zvukových záznamov a video−

záznamov zo zasadnutí jednotli−
vých obecných zastupiteľstiev.

b) OZ neschválilo vykonáva−
nie zvukových záznamov a vide−
ozáznamov zo zasadnutí jednot−
livých obecných zastupiteľstiev.

Uz.č.25/2011 – a) OZ prero−
kovalo návrh na zrušenie zriaďo−
vacieho poplatku za káblovú te−
levíziu a uhrádzanie nákladov
spojených so zapojením KT fir−
me Ján Gregor − TV SAT Dubni−
ca nad Váhom.

b) – OZ schválilo zníženie
zriaďovacieho poplatku na 50,00
euro a  náklady spojené s pripo−
jením si účastník bude hradiť sám.

Uz.č.26/2011 – a) OZ prero−
kovalo návrh na udelenie Ceny
obce Beckov v zmysle Štatútu
obce Beckov, § 13, pánovi Ing.
Viliamovi Maslovi, bytom Beckov
č. 240, za celoživotnú záslužnú
činnosť v prospech obce v oblas−
ti ochrany prírody a krajiny.

b) OZ schválilo udelenie Ceny
obce Beckov v zmysle Štatútu
obce Beckov, § 13, pánovi Ing.
Viliamovi Maslovi, bytom Beckov
č. 240, za celoživotnú záslužnú
činnosť v prospech obce v oblas−
ti ochrany prírody a krajiny.

Uz.č.27/2011 – a) OZ vzalo na
vedomie žiadosť firmy F− plus
spol. s.r.o., Beckov č.5, ohľadne
prenájmu skladu v budove Obec−
ného úradu v Beckove.

b) OZ uložilo finančnej komisii
prerokovať žiadosť na svojom za−
sadnutí a pripraviť návrh na pre−
nájom do budúceho zasadnutia
OZ.

Uz.č.28/2011 – a) OZ vzalo na
vedomie informáciu o poskytnutí
dotácie z nadácie PONTIS vo
výške 3 300,00 eur na zakúpe−
nie štiepkovača.

b) OZ uložilo KOŽP, aby v
zmysle podmienok poskytnutej
dotácie špecifikovala parametre
a navrhla typ štiepkovača z naj−
menej troch ponúk na schvále−
nie obecným zastupiteľstvom.

Obecné zastupiteľstvo schváli−
lo návrh na uznesenie zo zasad−
nutia konaného dňa 28.1.2011.

Zápis spracovala
A. Benková

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva
v roku 2011

28. január 2011 26. august 2011
25. február 2011 28. október 2011
29. apríl 2011 9. december 2011
24. jún 2011

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Beckov dňa
28.1.2011 uznesením č. 23/2011/b.
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Psychológia ako veda, v ktorej
centre pozornosti a predmetom skú−
mania je človek, nachádza v našej
každodennej praxi široké uplatnenie!
Vychádzajúc z bohatej výskumnej
činnosti aplikuje svoje poznatky vo
všetkých sférach spoločenského ži−
vota a spoločensko−ekonomickej
výrobnej praxe. Tak napríklad poznat−
ky získané z poznávacích procesov
vnímania, z výskumov procesov
pamäti, napríklad i skúmania stavov
pozornosti, tak neúmernej (mimovoľ−
nej), ktorá vzniká na základe podne−
tov z vonkajšieho či vnútorného
prostredia človeka, vyznačujúcich sa
silou, ich veľkosťou, ale i neobvyk−
losťou, zvláštnosťou či pestrosťou,
pričom úmyselná pozornosť a jej
vznik je podmienený vôľovým úsilím
človeka. Tieto i rad ďalších poznat−
kov z oblasti javov pozornosti sa
využívajú napríklad v psychológii prá−
ce, ale i v ďalších psychologických
disciplínach, napr. pri organizovaní
výučby žiakov, osvojovania si vedo−
mostí a vôbec riadenia procesu škol−
ského vzdelávania (hodnotenie žia−
kov, časové limity výučby, prestá−
vok a pod.) Ako sme už naznačili,
poznatky získané z výskumov po−
zornosti nachádzajú v praxi široké
uplatnenie. Venujme sa teda pozor−
nosti aj z trocha iných aspektov.

Niečo, čo sme stručne uviedli o
jej charakteristikách, čo sa niekedy
úspešne využíva a žiaľ aj zneužíva
v širokej oblasti ovplyvňovania ve−
rejnosti. Niekedy je to pre niekoho aj
dosť zábavné napr. v čarovaní „kú−
zelníkov“ pod záštitou hesla „rých−
losť nie sú žiadne čary“, pričom sa
manipuluje s ovplyvňovaním verej−
nosti rôznymi rýchlymi pohybmi a
zvukovými či inými efektmi odpúta−
vania sústredenosti koncentrácie
pozornosti človeka.

Najúspešnejšie sú aplikované tie−
to poznatky ovplyvňovania ľudských
slabostí v reklame. Tu sa môže člo−
vek presvedčiť o oprávnenosti prí−
slovia, ktoré hovorí o tom, že človek
je nenapraviteľný a v túžbe po zisku
vie v svojej naivite „naletieť“ aj na
priehľadné málo pravdepodobné
možnosti niečo získať či „vyhrať“.
Podstata tejto úvahy tkvie v tom, že
mnohé tie negatívne črty ľudských
charakterov narušených príliš veľkou
túžbou po mamone sú najmenej imún−
ne voči všetkým tým nerestiam, kto−
ré ľudstvu poskytuje sloboda, de−
mokracia, voľnosť, no a pri troche
drzosti, odvahy a bezohľadnosti krá−
čajúc po tejto „jemnej a vyhladenej
ceste“ môže človek dosiahnuť všet−
ko. Alebo „temer“ všetko, po čom
zatúži. Avšak cieľ tejto cesty, „jej
konečná“, je nekonečná?! Tak ma
napadlo, skôr ako sa dostaneme k
tej súčasnej problematike reklamy,
spomenúť si na to, ako to s tou sta−
rou reklamou bolo v minulosti? Na−
príklad v období „prvej republiky“. Na
všetkých drevených plotoch, v tom

čase typických ohradách obydlí (naj−
mä na vidieku), cez ktoré viedla ces−
ta, boli farbou odolnou voči vplyvom
počasia a pre firmu typickým písmom,
napísané reklamné upútavky dvoch
z najúspešnejších firiem vo výrobe a
predaji textilných odevov. Informácie
zneli: „Odev vzorný šije Rolný“, “Ne−
hera šije šaty dobré.“ Obdobne svo−
jich zákazníkov oslovoval i pán Baťa,
svojím menom napísaným vlastným
písmom. A k tomu už nič viac. A
celkom efektívne to fungovalo. Pre−
čo asi?

Reklama a jej súčasný rozmach
u nás je daný potrebou človeka ne−
ustále sa vyrovnávať so zmenami,
ktoré nám prináša náš každodenný
život. Život nám ich síce prinášal aj
v minulosti, no dnes je ich akosi pri−
veľa a schopnosť človeka stráviť ich
množstvo a prispôsobiť sa všetké−
mu tomu, čo z nich vyplýva, závisí
od ľudských charakteristík, jeho
schopností, od jeho osobnostných
vlastností, ale i od veku a širokej
škály požiadaviek, ktoré kladú na
človeka uskutočňované zmeny na−
príklad v oblasti plnenia daňových
povinností, v oblasti poisťovníctva,
ktoré v predchádzajúcom politickom
zriadení zabezpečoval štát prostred−
níctvom zamestnávateľov a štátnej
administratívy. Nuž, pokiaľ ide o v
súčasnosti enormne vysoké množ−
stvo zmien v našom živote, to súvisí
so zmenami v našom štátnom a spo−
ločenskom systéme. Len si spomeň−
me, koľkokrát v týždni sa spravo−
dajstvo našich médií zaoberá prob−
lémami súvisiacimi so zmenami v
zákonoch a nariadeniach, a to vo
všetkých sférach nášho spoločen−
ského, ekonomického a politického
života atď. Všetky tieto zmeny týka−
júce sa podnikov, najmä tých obchod−
ných, ale napokon i všetkých tých
ďalších musia v záujme svojho ďal−
šieho úspešného existovania zabez−
pečiť si to aj efektívnou reklamou,
ktorá aj nám bežným občanom
umožňuje rýchlejšie sa orientovať v
širokých oblastiach uspokojovania
našich záujmov, či už ide o služby,
či nákupy v obchodnej sieti alebo vo
vybavovaní zdravotných, administra−
tívnych i rôznych ďalších záležitostí.
Ale jedným dychom treba tiež pove−
dať, že častokrát postrádame jej
adekvátne fungujúce organizovanie
a riadenie najmä v mestách. Popri
pozitívach našej súčasnej reklamy je
tu veľa negatív, ktoré nám v rôznych
podobách prináša. Sú to napr. „pes−
tré vulgarizmy“, netaktné, neslušné
či nemorálne vyjadrovania a zobra−
zenia, najmä na „bilboardoch“. Tam
to vidí aj ten horšie vidiaci návštev−
ník mesta. Nuž samotné „bilboardy“,
ale i tie menšie tabule s informáciami
(nejaké tie bilboardíky) strácajú
častokrát funkčnosť pre hustotu ich
rozmiestnenia na cestách, (čo neu−
možňuje pre krátkosť času prejazdu
auta oboznámiť sa s ich obsahom).

Negatívne ovplyvňujú koncentráciu
pozornosti vodičov a samotnú bez−
pečnosť prehustenej premávky spô−
sobujúcu zvýšenú nehodovosť na
cestách (možnosť prehliadnutia infor−
mácie dopravnej značky).

Nuž, ale snáď najviac kritiky sa
dostáva reklame od televíznych di−
vákov, sledujúcich reklamné preru−
šovanie relácií, najmä filmov. S kriti−
kou sa často stretávame v oblasti
prehreškov proti používaniu našej
spisovnej materčiny a vulgarizmov,
najmä v satirických a zábavných
programoch (často je to ospravedl−
ňované žánrovými danosťami relá−
cií), niekedy je to riešené tromi bod−
kami a vypnutím zvuku. Ale dnes
používanie vulgárnych a oplzlých
výrazov, čo sa už vari stalo, obzvlášť
ak ide o humor a zábavu, úplne mód−
nou záležitosťou a, div sa svete, ná−
rodu sa to hádam aj ľúbi.

V súvislosti s reklamou a koncen−
tráciou pozornosti sa teraz pozasta−
víme pri zviditeľňovaní, ktorého cie−
ľom je upútať pozornosť. To nám
poskytuje aj samotná reklama. Ale
reklamou nemusia byť iba letáky, pla−
gáty, bilboardy a všetko to, čo nám
audiovizuálne sprostredkuje informá−
cie, ale aj niečo, čo nám poskytne
nezámerné upútanie pozornosti, ob−
dobne ako to vidíme pri upútaní po−
zornosti javom, či predmetom alebo
objektom vyznačujúcim sa silou
(napr. hrom, výstrel) alebo svojou
nevšednosťou, zvláštnosťou, napr. v
Beckove by to mohla byť miniatúra
stavby Beckovského hradu a malý
„skanzen“ v záhrade na svahu ces−
ty vedúcej okolo hradu a starého ži−
dovského cintorína.

V minulosti sa termín „zviditeľniť“
používal väčšinou ako synonymum
slova osvetliť niečo. Dnes sa toto
slovko hojne používa v spojitosti so
slovom, ktoré vyjadruje to, keď si
človek niečo všimne – tým, že to
upúta jeho pozornosť. Možno tu
uviesť napr. Beckovský hrad. Ten
nás zviditeľňuje svojou mohutnosťou
i veľkosťou samotného brala i zrúca−
nín a v noci samotným osvetlením,
jeho ilumináciou.

Keď som už spomenul náš hrad,
nedá mi nespomenúť aspoň niečo z
toho ďalšieho, čo náš Beckov vý−
znamnejšie zviditeľňuje. Je to naprí−
klad hodnotná, na vysokej úrovni
odborne spracovaná, bohato ilustro−
vaná publikácia „Beckov 1. Dejiny
obce do roku 1918.“ Ďalej sú to naše
„Beckovské noviny“, ktoré svojimi
príspevkami o súčasnom dianí, ale i
bohatstvom príspevkov o dávnej i
nedávnej minulosti oboznamujú čita−
teľskú verejnosť o budovateľskom
úsilí a zveľaďovaní obce a dosiahnu−
tých výsledkoch, ale aj o bohatej his−
tórii hradu i podhradia. Takýmto zdro−
jom nášho zviditeľňovania sú už nie−
koľko rokov vychádzajúce ilustrova−
né stolové kalendáre s príspevkami
všetkých obcí nášho regiónu, ktoré

sú takisto svojimi fotografiami kaž−
doročne tematicky zamerané od his−
tórie až po našu „včerajšiu“ minulosť
a dnešnú súčasnosť. Zviditeľňujú nás
i ďalšie publikácie najmä o Beckov−
skom hrade. Za zlatý klinec nášho
zviditeľňovania možno považovať
krásnu publikáciu umeleckých foto−
grafií obce a jej malebného okolia
„Beckovský chotár“ vo fotografiách
Ivany Bubeníkovej, zachytávajúcu
časť nášho regiónu, jeho súčasnosť
i bohatú historickú minulosť.

Rád by som pripomenul, že dote−
raz sme hovorili o pozitívach zvidi−
teľňovania, avšak je u nás i veľa ta−
kých „vecí“, ktorých zviditeľnenie by
zrejme nevzbudilo záujem verejnosti
o našu návštevnosť. Ale dúfajme, že
aj to pozitívne vyrieši, ako i rad ďal−
ších problémov zveľaďovania našej
obce, spolu so starostom aj novozvo−
lené zastupiteľstvo obce za aktívnej
spolupráce so spoločenskými a zá−
ujmovými organizáciami obce ako i
športových organizácií a obyvateľov
Beckova. Verme, že i v týchto budo−
vateľských aktivitách bude úspešná
spolupráca pokračovať v realizácii aj
ďalších úloh rekonštrukcie hradu, ako
i Trojičného námestia a historickej
časti obce.

Záverom by som rád zdôraznil,
či iba pripomenul potrebu pokračo−
vať v pozitívnom zviditeľňovaní našej
obce či celého chotára i regiónu po
vzore viacerých obcí či miest u nás,
ale i v zahraničí, vo vytváraní pod−
mienok rozvoja cestovného ruchu,
ktorý dnes už v mnohých oblastiach
sveta je dominujúcim zdrojom pro−
sperity i obživy značného počtu oby−
vateľstva. Je samozrejme prirodze−
né, že oveľa ľahšie a jednoduchšie
sa rozvíja cestovný ruch, keď obec,
mesto či región oplýva bohatstvom
prírodných krás, historických pamä−
tihodností, bohatstvom riek, jazier, lie−
čivých termálnych vôd, kúpeľov
vhodných pre rekreáciu, šport a
ozdravné pobyty. Nuž a v nemalej
miere je značne príťažlivá i možnosť
kultúrneho a spoločenského vyžitia,
akými sú i u nás aj každoročne or−
ganizované podujatia, ktorými sú
naše Beckovské slávnosti.

Pokiaľ ide o ich organizovanie je
potrebné zohľadniť problémy ich re−
alizačných obmedzení, ktoré v ostat−
ných rokoch negatívne ovplyvňovali
ich zabezpečovanie v dôsledku ná−
ročnosti príprav, ale už aj realizácie
stavebných prác prestavby hradu a
prípravy prestavby Trojičného námes−
tia a historického centra obce.

Preto VĎAKA i za súčasné akti−
vity príprav tohtoročných zimných (či
predjarných) Beckovských slávnos−
tí spojených s kultúrnymi podujatia−
mi, s pochovávaním basy, s fašian−
govými radovánkami a zabíjačkovým
hodovaním.

Tak teda Do videnia na Fašian−
goch v Beckove.

PhDr. Štefan Graca, Csc.

Pozornosť, reklama a naše zviditeľňovanie
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Ako hodnotí rok 2010 – spýtali sme sa Ing. Viliama Masla, predse−
du ZO SZOPaK v Beckove – v jednotlivých oblastiach pôsobnosti.

Ako začali beckovskí ochrancovia prírody rok 2010?
Využili sme možnosť počasia (celodenný mráz bez snehu alebo

sucho) na štiepkovanie v Prírodnej rezervácii Skalice, časť Lipky. Vy−
svetlím prečo je počasie tak dôležité. Sucho a mráz súvisí s dopravou
a štiepkovaním. Doprava do PR je veľmi náročná z hľadiska nespev−
nených ciest a výškového rozdielu. Kóta Lipky je v nadmorskej výške
325 m a od 250 m je cesta nespevnená s veľkým stúpaním. Náklad na
štiepkovanie váži 22 kg a pozostáva z krovinoreza KM 450, 8 litrov
benzínu, tašky s náradím a ochranných pomôcok. Štiepkovanie je
metóda, ktorú sme zaviedli v roku 2006, spočíva v drvení do priemeru
15 mm výhonkov vymladzujúcej liesky, trnky, čiernej bazy, duba a
ďalších výmlatkov špeciálnym nožom na krovinoreze na dĺžku 1 až 5
cm. Po štiepkovaní netreba odpratávať žiadnu biomasu. Jeden štiep−
kovací nôž stojí 32,85 eura, má životnosť 2 až 3 roky a pri práci potre−
bujeme 3 kusy. Pri štiepkovaní je ideálna suchá tráva pre lepšiu vidi−
teľnosť a jej rozomletie. V našom prípade sme štiepkovali od 6.3.2010
do 10.3.2010 na Bukovinkách, Poniklecovej medzi a kóte Lipky.

Ďalšou jarnou aktivitou býva akcia BUFO – jarný ťah žiab. Čím
sa odlišoval od predchádzajúcich ťahov a ako prebiehal?

Jarného ťahu žiab sa zúčastňujeme s prestávkou od roku 1986,
teda už 13 sezón. Za toto obdobie sme preniesli 30.751 žiab a za−
znamenali úhyn pod kolesami automobilov 2.652 žiab. Ťah prebie−
hal s jedným prerušením počas 12 nocí. Úsek prenosu žiab je hrani−
ca k.ú. Beckova od Trbockého za novo vybudované štrkovisko na
Bodovke cca 1km.

Ťah sa odlišoval tým, že po 20 rokoch boli opäť natiahnuté zábra−
ny pracovníkmi ŠOP Trenčín a dobrovoľnými strážcami prírody v dĺž−
ke 400 m a doteraz sme zaznamenali najväčší jednodňový prenos
dňa 25.3.2010 s množstvom 1.901 prenesených žiab. Okrem ropúch
bradavičnatých, ropúch zelených a skokanov hnedých mali sme po
dlhšom čase aj 3 rosničky zelené.

Množstvo prenesených žiab od vybudovania štrkoviska na Bo−
dovke má stúpajúcu tendenciu. Od 400 žiab prenesených v roku
1986 sme sa dostali na číslo 7.667 žiab. Je to spôsobené veľkou
rozlohou vodnej plochy, plytkou vodou a nedostatkom predátorov.
Náš úsek Bodovka II. bol publikovaný ako najlepší v jarnom ťahu v
pôsobnosti OZ PP Trenčín.

Celý jarný ťah je náročný na čas a ľudí. Chcem vyzdvihnúť každo−
ročnú účasť školákov pri prenose žiab a touto cestou im poďakovať.

V roku 2008 ste boli spoluorganizátormi 7. ročníka orchideí
Strážovských vrchov poriadaného v Beckove. Aký dopad na Vašu
ochranársku činnosť malo toto podujatie?

Toto podujatie konané v roku 2008 za spoluúčasti vedúcich orchi−
deových klubov v Prahe a Brne zdokladovalo 8 druhov orchideí:
Orchis militaris – vstavač vojenský, Orchis tridentata – vst. trojzu−
bý, Orchis canuti – kríženec 1 + 2, Orchis morio – vstavač obyčajný,
Ophris Holubiana – hmyzovník holubyho, Cephalantera damosó−
mium – prilbovka, Neotia nidus avis – hniezdovka hlístová, Listera
ovata – bradáčik vajcovitý.

Podarilo sa nám v roku 2009 nájsť ďalšie dva druhy: Cephalante−
ra rubra – prilbovka červená, Orchis pallens – vstavač bledý.

V roku 2010 zoznam orchideí bol doplnení o ďalší druh: Platante−
ra bifolia – vämeník dvojlistý.

Ochranu ohrozených lokalít mimo PR Skalice zabezpečujeme na
nami vyhlásenej Genofondovej ploche Orchis Bukovinky s presným

určením ohrozenia lokality a následným manažmentom nutným pre−
viesť na jej záchranu. GP Orchis Bukovinky zahŕňa 2 lokality výskytu
vstavača bledého v k.ú. Beckov. Bukovinky ako komplex riedkeho

hrebeňového dubového lesa a priľahlých lúk na južnej strane posky−
tujú podmienky pre rast 5 druhov orchideí. Ochranu orchideí na GP
Poniklecová medza a Aragonitová medza zabezpečujeme štiepko−
vaním a kosením.

Viem, že v skladačke Beckovská brána sú ešte dve Genofon−
dové plochy skôr vyhlásené. Ako sa prejavujú Vaše ochranárske
zámery na nich?

Genofondová plocha Poniklecová medza je zaujímavá výskytom
ponikleca veľkokvetého, hlaváčika jarného, vzácnou hniezdovkou
hlístovou, vstavačom trojzubým a ďalšími rastlinnými spoločenstva−
mi. Tento nenápadný kopček napravo vedľa cesty do Klíže vystupuje
ako krajinársky zaujímavá lesostep s okolicami duba letného a lies−
ky, na okrajoch sú vtrúsené plané hrušky, planá jabloň, planá čereš−
ňa a okrúhličky. Je to krásna ukážka biodiverzity na tak malom kop−
čeku. Naša ZO od roku 1998 tu vykonáva pravidelne každoročne
ochranárske zásahy, spočiatku to bolo vyrezovanie krovia trnky, lies−
ky a šípov, od roku 2006 sa plocha štiepkuje.

Genofondová plocha Aragonitová medza za Daranovým cípcom
od Kálnice je bohatá na výskyt ponikleca veľkokvetého, hlaváčika
jarného a ďalších spoločenstiev. Na ploche sa prejavovala sukcesia.
V roku 2009 sme previedli vyrezanie náletových drevín, orezali sa
bočné konáre zasahujúce z hory a celá plocha sa poštiepkovala.

Ďalší výskyt ponikleca veľkokvetého sme našli na okraji Sychrova
pod vedením vysokého napätia. Vzhľadom na stupeň ohrozenia lo−
kality založíme Genofondovú plochu Poniklec Sychrov. Plochu po−
čas kvitnutia ponikleca veľkokvetého vyznačíme a na jeseň preve−
dieme manažmentové práce.

Informácie nám poskytol predseda ZO SZOPaK v Beckove Ing.
Viliam Maslo.

BECKOVSKÍ OCHRANCOVIA PRÍRODY

Vstavač bledý

Poniklec veľkokvetý Hlaváčik jarný

Odkvitnutý poniklec veľkokvetý

Vämeník dvojlistý



8 číslo 1 − február 2011Beckovské novinywww.obec−beckov.sk

Nenápadný dom pri hlavnej ceste, v jed−
nom okne malá cedulka: Krajčírstvo Anna Ča−
ňová. Sme pozvaní na návštevu. Dozvieme
sa, kto je pani Čaňová?

1. Anka, kedy si vedela, že chceš byť
krajčírkou? Kto Ťa najviac ovplyvnil pri
výbere povolania?

Ani neviem, keď sme končili základnú ško−
lu, bolo si treba vybrať, kde budeme pokračo−
vať. Štyri sme sa rozhodli pre Odevné závody
v Trenčíne (dve dievčatá z Kálnice, Oľga Ko−
níčková a ja). Vyučila som sa ako pánska kraj−
čírka. Dnes nešije ani jedna z nich, iba ja. Keď
sa nad tým tak zamýšľam, to, že staršia ses−
tra sa vyučila za krajčírku a ujo bol krajčír,
nesúviselo s voľbou môjho budúceho povola−
nia, aspoň nie vedome. Pôvodne som chcela
ísť do Plety v Banskej Štiavnici, ale nevzali
ma. Na učňovku som chodila do Trenčína v
rokoch 1978−1981.

2. Prvé zamestnanie?
Odevné závody v Novom Meste nad Vá−

hom. Pracovala som tam v rokoch 1981 až
1988.

3. Kedy si sa rozhodla osamostatniť a
prečo?

V roku 1988 som išla na materskú so sy−
nom Miškom, o rok a pol som mala druhé
dieťa. Po skončení materskej som sa chcela
vrátiť, ale Michal bol chorý na priedušky, ne−
dalo sa to zlúčiť s prácou mimo dom. Do prá−
ce v Odevných závodoch som sa viac nevrá−
tila. Chcela som na podporu, ale nebola taká
možnosť, lebo roboty v tom čase bolo dosť,
tak som od roku 1993 išla na živnosť. Stále
som na živnosť – už je to 17 rokov.

4. Darí sa v práci? Robíš doma – teda v
podstate nemusíš vytiahnuť päty z domu
– je to výhodné alebo nie?

Je, aj nie je. Som k dispozícii od rána do
večera. V závode by som bola osem hodín a
potom mám voľno, doma mám osem hodín
celý deň. Stále som tu či ráno či večer. Urobi−

la som si pracovnú dobu do 17. hodiny. Prv
chodili zákazníci aj v nedeľu. Dnes ma pre−
zvonia. Občas som v záhrade, u rodičov. Mám
výhodu, že si sama môžem riadiť čas. Všetko
má svoje výhody, aj nevýhody. Už som si
zvykla. Aj keď je kríza, stále mám robotu.

5. Za mnohými kostýmami, ktoré sa po−
užívajú na deň detí či Mikuláša sa skrývajú
Tvoje šikovné ruky a um. Máš talent. Ušiješ

čokoľvek len podľa obrázka, podľa požia−
daviek zákazníka. Šiješ pre mnohých Bec−
kovčanov, firmy, organizácie, aj vlastnú ro−
dinu. Baví Ťa táto práca aj po rokoch?

Samozrejme, ak by ma to nebavilo, ne−
mohla by som to robiť. Keď som mala 15 ro−
kov, nevedela som o čo ide. Veľa robím pra−

covné odevy – sezóna jar, sezóna zima. Do
toho bežné oblečenie, musím kombinovať, aby
sa to vykrývalo. Príde jún, vždy sa šijú nové
masky, aby bolo pre deti prekvapenie, vždy
treba vymýšľať niečo nové. Keď mám dvere
od ulice, zazvonia mi aj ľudia z iných obcí,
sami chlapi si dávajú šiť napríklad pracovné
odevy. Dielňu mám blízko k hlavnej ceste,
pomáha to. Ľudia sa zastavia a dajú si šiť.
Šijem všetko možné, od záhradných seda−
čiek, hojdačiek, rehoľné rúcha, rúcho pre pani
farárku, masky, kostýmy do školy na vystú−
penia... Hocikto v Beckove pozná moju robo−
tu. Teraz šijem do Bziniec kostýmy pre 30−
členný detský súbor ľudových tancov.

6. Máš rodinu – manžela, deti – sú spo−
kojní s Tvojou prácou?

Svadbu sme mali v roku 1988, narodili sa
nám dve deti. Neviem, či sú spokojní, to oni
by sa mali vyjadriť. Sú zvyknutí, že ma nájdu
vždy doma. Dcéra Monika študuje popri za−
mestnaní na vysokej škole (2. ročník) v Dub−
nici, bude učiteľka odborného výcviku, pra−
cuje v UMC v Novom Meste nad Váhom.
Syn Michal má 22 rokov, pracuje ako stolár
u Ľuboša Martiša v Beckove, je vyučený
stolár, robí svoju profesiu. Manžel Peter je
vyučený stolár, pracuje na prevádzke v obci.

7. Myslíš si, že vydržíš až do dôchod−
ku s ihlou a nožnicami v ruke?

Musím, ale do dôchodku je ďaleko. Závisí
to od zdravia, kto vie, môžu mi odísť oči,
dnes neviem, čo bude zajtra.

8. Máš čas aj na koníčky, záľuby? Do−
prajete si s manželom a deťmi aj dovo−
lenky? Čo robíš, keď nešiješ?

(Smiech.) Cez leto je to záhrada. Aspoň
jede krát do roka ideme na dovolenku do
Chorvátska. K moru som chodila najskôr s
deťmi, teraz sú dospelé, tak ideme s manže−
lom sami. Voľný čas v podstate nemám.
Zákazníci mi zvonia často až do večera.

9. Máš nejaký sen, ktorý si si ešte ne−
splnila?

Mám. Aby sa deťom podarilo osamostat−
niť, aby boli zabezpečené. Aby sme boli zdraví,
keď bude práca a zdravie, bude všetko. Čas
ukáže.

Za deviatimi horami, za deviatimi dolami –
písalo sa v starých rozprávkach a my za
deviatou otázkou poďakujeme za rozhovor
a zaželáme Anke Čaňovej a jej rodine v pr−
vom rade pevné zdravie, môže byť aj šťastie,
tiež úspechy a spokojných zákazníkov!

Zhovárala sa Dana Badžgoňová

Krajčírstvo Anna Čaňová

Usmiata tvár obce Nadačný fond
TESCO pre zdravšie mestá v
Nadácii Pontis obci.

S radosťou Vám oznamuje−
me, že Váš projekt s názvom
„Usmiata tvár obce“ bol v

programe „Tesco pre zdravšie
mestá 2011“ hodnotiacou komisiou

zaradený medzi víťazné. Úprimne Vám blahoželá−
me! Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v
Nadácii Pontis v programe „Tesco pre zdravšie
mestá 2011“ prerozdelil finančné prostriedky vo
výške 43 291,41 EUR. Do programu prišlo spolu
36 žiadostí, hodnotiaca komisia rozhodla o pod−
pore 21 projektov. Výška udeleného grantu pre
Váš projekt je 3 300,00 EUR. Ešte raz Vám srdeč−
ne blahoželáme a želáme veľa úspechov vo Va−
šej práci. S pozdravom, Norbert Maur programový
koordinátor Nadácie Pontis.

Obec Beckov zabezpečuje pre občanov obce
okrem iného zber odpadu, separáciu odpadu a
bioodpadu. Tento je potrebné efektívne spraco−
vať. Zámerom nášho projektu je spracovať biood−
pad − konáre zo stromov a kríkov, ktoré väčšina
občanov nemá kam uložiť, pretože domáce kom−
postoviská buď nemajú alebo nie sú kapacitne
dostatočne veľké. V obci máme rozsiahle plochy
verejnej zelene a obecný park, v ktorom sa na−
chádzajú vzácne lipy, ktoré je dôležité každoroč−
ne ošetrovať. Obecný cintorín je vysadený rôznymi
drevinami, ktoré tiež potrebujú pravidelnú údržbu.
Tento bioodpad tvorí veľký objem konárov, ktorý
musíme efektívne spracovať a prípadne ďalej vyu−
žiť. Projekt „Usmiata tvár obce“ má napĺňať princíp
ochrany životného prostredia a spokojnosti našich
občanov a návštevníkov obce s upravenou zele−
ňou, ktorá je pre životné prostredie veľmi dôležitá.
V Kanade mestá a obce nie je spod zelene vidieť,
všade sú vysadené stromy a kríky, ktoré sú pľúca−
mi týchto miest. My chceme rovnako dosiahnuť,
aby naša obec bola zahalená zelenými listami stro−
mov, ktoré však vyžadujú pravidelnú údržbu. Po−
kiaľ občania nemajú možnosť starať sa efektívne o
túto zeleň, nemajú záujem ani o jej výsadbu. Za−
kúpenie techniky na spracovanie odpadu z údrž−
by drevín – štiepkovača − je významným krokom k
dosiahnutiu nášho zámeru. Projekt „Usmiata tvár
obce“ má fungovať na princípe uvedomenia si
nutnosti chrániť životné prostredie, ktoré je v
dnešnej dobe veľmi znečistené a obce vynakla−
dajú nemalé finančné prostriedky na odstraňova−
nie nelegálnych skládok odpadu. Pretože tam, kde
niekto vyvezie pár konárov, na druhý deň pribud−
ne iný odpad, napríklad starý textil. Preto, ak si
ľudia zvyknú konáre zo záhrad štiepkovať, nebu−
de im vznikať veľký objem odpadu, ktorý sa nedá
ďalej využiť. Po zakúpení techniky – výkonného
štiepkovača chceme v marci formou prednášky a
praktickej ukážky občanom predstaviť možnosť
spracovania konárov z ich záhrad a predzáhra−
diek. Sme presvedčení, že tento projekt je význam−
ným krokom k dosiahnutiu nášho zámeru – sta−
rostlivosti o životné prostredie, a tým aj o „krajšiu a
usmiatu tvár našej obce“.       A. Benková, KOŽP

ZÍSKALI SME GRANT
NA PROJEKT
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II. Vianočný stolnotenisový turnaj
Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku Vianočného stolnoteniso−

vého turnaja uskutočnila kultúrna komisia po vianočných sviatkoch 28.
decembra 2010 jeho druhé pokračovanie. Turnaj sa konal v priestoroch
telocvične Základnej školy v Beckove.

Súťažilo sa v kategóriách starší žiaci, ženy a muži. I keď počet prihlá−
sených bol pôvodne vyšší, samotného  turnaja  sa zúčastnilo 15 súťažia−
cich. Viacerí prihlásení sa zo zdravotných i iných dôvodov nemohli tur−
naja zúčastniť.

V kategórii starší žiaci sa turnaja zúčastnili 4. Poradie po odohratých
zápasoch bolo nasledovné: 1. Šimko Peter, 2. Šimko Patrik, 3. Martiš
Adam, 4. Kanáloš Maroš.

V kategórii žien boli prihlásené 3 ženy a ich poradie po zápasoch bolo
nasledovné: 1. Martišová Veronika, 2. Kubánová Jana, 3. Bánovská Kristína

Tretia kategória boli  muži. Tých sa prezentovalo 8:  Križan Igor,
Sedláček Marek, Valach Marek, Prokopenský Ľuboš, Bánovský Pavol,
Dvoran Ján, Tupý Ivan, Straka Jaroslav. Účastníci boli rozlosovaní do 2
skupín. Víťazi skupín sa potom stretli vo finálovej skupine medzi sebou.
Poradie vo finálovej skupine bolo nasledovné: 1. Dvoran Ján, 2. Križan
Igor, 3. Sedláček Marek, 4. Tupý Ivan.

Po ukončení turnaja boli z každej kategórie najlepší traja ocenení vec−
nou cenou.

I napriek menšej účasti súťažiacich, ale i divákov, turnaj mal dobrú
úroveň. Chceli by sme poďakovať všetkým hráčom za účasť na turnaji,
všetkým organizátorom za bezproblémový priebeh turnaja, ZŠ J.M. Hur−
bana Beckov za pomoc a poskytnutie stolov a telocvične.

Veríme, že tretí ročník Vianočného stolnotenisového turnaja sa  bude
môcť pochváliť väčšou účasťou nielen samotných súťažiacich, ale i divá−
kov v hľadisku.                                  Za kultúrnu komisiu I. Martišová

Takto sme Silvestrovali
Pre všetkých tých, ktorí pred televíznou zábavou dávajú prednosť prí−

jemnému posedeniu a zábave s priateľmi, bola v posledný deň v roku 2010
pripravená vyzdobená sála kultúrneho domu. Tam na návštevníkov čakala
hudobná skupina Bonus, ktorá ani tento rok nesklamala a aj počas prestá−
vok zabávala všetkých prítomných.

O občerstvenie v bufete sa postaral p. Milan Nožina. Zároveň mali
hostia možnosť občerstvenie si priniesť z domu. Túto možnosť využili takmer
všetci, a tak
sa stoly pre−
hýbali pod
všakovaký−
mi dobrota−
mi. O tom,
že zábava
bola naozaj
v ý b o r n á ,
svedčia i fo−
tografie.

Veríme,
že hostia
boli spokojní
a neoľuto−
vali, že dali prednosť tanečnej zábave pred „papučovou kultúrou“.       IM

Ďalšie foto na www.obec−beckov.sk

Jeseň v prírode, jeseň v živote
Jeseň svojimi krásnymi farbami sfarbila prírodu, mesiac október je me−

siacom úcty k starším. I tohto roku sa na pozvanie starostu p. Karola
Pavloviča uskutočnilo stretnutie dôchodcov.

V stredu 13. októbra
2010 o 14. hodine privítali
pracovníčky obecného úra−
du každého s milým dar−
čekom – dáždnikom. Na
dáždniku čiernej a tmavo−
modrej farby je jasným pís−
mom vytlačené: Obec Bec−
kov vraj preto, že keby sme
nevedeli kade do Beckova,
aby nás mohli nasmerovať.
Do pekne upravenej sály sa
usadilo 128 seniorov. Bolo
pekné, že na toto stretnu−
tie najstarších obyvateľov

obce prišla i pani farárka Monika Cipciarová so svojim manželom. Prekva−
pením bol program pracovníčok Krajského kultúrneho strediska.

Po programe a príhovore starostu obce usmiate pracovníčky obecného
úradu a zamestnanci prevádzky obslúžili prítomných rezňom a šalátom. Pri
jedle dobre padol hudobný sprievod dvojice pánov J. Slobodu a Š. Rehoru.

Našli sa i tanca schopní a vytočili v kole i starostu obce. Pri pohľade po
prítomných si človek uvedomí, ako sa mnohí snažia vyrovnať so svojimi
dennodennými problémami, ale najviac so zdravotnými ťažkosťami, ktoré ich
trápia. Pri kávičke, zákusku a poháriku vínka seniori pookriali a zaspomínali.

Všetko sa raz končí – prešlo leto, nastala jeseň, tak skončilo i posedenie.
Autá rozviezli prítomných až ku bráne domu.

Ľuďom zostali spomienky a poďakovanie za príjemné chvíle v spoloč−
nosti seberovných.                                              Margita Bubeníková

VĎAKA TI ŽIVOT...
Vďaka ti život za nekonečná,
za všetko zblízka videné,
za svieže jari, zimy, letá,
za vyfarbené jesene.

Vďaka vám, súputníci,
za vzťahy ľudsky dúhové,
záblesky lásky v ženských očiach,
za striebro vtkané v osnove.
                      František Bábel

Pri príležitosti stretnutia dôchodcov v Mesiaci úcty k starším dňa
13.10.2010 bola udelená Cena starostu obce Beckov p. Antonovi Uher−
číkovi za rozvoj a budovanie obce.

Stretnutie s najstaršími občanmi
Starosta našej obce p. Karol Pavlovič každoročne navštevuje aj so soci−

álnou pracovníčkou najstarších občanov – tých, ktorí majú 80 a viac rokov.
V roku 2010 to bolo 28 stretnutí so seniormi, ktorí žijú v našej obci. Pretože
koniec roka bol dosť poznamenaný komunálnymi voľbami, posunuli sa stret−
nutia so seniormi na vhod−
nejší termín po Novom roku.

Ako sa kdesi povedalo,
Mikulášovi sa tentoraz po−
kazili sane.

Na fotografiách z 20. ja−
nuára 2011 starosta obce
Karol Pavlovič s niektorými
so svojich najstarších obča−
nov – s Annou Klčovskou,
Máriou Vazovanovou a Jo−
zefom Bubeníkom.

Dana Badžgoňová
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V septembri 2010 uplynulo tridsať rokov od otvorenia materskej školy.
Tieto „narodeniny“ našej škôlky sme oslávili počas sviatočných vianočných
dní.

Poďakovanie, nie len moje, ale celého kolektívu MŠ, patrí všetkým rodi−
čom a sponzorom, ktorí prispeli či už materiálne alebo finančne na dôstojný
priebeh tejto milej oslavy. V
neposlednom rade i pani uči−
teľkám a deťom, ktoré po−
zdravili škôlku ako osláven−
ca a rodičov pekným
programom.

V priebehu uplynulých
tridsiatich rokov sa v MŠ
vystriedalo niekoľko peda−
gogických a prevádzko−
vých zamestnancov. Pre
porovnanie – v roku 1980
tu pracovali tri učiteľky pod
vedením pani riaditeľky Šte−
fánie Križanovej.

V školskej jedálni praco−
vali 3 kuchárky a dve kuchárky na výdaj stravy v starej škole pod vedením
vedúcej pani Ferovej a dve upratovačky. Do materskej školy bolo zapísa−
ných 60 detí. Dnes tu pracujú 4 učiteľky, jedna upratovačka a 4 zamestnan−
kyne školskej jedálne. Počet detí, ktoré sú zapísané do MŠ dnes, je 39 detí.

Poohliadnime sa trocha do histórie našej MŠ. Ako som už spomínala,
prvou riaditeľkou tu v roku 1980 bola pani Križanová, ktorá už nie je medzi

nami. Po jej odchode do dôchodku v roku 1987 bola do funkcie riaditeľky
menovaná pani Anna Sládeková a kolektív MŠ viedla až do odchodu na
zaslúžený dôchodok v roku 2001.

Zmena vo vedení ŠJ sa v histórii MŠ udiala trikrát. Po pani Ferovej tu
pracovala od roku 1982 pani Majerníková. Od roku 1989 vedie ŠJ až do−
dnes pani Gonová. Medzi prvých zamestnancov patrili i pani Antónia Vavri−
sová, Viktória Nožinová,  pani Lompartová, pani Hlávková, pani Trebatická,
pani Slávka Bieliková, Marta Neboháčová a pani Mária Gábová. Dlhoročný−
mi pracovníčkami sú pani Darinka Sevaldová, Emília Šimončicová, Danka
Paulusová a Anna Gábová. Prvým kuričom bol pán Pavol Maslo.

Vzhľadom na to, že počty detí sa z roka na rok menili – v jednom roku
bolo detí viac, v druhom menej, bola MŠ striedavo 2–triedna, 1,5–triedna a v

školskom roku 1993/1994 iba jednotriedna. Stálymi pedagogickými pracov−
níčkami tu boli pani Anna Sládeková, ktorá je už na dôchodku a pani Daniela
Dobrovodská, ktorá tu pracuje dodnes. Krátku dobu tu pracovali pani učiteľ−
ka Zuzana Krchnavá, Vlasta Černá, Mariana Masárová, Eva Májková, Dan−
ka Harúsková–Krchnavá, Silvia Zaťková, Diana Blážová, Katarína Václavko−

vá a Soňa Říhová. Od roku 1994 tu
pracujem i ja. Po odchode p. Sládeko−
vej na dôchodok doplnila náš kolektív
pani učiteľka Miroslava Jančárová–Ku−
bicová, ktorá je na MD. V súčasnosti
je naša MŠ dvojtriedna s počtom 39
zapísaných detí a pracujú tu 4 učiteľ−
ky. V skupine 3–4 ročných detí pani
uč. Dobrovodská, Daniela a Gajdošo−
vá, Stanislava a v skupine 4,5–5 roč−
ných detí  pani uč. Hrehorová, Daša a
Bagová, Janka.

Dovoľte mi, aby som vyslovila po−
ďakovanie všetkým, ktorí pracovali v
uplynulom období i tým, ktorí pracujú
dodnes v našej materskej škole a svo−
jim láskavým prístupom vytvárali a
vytvárajú príjemné a tvorivé prostre−
die pre deti.

MŠ zažila i rôznych zriaďovateľov.
Po Okresnom národnom úrade, odbore
školstva v Trenčíne nasledovala Škol−
ská správa v Trenčíne, po nej Okresný
úrad, odbor školstva v Novom Meste
nad Váhom. Od 1.7.2002 prešli zriaďo−

vateľské kompetencie na obec Beckov a od 1.1.2004 bola MŠ spojená so
základnou školou v Beckove.

Budova MŠ sa veľmi nezmenila.
Úpravy, ktorými prešla boli vzhľadom
na jej vek nevyhnutné. V roku 2004
bola zrekonštruovaná kotolňa a usku−
točnená výmena ústredného kúrenia.
V roku 2007 bola zrealizovaná výme−
na okien a dverí na budove a vymaľo−
vané priestory MŠ. Následne bola
opravená a zateplená strecha budovy
a vymenené toalety v celej budove.
Naše poďakovanie za tieto práce patrí
vedeniu obce.

Do ďalšej tridsiatky chcem popriať
našej „škôlke“ veľa spokojných detí a
rodičov, kvalitných pedagogických pra−
covníkov, milé tety kuchárky a upra−
tovačky.

Janka Bagová
zástupkyňa riaditeľky pre MŠ

TRIDSIATE NARODENINY MATERSKEJ ŠKOLY

Ohlasy na Beckovské noviny
Beckovské noviny si svojim zaujímavým obsahom získavajú čoraz

väčší okruh čitateľov. To, že ich čítajú Beckovčania je známe, aj že sa už
dlho neohrejú u predajcov. Druhá skupina čitateľov sú cezpoľní, ktorí
čakajú, až im prídu poštou. Sú vďační za každú správu v nich a neustále
sa nám ohlasujú listom či telefonicky.

Nikdy nezabudnú spomenúť rodný Beckov či roky v ňom prežité. Pani
Elenka Škultétyová, rod. Čiklová má radosť, keď dorazia do Uhrovca a ako
píše v liste, príde s nimi, citujem „kus môjho domova.“ Verná čitateľka
z Trenčína pani Sapáková píše: „sú to noviny pre každý vek, počnúc od
škôlkarov až po prababičky. Každý si v nich nájde tú svoju povestnú
„čerešničku“. To, že nových čitateľov pribúda, čo nás teší, je i ohlas pani
Valášekovej, manželky nebohého pána farára Pavla Valášeka, na dobu
vojnovú. Radi uverejníme podrobnejšie tieto udalosti pre nás neraz nezná−
me. Noviny dostala cestou ani farárky Cipciarovej. Naše noviny sa páčia
i pani Boženke Valovej, nám známej detskej sestričke. I ona má veľa
spomienok na Beckov. Teraz žije v Bzinciach pod Javorinou.

Redakčnú radu Beckovských novín so šéfredaktorkou p. Badžgoňo−
vou tieto ohlasy tešia, no i zaväzujú pokračovať ďalej. Nedá mi nenapí−
sať slová vyznania pani Elenky Škultétyovej: „Beckovské noviny mi uro−
bili veľkú radosť, lebo ma vrátili do spomienok môjho detstva, mladosti,
najmä teraz, keď som už sama...“

Redakcia Beckovských novín želá všetkým čitateľom hodne zdravia
a spokojnosti v novom roku.                                   Ľubomír Paulus

V prvej triede

Panie Majerníková, Nožinová, Križano−
vá, Sevaldová, Vavrišová
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Trochu dlhšie mi trvalo poskladať kú−
sočky informácií, častokrát útržkovitých a
nepresných, o ďalšej z tvárí našej školy.
Učila už v novej budove, hneď na druhý
školský rok, učila ročníky jedna až tri –
pani učiteľka Zuzana Krchnavá.

Narodila sa v Kálnici 5. októbra 1922
rodičom Jánovi Krchnavému a devätnásť−
ročnej Anne, rod. Čikelovej. Otec mal 25
rokov, bol roľníkom a hájnikom. Zuzka bola
najstaršia. Mala ešte troch súrodencov,
sestru Annu a bratov Viktora a Jána. Dnes
sú už všetci mŕtvi.

Ona jediná spomedzi súrodencov si
nezaložila rodinu, zostala po celý život slo−
bodná. Vraj aj stretla muža svojich snov,
ale keď rodičia tento výber nepodporili, tak
sa nepriečila.

Základnú školu navštevovala v rodnej
Kálnici. Strednú školu ukončila maturitou v
septembri 1958 – Pedagogická škola pre
vzdelávanie učiteľov národných škôl v Tr−
nave.

Zamestnala sa najskôr v okolí Topoľčian
a odtiaľ prišla v marci 1959 do Hôrky nad
Váhom zastupovať p.uč. Margitu Bubeníko−
vú, v tom čase na materskej. Pracovala tam
do konca roka. Potom sa zamestnala ako
učiteľka na prvom stupni ZDŠ v Beckove,
kde učila od roku 1960 do roku 1980 celých

dvadsať rokov. Posledné dva roky pred pen−
ziou ešte tu učila v materskej škole.

Do Beckova najskôr dochádzala z Kál−
nice, neskôr dostala byt v novej bytovke
pri kostole, ktorý opustila až po odchode
do dôchodku a návrate do rodnej Kálnice.
Bývala v rodičovskom dome, starala sa o
matku, otec už v tom čase nežil. Koncom
leta v roku 1985 dostala slabú mozgovú
príhodu, bola hospitalizovaná, ale v nemoc−
nici sa príhoda zopakovala. Ešte počas jej
pobytu v nemocnici náhle umrela jej mama
(18.9.1985). Pani učiteľka po preliečení po−
trebovala sústavnú opateru, ktorú jej nemal
kto poskytnúť, a tak sa opäť vrátila do Bec−
kova, tentoraz do domova dôchodcov, kde
aj zakrátko umrela 19. februára 1986 na
zlyhanie srdca. Pochovaná je v rodnej Kál−
nici v spoločnom hrobe s rodičmi.

Pani učiteľka Krchnavá žila skromne.
Bola statočná, počas druhej svetovej vojny
s rodičmi a súrodencami pomáhala parti−
zánom a prenasledovaným Židom, ukrý−
vali ich a nosili im jedlo do lesov. Rada zbe−
rala liečivé rastliny.

Pani učiteľku si jej žiaci pamätajú ako po−
kojnú, rozvážnu a trpezlivú. Svojich žiakov
mala rada, venovala im všetok čas. Naučila.
S kolegyňami v škole vychádzala dobre, bola
priateľská a spoľahlivá. Vždy nosila sukňu,
svetlomodrý pulóver a maľovala si ústa na
červeno, tak si na ňu spomínajú jej poslední
žiaci. Preferovala matematiku pre telocvikom,
medzi žiakmi bola známa nasledujúcou ve−
tou: „Deti, dnes nebudeme mať telesnú, ale
zahráme sa na malých matematických olym−
pionikov!“ Mali ju radi.

A možno aj teraz, keď čítate tieto riad−
ky, si spomeniete na niektoré príhody, kto−
ré ste s ňou zažili, ak ste boli jej žiaci, či
ste ju inak poznali. Štvrťstoročie, ktoré sme
si v týchto dňoch pripomenuli od jej odcho−
du je síce len zlomkom plynúceho času,
ale je dostatočným podnetom na pripome−
nutie jednej osoby, človeka, ktorý odovzdá−
val deň čo deň svoje sily a schopnosti pre
náš dnešok. Áno, aj vďaka tejto pani učiteľ−
ke sme vzdelanejší, múdrejší – bola na
začiatku našej cesty životom. A preto ďa−
kujeme, pani učiteľka.

Za všetkých žiakov napísala
Dana Badžgoňová

Pani učiteľka Zuzana Krchnavá
(Pripomíname si 25−te výročie úmrtia)

Jej poslední žiaci 1977−80

Komunikácia a sociálne siete
Žijeme v čase, keď naša gramotnosť nie je posu−

dzovaná len podľa toho, či vieme písať a čítať, ale aj
podľa toho, ako sa vieme orientovať v spoločenských
systémoch. Na to však potrebujeme získať nesmier−
ne množstvo informácií, ktoré sa neustále menia a
vyvíjajú, a ktoré naša pamäť uchová, ale nie vždy v
pravej chvíli „vydá“. Z toho vyplýva, že informácie
potrebujeme získavať operatívne, pokiaľ možno ke−
dykoľvek a bez potreby ich dlhodobo evidovať v pa−
mäti. Toto všetko nám umožňuje počítačová techni−
ka a jej technológie, ktoré zabezpečujú prenos in−
formácií akéhokoľvek druhu z rozvinutého systému
sietí, ktoré dnes prakticky sprostredkujú každý „na−
pojený“ zdroj informácií.

Keď predpokladám, že človek je stotožnený s
dnešným spôsobom života (a vo väčšine prípadov
nemá inú možnosť), informačná technika je pre neho
veľkým prínosom.

Ako študentka si neviem predstaviť, že by som
nemala takýto operatívny prístup k informáciám a
zrejme to potvrdia aj všetci, ktorí informačné systé−
my využívajú v práci. Veľké nebezpečenstvo však
vidím v oblasti zábavy a mimopracovnej komuniká−
cie.

Z vlastnej skúsenosti viem, že človek v mene od−
dychu si dokáže odôvodniť hodiny strávené pri „po−
kecoch“. Keď sa pozerám na to z nadhľadu, vidím
nesmierne množstvo strateného času, ktorý nebol
pre mňa žiadnym prínosom a neverím, že aj pre ho−
cikoho iného. Vysedávaním pri bezvýznamných roz−
hovoroch, ak sa tento spôsob komunikácie dá tak
nazvať, nás ukracuje o čas, ktorý sme mohli stráviť s
blízkymi ľuďmi (napríklad v prírode) a komunikovať o
skutočných veciach. Mohli sme sa venovať napr.
záľube, ktorá v konečnom dôsledku zabezpečuje
našu psychohygienu alebo poprípade umyť okná, na
ktoré sme polroka nemali čas.

Ja si plne uvedomujem, že je vecou mojej vôle a
rozhodnutia ako trávim čas s tzv. informačnou tech−
nikou. (Samozrejme, že sa to týka aj iných médií,
nielen internetu.)

Prichádzam na to a, samozrejme, že nielen ja, že
tzv. sociálne siete dokážu byť aj veľmi zradné. Hlav−
ne užívatelia nižších vekových skupín si asi nie úpl−
ne uvedomujú nebezpečenstvo, ktoré im aj do bu−
dúcnosti hrozí, keď o sebe poskytujú informácie, kto−
ré v budúcnosti budú neakceptovateľné a budú im
napríklad prekážať v získavaní zamestnania.

Zamestnávatelia sa veľmi rýchlo prispôsobili in−
formačnej explózii a informácie o svojich potencio−
nálnych zamestnancoch získavajú aj z rôznych soci−
álnych sietí na internete.

Ďalšie nebezpečenstvo vidím, že pri častej komu−
nikácii cez chat ľudia strácajú schopnosť sa plno−
hodnotne vyjadrovať, a keďže väčšinou sa pri „ cha−
tovaní“ ignoruje gramatika, zabúdajú aj písať.

Čo robiť, pokiaľ by sa mal človek stať závislý na
nejakej internetovej sieti? Myslím si, že treba robiť
len to, čo by mal človek robiť v prevencii proti každej
inej hroziacej závislosti.

Stanoviť si životné priority a v ich mene využívať
(v tomto prípade) všetko dobré, čo mu internet priná−
ša.

Iveta Jurčacková
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9. ODCHOD Z ÚPICE
Náš odchod z Úpice bol určený na 7. marca. Odchádzali sme zanechá−

vajúc, ak sa len možno ľudsky domnievať, dobrú spomienku. A to je dôležité!
Nie je možné, aby si vedenie závodu, zamestnanci a ostatní na pracovis−

kách neboli všimli nielen pracovitosť sestier, ale hlavne jednotu, vernosť
svojmu presvedčeniu, ideálu a zásadám aj za cenu obetí. Prečo by ináč boli
prejavovali svoju úctu k sestrám pozdravom robotníci aj tí najviac červení?
Pápež Ján XXIII. vyjadril sa v jednom svojom prejave, že zanechať po sebe
dobrý dojem, dobrú spomienku je skutok kresťanskej lásky, ktorý môže
časom priniesť bohaté ovocie. Skutočne, bolo na tom čosi pravdy, pretože
viacerí, ktorí k nám na začiatku nášho príchodu mali k nám všelijaký postoj,
časom ho zmenili alebo opravili.

A tak v hmlisté ráno vo štvrtok po Popolcovej strede ticho Na Veselke
prehlušilo vrčanie motorov niekoľkých nákladných áut. Odchádzali sme z
Podkrkonošia pod Pálavské hory na južnú Moravu.

V presne určenú hodinu zastavili sa tieto autobusy pred ubytovňou. Ten−
toraz to ale neboli autá z ČSAD, ale sťahovali nás autá z továrne z Podkrko−
nošia. Len čo sa naložili osobné veci a nejaký kus nábytku – veľa ho nebolo
– prišiel autobus, do ktorého sme nasadli.

Pretože s mestečkom a ľuďmi sme sa za šesť rokov už spoznali, tiež s
pracovníkmi továrne, rozlúčili sme sa s nimi už skôr, a tak teraz išlo všetko
veľmi rýchlo a hladko. Autá sa vydali na cestu o niečo skôr, autobus za nimi.
V tomto prípade, keď tak smiem povedať, bolo sťahovanie trochu radostnej−
šie. Prečo? Nuž bola v tom presune akási i nevyslovená nádej, dúfajúca v
lepšie položenie. A keď sa dvere na autobuse zatvorili, nepostavil sa k nim
už muž v koženom kabáte. ..

Odchádzali sme zanechávajúc malé mestečko na brehu rieky Úpy v
hmle. Posledný pozdrav, posledné zamávanie a pomaly sa nám strácalo
toto miesto z dohľadu.

Ešte sme neurazili kus cesty, azda ani myseľ nestačila spracovať tieto
nové dojmy, keď naraz stojíme v lese. Čo je? Porucha! Okolo práve prechá−
dzal niekto na motocykle. Šofér si sadá k nemu a vracia naspäť do Úpice do
garáže. Za nejakú hodinu prichádza druhý autobus a my presadáme. Potom
už bez nehody prichádzame odpoludnia na južnú Moravu do Klentnice. Ties−
nivo na nás zapôsobilo okolie Klentnice. Zem bola šedá, ešte zamrznutá.
Autobus zostal stáť pred kostolom, tam stáli i nákladné autá, ktoré dorazili na
miesto o niečo skôr.

Časť sestier mala byť ubytovaná na fare a ostatné v niekoľkých domoch
po dedine, ktoré neboli obývané a teraz boli určené pre nás. Ústav sa v
čase nášho príchodu ešte len budoval. Vozidlá sa po vyprázdnení vrátili
hneď naspäť a my sme pokračovali v triedení batožín.

Hneď ako sme vystúpili z autobusu, prekvapilo nás, že dosť veľký počet
detí s vozíčkami sa pohybuje po dedine. Takto to bolo. Školské deti z pod−
netu svojho katechétu p. Karola Siemandlu sa zhromaždili v ten deň, keď
sme mali prísť pred kostolom a farou i s vozíčkami.

Na týchto vozíčkoch potom deti odvážali batožinu sestier do jednotlivých
domov. Pokyny čo a ako zaviesť dostávali na fare. Naše tri sestry išli do
Klentnice niekoľko dní dopredu, aby jedno−druhé pripravili, takže bol rozvrh−
nutý i plán, podľa ktorého sa rozvážala potom batožina. Táto pomoc detí
hneď pri príchode bola jedným z prvých milých prekvapení. Kostolík bol už
tiež pripravený na hlavné uvítanie na nedeľu. Nemali sme o tom ani tušenia,
a preto to bolo tým milšie.

10. KLENTNICE
Je prvá nedeľa pôstna. Zhromažďujeme sa na sv. omšu. Vchod do kosto−

la bol ozdobený na zeleno. I teraz slová kazateľa p. Siemandla boli zase
priliehavé: „Keď si bol mladší, chodil si kam si chcel, keď však zostarneš, iný
ťa opáše a povedie, kam ty nechceš.“ V tejto úvahe akoby sa sám Kristus
prihováral každej z nás. Ako odpovedala duša každej jednotlivej na tieto slová
nebudem rozoberať, bo to je tajomstvo, ktoré patrí len Bohu a duši.

Po sv. omši
zhromaždili sa pred
kostolom všetci
veriaci a hlavne
deti. Tu bolo krát−
ke privítanie, a po−
tom každá sestra
dostala kytičku
snežienok (FOTO
č.: 1 a 2). Bola ešte
zima, ale tento prvý
pozdrav jari niesli
nám deti v ústrety.

A naozaj, potom
prišla čoskoro ča−

rovná jar. Až vtedy sa ukázala celá bohatá nádhera tohto kraja. Listnaté
lesy plné voňavých konvaliniek, hlboké údolia vystlané hodvábnymi tráv−
natými kobercami, malebné vinice, úrodné polia, zelené hory...

Hneď v prvý rok nášho príchodu, teda v r. 1957, oslávili sme sviatok
Božieho Tela. Možno povedať, že to bolo slávnostné, ako sa len dalo. Sprie−
vod bol cez celú dedinu a náš zbor spieval pri každom oltáriku skladby od
Vojtěcha Říhovského, ktoré skladateľ skomponoval pre tento sviatok. Je to
zachytené aj na
dobovej fotografii.
Nikdy viac sa už
táto slávnosť tak
neslávila, ako v ten
rok.

Už nie tak poe−
tické bolo bývanie,
s bývaním sme mali
najviac ťažkostí.
Azda za celý život
sme sa toľko ne−
sťahovali, hoci bolo
toho tiež dosť, čo
za jeden rok v
Klentnici! Až po na−
sťahovaní sa do prístavby ústavu, ktorý sa zatiaľ len začal budovať, bol
koniec sťahovania po dedine. Len čo sme si upravili jeden dom na slušné
bývanie, už nám ho obec vzala a odkázala nás na ďalší. Treba vedieť, že
tamojší obyvatelia boli tiež prisťahovalci. Pôvodní obyvatelia nemeckej ná−
rodnosti boli odsunutí.

Romantika tu mala svoje miesto ako nikde inde. Azda v celej republike
nebol prípad ako v Klentnici! Povážte len! Dvadsaťtri sestier obýva národnú
školu. Na tej škole sa ale vyučovalo! Len deti z vyšších ročníkov chodili do
Mikulova do školy. Obsadili sme všetky miestnosti, ktoré sa dali, okrem
tried, kde sa vyučovalo. Riaditeľský byt bol tiež prázdny, zaujali sme i ten.
Dvadsať sestier, to je predsa pekný počet.

Skutočne, nejaký čas to vydržala obec i charita, ale k 1. septembru 1958
sme sa mali odtiaľ vysťahovať.

Než ale zo školy odídeme, spomeniem smutnú udalosť. Tu, v budove
tejto školy, zomrela na večer ranená mozgovou mŕtvicou sr. M. Dominika
Bórová. Vynikala nielen telesnou silou, ktorú osvedčila nielen pri mnohých
sťahovaniach, ale bola i neobyčajne veselá a spoločné zotavenia boli plné
smiechu nielen skupiny vtedy nás mladých sestier, ale celej komunity pre jej
originálny humor.

Bola vybraná a určená ako jedna z troch sestier, aby si urobila vodičský
kurz. Prosila, aby bola toho zbavená, ale predstavení, mysliac to dobre, toto
rozhodnutie nezmenili. Sestra Dominika odovzdala sa teda v tejto veci Páno−
vi, a to zase svojským spôsobom.

Auto už bolo kúpené a bolo umiestnené na fare v jednej kôlni. Sr. Domi−
nika často prechádzala vedľa tejto provizórnej garáže, či už do práčovne,
ktorá bola jej revírom, alebo do kostola cez dvor. Vždy, keď prechádzala
okolo auta, ku ktorému nemala žiadne sympatie, vytryskla jej zo srdca tichá
prosba: „Pane Ježišu, vysloboď ma od tohto čerta.“ A Pán jej prosbu vysly−
šal – mala len 37 rokov.

V ten večer, keď klesla okolo 19. hodiny na podlahu v školskej miestnos−
ti, bola už mŕtva, hoci ju sanitka ihneď odvážala do Valtíc do nemocnice.
Lekárska pomoc bola už márna. Sprevádzali ju dve sestry. Po zistení v
nemocnici, že setra je mŕtva, vrátila sa sr. Oľga po rehoľné šaty a sr.
Ignácia zostala pri nej. Prebdela vlastne potom celý zvyšok noci pri sestre
už v márnici, kam ju nemocnica vykázala.

Ráno o 6. hodine pred sv. omšou oznamoval umieráčik obyvateľom Klent−
nice, že niekto zomrel. My sme vedeli, že sa to zvoní sr. Dominike a Klent−
ničania sa to tiež hneď dozvedeli. Sestra nebola dovezená z Valtíc naspäť,
ale zariaďovalo sa všetko na prevoz do Nového Mesta nad Váhom, kde bol
nasledujúcu nedeľu pohreb. Väčšina sestier a hlavne speváčok, ktorých
bolo vtedy v Klentnici dosť, odišli na pohreb. Aj doma musel niekto zostať.
Bola nedeľa, bolo treba hrať pri bohoslužbách, a potom bol sprievod svätenia
ozimín. Pri tomto sprievode dp. Siemandel spomenul aj tú okolnosť, že práve
v tej chvíli s koná pohreb sr. Dominiky v Novom Meste nad Váhom. Ale život
išiel ďalej a my sme sa museli vrátiť po tej udalosti do prítomnosti často
všelijakej.

V máji 1958 urobili vodičské preukazy sr. Zita a sr. Oľga. Získali tak
oprávnenie riadiť osobné auto. Boli to prvé dve naše šoférky v provincii.
Kúpilo sa, ba vlastne už bolo zakúpené nové auto, „stará“ Tatra. Len krátka
spomienka na to. Dosť sa nakrútili kľukou, než motor uviedli do pohybu.

Neviem, čo sa stalo a čo bola príčina, ale mali sme sa naraz vysťahovať
z troch domov, ktoré sme si upravili a zariadili na bývanie. Nemyslite si,
prosím, že vždy bol pri tom maliar. To všetko sme si urobili samy. Sr.
Margaréta po očistení miestnosti obielila, i nejaký „valček“ urobila, aby to
bolo krajšie a už sme sa nasťahovali.

Treba obdivovať pohotovosť sestier, ako šikovne nachádzali východisko
z jednotlivých udalostí, ktorých bolo dosť a dosť! Všetko, čo je z tej doby

SPOMIENKY NA ROKY 1950 – 1968 (5. časť)
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zachytené, ukazuje ako sa sestry vyrovnávali s týmito väčšími či menšími
ťažkosťami, ako nás to nevedelo odradiť, vzdať sa. Naopak! Vždy sa našiel
spôsob ako riešiť jednotlivé ťažkosti. Všetky tieto udalosti zostali zachytené
vo výstižných veršoch a naznačujú, aký prebohatý bol vtedy život na množstvo
podobných vecí. Či necítite, že to bol Pán, ktorý nám pomáhal? Jednota a
vernosť reholi a Pán sa o ostatné postará. Nie je v tom odkaz i pre nové
pokolenie?

Hľa, tu je jeden taký neopakovateľný a celkom – mohli by sme povedať –
originálny prípad.

Keďže sme budovu školy mali opustiť, ako sme už spomínali, určili nám
za byt dom, v ktorom predtým bola kačičiareň. Keď si viete predstaviť, čo
tisíc kačíc na dlážku vie spraviť, tak si, prosím, predstavte!

A túto kačičiareň, tak sme ten dom volali aj po vysťahovaní kačíc, sme si
vyčistili a pripravili na bývanie. Ale, hľa, nová ťažkosť – zdalo sa to byť
neuveriteľné. Nový predseda JZD mal prísť do Klentnice a obec nemala pre
neho byt. Kačičiareň bola v poriadku, bol to slušný byt a mal aj pekné okolie.
Čo robiť? Tak nám jednoducho tento byt vzali. Ohradiť sa? Kde, komu?

...AKO V KOCÚRKOVE SME SI PRIPADALI,
PRETO SŤAHOVANIE DOSŤ ZVESELA SME BRALI.
Takto to teda bolo! V budove národnej školy sme zostali bývať až dokiaľ

sa neotvoril ústav.
Ach, čože to pre nás vtedy znamenalo! Boli by sme sa sťahovali hoc aj

každý deň. Mnohé z nás boli vtedy ešte mladé alebo aspoň mladšie a
sťahovanie sme brali zvesela. Omladina viedla a nakazila svojou veselosťou
aj vážnejšie povahy. Svojím veselým prístupom aj k takým veciam, ako je
ustavičné sťahovanie a tomu podobné nepríjemnosti pomáhala tieto ťažkosti
ľahšie znášať. Dnes, po odstupe mnohých desaťročí, to dobre cítiť a môže
sa to porovnať. Nemysleli sme na to, akú dlhú cestu máme ešte pred sebou,
čo všetko sa prevalí nad našimi hlavami. Bola to mladosť zakotvená v Bohu!

Pobyt v Klentnici bol vôbec plný takých veselých zážitkov. Mnohé vymizli
z pamäti, zatlačili ich ďalšie roky. No niečo vám predsa z toho prezradím.

Napríklad sr. Katarína stúpila raz neopatrne na okraj koryta, ktoré bolo
naplnené vodou a v ňom bolo plno všelijakého náradia, ako motyky, rýle a
pod. Koryto sa, samozrejme, so všetkým prevrátilo na sr. Katarínu. Po
tomto nečakanom kúpeli otriasla sa z vody a bolo po všetkom. Pravdaže sa
to neutajilo. Pretože pracoval v hospodárstve, mala viac ako iné sestry
podobných zážitkov. Inokedy prišla aj s myškou až do kaplnky, ktorá jej
pokojne sedela na závoji a ona o tom ani nevedela. A ešte jeden zážitok:

Jedného dňa bola aj so sr. Benediktou v Mikulove. Naspäť sa vybrali
pešo. Autobus tak často nepremával. Šesť kilometrov sa dalo zvládnuť,
zvlášť keď bolo dobré počasie. Ale to sa im nevyplatilo, alebo aj vyplatilo, ako
to vezmeme. Boli už asi v polovici cesty pri Kočičích Skalách. Zrazu zastalo
pri nich auto a z neho vystúpil J.E. p. biskup Ambróz Lazík a mikulovský p.
prepošt František Drábek. Kázali sestrám sadnúť do auta a šofér dostal
rozkaz odviezť ich. Márne sa proti tomu bránili, nič nepomáhalo. Pán biskup
a pán prepošt pokračovali v ceste do Klentnice pešo.

Bývali sme vtedy už v ústavnej budove. Tam čakalo všetko v pohoto−
vosti, návšteva bola totiž hlásená. Z ústavu bol dobrý výhľad na celú dedinu
a zvlášť na horný koniec bolo dobre vidieť, lebo ten bol na vŕšku a odtiaľ sa
potom cesta zvažovala mierne do údolia. Teda do tohto napnutého očaká−
vania naraz zaznel hlas zvona, znamenie, že vzácna návšteva už prichá−
dza. Sestry, ktoré pozorovali cestu do Mikulova, akonáhle zazreli šesťsto−
trojku ihneď dali toto znamenie. Pán biskup nebol u nás prvýkrát, preto jeho
auto bolo už známe.

Auto vchádza do dvora, zastavuje tesne pred vchodom. Šofér vyskočí
pohotovo z auta, otvára dvere, ale z auta pomaly−pomaly vystupujú naše
dve sestry. Bolo že to prekvapenie! Ešte že sa nezačalo spievať! No také
niečo! Poznámky a všelijaké žarty sa naraz zosypali na hlavu týchto dvoch
a záplava smiechu zachytila potom celú komunitu.

Dočkali sme sa potom aj skutočnej návštevy p. biskupa, síce trochu s
oneskorením, ale predsa. Šofér, keď milé sestričky vyložil, vrátil sa po p.
biskupa a jeho sprievodcu. Tak to nakoniec dopadlo dobre, ibaže bolo z tejto
udalosti dlho trochu veselšie.

Tu zapadá malá drobnička: Sr. Oľga vystupovala po niekoľkých scho−
doch do jedného z domov, ktorý sme obývali a ktorý mal vchod priamo z
ulice. Práve chcela odomykať dvere, keď neznámy chodec z cesty na ňu
zavolal: „Sestrička!“ – ona sa obrátila s pohotovosťou, že čo si praje. Vzápätí
ale cvakol fotografický aparát: „Ďakujem, to som chcel.“ Podarilo sa mu to.

Na národnom výbore v prvých rokoch nášho pobytu v Klentnici bola
zamestnaná istá pani, ktorá vždy pred miestnym vysielaním pre obec dáva−
la vždy slovenskú pieseň Vieska pod horami, u nás pod Tatrami. Túto
pieseň sme si tak obľúbili, že sme ju aj po odchode z Klentnice neprestali
spievať. Je ozaj pekná. Ale kde tú pieseň vzala, neviem. Nikde som doteraz
tú pieseň neobjavila, ani som ju nepočula. A ten, ktorý ju spieval, bol určite
náš spevák František Krištof Veselý, známy najmä staršej generácii. Hej,
slovenská pieseň krásny je dar, ktorý nám Pán Boh do vena dal... Bola to od
tej pracovníčky národného výboru milá pozornosť, že nás tou piesňou pote−
šovala.

A teraz sa zase vrátime k hlavnej myšlienke, k ústavu pre oligofrénnu
mládež. Tento ústav spadal v tom čase pod správu charity. Keď sme prišli

do Klentnice vyčnievali tu do výšky len ohorené múry. Ústav sa budoval na
základoch vyhoreného hotela Pálava, a preto to meno sme ponechali a
nazývali sme ho jednoducho Pálavou. Bolo to na rozdiel od ostatných do−

mov, v ktorých sme bývali a z ktorých mal každý svoje meno. Začalo sa na
hornom konci dediny, dom č. 27, kde predtým bývali Cigáni – teda „U
Cigánov“, potom „Na fare“ a končilo to na č.20, ináč JZD, kde vo dvore boli
maštale pre teliatka a kravy, ktoré patrili JZD.

Zatiaľ budovanie ústavu pokračovalo (FOTO č. 3) a v r. 1959 bolo sláv−
nostné otvorenie ústavu, len jednej časti. Pokračovalo sa ďalej budovaním
prístavby krídla a potom bytmi pre sestry, takže nakoniec z toho vyrástol
jeden pekný celok.

Hneď po otvorení ústavu sme dostali časť dievčat, a tak začala prevádz−
ka ústavu. Dievčatá pomáhali aj so sestrami pri práci na poli (FOTO č. 5,6),
vo vinici (FOTO č. 4), v sade a v zimných mesiacoch sa vzdelávali. Boli
zapojené aj do kultúrnej činnosti, ako spevy, krátke divadielka a podobné
veci. Tieto prvé roky zostali zachytené v ústavných filmoch.

VINICE
Radostná je iste všade oberačka,

zaujímavejšia však zdá sa lisovačka.
Tohto roku vína málo v pláne máme,

radšej hneď na jeseň hrozno odovzdáme.

DOMÁCE HOSPODÁRSTVO
Zvieratá v chove tiež dobre prospievajú,
veď moderné byty, hojnosť žrádla majú.

POLE
Vlani na troch miestach sýpka bola plná,

veď sme mali skoro dva vagóny zrna.
Mimoriadna bola úroda zemiakov,

jeden vážil kilo bez dvadsiatich dekov.

ZÁVER
Najväčšie pokánie, čo tu skusujeme,

že sa každú chvíľu sem−tam sťahujeme.

Na „Pálave“ toto pokánie nás čaká,
po toľkej praxi však už nás to neľaká.

Život i práca ako voda beží,
hlavne že pred nami vznešený cieľ leží!

Napísala sr. Cecília M. Kosecová
z Kongregácie školských sestier de Notre Dame (pokračovanie.)
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„Prírodná rezervácia Sychrov bola
vyhlásená v roku 1963 s výmerou
0,48 ha na ochranu bohatej populácie
hlaváčika jarného
(adonis vernalis)
v Beckovskej bráne.
Darí sa tu viacerým
druhom živočíchov,
hlavne hmyzu. Na−
priek určitému stup−
ňu zatienenia tu na−
chádzajú dobré pod−
mienky viaceré dru−
hy teplomilného
hmyzu (chrobáky,
motýle, blanokrídlov−
ce), ale aj plazy, napr.
slepúch lámavý, či
užovka stromová. Zaujímavým druhom
je červený chrobák – liskavka hlaváči−
ková, ktorá žije na hlaváčiku jarnom.
Jej larvy vyžierajú kvetné púčiky, do−
spelé jedince sa živia listami. V okolí
prírodnej rezervácie Sychrov sa vysky−
tujú aj iné vzácne druhy rastlín, napr.
hlaváčik letný, drapuľa roľná, ktorá pat−
rí medzi staré kultúrne buriny. Sú to ne−
pôvodné druhy, ktoré sa na naše úze−
mie dostali pred koncom 15.storočia.
V minulosti boli hojnejšie, no
v dôsledku chemizácie poľnohospo−

dárstva a čistenia osív výrazne ustú−
pili a stali sa vzácnymi alebo kriticky
ohrozenými.“

Tento text si môžete prečítať na ta−
buli náučného chodníka Sychrov. Je to
inšpirácia nielen pre tých, ktorí sa tešia
po zimnom oddychu v teplom domo−
ve na potulky prírodou. Ostatným ob−
čanom, ktorým slabšie zdravie nedo−
volí pokochať sa rodným chotárom, as−
poň takto sprostredkovane približujeme
naše prírodne perly, ktorými nás spre−
vádzajú tri náučné chodníky, prírodná
rezervácia Sychrov, les a jeho obyva−
telia.

Text a foto D. Jarábková

NÁUČNÉ CHODNÍKYSPOLOČENSKÁ KRONIKA
(január – marec 2011)

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
50 rokov − Ivan Pagáč ml., Eva Školárová
60 rokov − Michal Bartoš, Ing. Viliam Maslo,

Marta Fabianová, Mária Kubíčková,
JUDr. Anna Muríňová, Marta Neboháčová,
Želmíra Šuleková

65 rokov − Milan Fabian, Vlasta Pavlovičová
70 rokov − Karol Vavro, Ivan Tupý,

Paulína Jamrichová, Anna Uhrinová
75 rokov − Kamil Jaroščiak
80 rokov − Oľga Masárová

ROZLÚČILI SME SA
Ivan Pagáč st.

Dňa 3. marca 2011 sa dožíva jubilea dlho−
ročný poslanec Obecného zastupiteľstva
v Beckove a dlhoročný tajomník Poľovníc−
keho združenia Hurban Beckov
Ing. Viliam MASLO.
Do ďalších rokov života mu pevné zdravie,
rodinnú pohodu, presnú mušku a veľa tu−
ristických trás po krásnom Slovensku že−

lajú členovia PZ Hurban Beckov, priatelia, susedia a spolu−
pracovníci. Za výbor PZ Hurban Beckov

Pavol Hladký, poľ. hospodár
K blahoželaniu sa pripája aj starosta obce, poslanci

obecného zastupiteľstva, pracovníci obecného úradu a
členovia RR BN.

Dňa 1. apríla 2011 sa dožíva významné−
ho životného jubilea − šesťdesiatich ro−
kov náš občan
Karol ŠIMKO.
Všetko najlepšie, hlavne veľa pevného zdra−
via, mu do ďalšieho života želá celá jeho
početná rodinka na čele s vnúčatami An−
drejkom a Liduškou.

Ku gratulácii sa pripájajú členovia PZ Hurban Beckov, spolu−
pracovníci z firmy Dedík, bývalí spolupracovníci zo Vzdu−
chotechniky Nové Mesto nad Váhom, priatelia, občania, po−
slanci OZ a starosta obce.                        Pavol Hladký

BLAHOŽELANIA

SPOMIENKA
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo
nám dal ostáva v nás. Druhého februára
2011 uplynulo desať rokov, čo nás navždy
opustil manžel, otec a deduško
Jozef IVANA.
S láskou si v modlitbách na neho spomína−
jú manželka Mária, dcéry Janka a Danka a
vnúčatá Martin a Veronika.

Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.

ĽUDIA V NAŠOM KATASTRI

Vladimír BOOR
Mnohí ho stretávame v obci a v našom chotári, jeho

nákladné vozidlá premiestňovaním materiálov menia náš
kataster ako aj mnohé miesta našej republiky. Jedná sa
o mladého stabilného podnikateľa autodopravy, majiteľa
firmy APIAS Hrachovište, pána Vladimíra Boora, ktorý
vo svojej firme zamestnával aj našich občanov, ktorí
bravúrne ovládali ťažké mechanizmy ako Jozef Vlna,
dnes už dôchodca. Darí sa mu podnikať v neľahkých
časoch a vytvárať pracovné miesta pre občanov.

Počas voľných chvíľ, ktorých nie je veľa, sa v prvom
rade venuje rodine. Druhou srdcovou záležitosťou je u
neho broková streľba a poľovníctvo. Počas mnohých
rokov sa umiestňuje na podujatiach kraja na popred−
ných pozíciách.                                    Pavol Hladký

Beckovská strelnica 19.9.2010 – Vladimír Boor
vyslovuje spokojnosť so strelnicou hlavnému roz−
hodcovi preteku

Hovorí sa, že príroda v zime spí. Nie je
to však celkom pravda. Naša flóra − rastli−
ny a stromy − odpočívajú síce odľahčené
od ťažkého listnatého odevu pod snehovou
perinou. Jej druhá sestra je fauna, do kto−
rej patria všetky živé tvory. V zime sa nám
síce stratili z dohľadu, avšak niektoré sú
skryté v norách a podzemných domo−
voch. Tie väčšie – pýcha a okrasa našich
lesov – srnčia a jelenia zver, si v zimných
mesiacoch horko−ťažko vyhrabú spod hru−
bej vrstvy snehovej nádielky nejaký ten lís−
tok, byľku trávy alebo lesný plod. Majú však
svojich záchrancov, ktorí sa v tomto času
núdze o potravu starajú o svojich zviera−
cích zverencov. Členovia poľovníckeho
združenia Hurban Beckov majú v celom

svojom revíri vybudované komôrky so zá−
sobami kvalitného chutného sena. O tom,
že majú zvieratká dobrý apetít a využívajú
túto ľudskú pomoc, svedčí do byľky vyje−
dený krmelec pri Bukovinkách (na zábe−
re).        D. Jarábková

Stravovanie zvierat v zime

Každým rokom zastaví sa
na okamih čas.
Dovolí nám ohliadnuť sa na všetko pekné
čo je v nás.
Dovolí nám zaspomínať na krásne chvíle
prežité, vysloviť jedno tajné prianie,
o je v srdci ukryté.
Dovolí nám nájsť vhodné slová...
... všetko naj...

Od 15.1.2011 si do kolónky vek píše štyridsiatku aj naša
redaktorka Lenka Martišová.
Milá Lenka,
k tomuto krásnemu sviatku Ti prajeme veľa lásky, zdravia,
šťastia, spokojnosti, veľa tvorivých a vtipných myšlienok pri
písaní článkov v našich novinách, a aby si na tú štvorku
pozerala len s optimizmom.                 Redakčná rada BN
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Beseda s beckovským rodákom
Dušanom Čiekelom

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne usporia−
dala vo štvrtok 28. októbra 2010 v rámci cyklu Poznáva−
me Trenčanov besedu s Dušanom Čikelom, beckovským
rodákom a bývalým reprezentantom Československa v
ľahkej atletike.

Pán Čikel našim čitateľom nie je neznámy. V BN č.3/
2008 sme uverejnili príspevok od Gustáva Rumánka, tiež
beckovského rodáka (Stará Turá) o živote a práci nášho
najúspešnejšieho športovca. Pripomíname, že p. Čikel
dostal vyznamenanie Cenu obce za šírenie dobrého mena
obce Beckov v roku 2008 pri príležitosti 800. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Beckov a zároveň k tejto príleži−
tosti Miroslav Hazucha zostavil brožúru Z príbehu Duša−
na Čikela. K svojim 80−tim narodeninám vydal v roku 2009
knižku Športový príklad Dušana Čikela, ktorú napísal Mi−
roslav Hazucha.

Pozvanie na besedu do trenčianskej knižnice s vďa−
kou prijali starosta obce p. Karol Pavlovič a šéfredaktorka
Beckovských novín p. Dana Badžgoňová, ktorá sa bese−
dy aj zúčastnila. Vďačnými poslucháčmi boli členovia Tu−
ristického klubu v Trenčíne, ktorí prišli povzbudiť svojho
člena a kamaráta, členky KO Únie žien Slovenska a ich
predsedníčka PhDr. Jana Jablonská, ostatní návštevníci
a pracovníci knižnice, ktorí pripravili besedu po organi−
začnej stránke.

Na záver zablahoželali p. Čikelovi k jeho nedávnym
narodeninám – 18. októbra 2010 oslávil už 81. narodeni−
ny. Mgr. Dušan Čiekel si odniesol nielen kytice kvetov,
ktoré dostal k narodeninám, ale predovšetkým pocit pria−
teľstva a úcty, ktorým ho prítomní zahrnuli.

Pripomíname, že p. Čikel prišiel porozprávať o svojom
živote a športe aj do Beckova na pozvanie členov ZO
jednoty dôchodcov. Stretnutie sa uskutočnilo v januári v
klube pri parku a zúčastnili sa aj žiaci našej základnej
školy (BN č. 1/2010).

Dana Badžgoňová

Chodec na ceste
Každý z nás vstáva ráno bez toho, aby vedel, čo ho

celý deň čaká.
My starší si myslíme, že „svet je chorý“. Prečo? Vysiela−

nie v médiách, tlač, filmy− nič pozitívne nedávajú. Rýchla
doprava, neskúsení mladí vodiči spôsobujú veľa dopravných
nehôd. Iste, mnohokrát sú na vine aj chodci.

Výbor ZO JDS
v Beckove pozval
riaditeľa Obvodné−
ho zboru polície v
Novom Meste nad
Váhom kpt. Ing. Ja−
roslava Madaru na
besedu pod ná−
zvom Chodec na
ceste.

Poučenia, ako si
máme chrániť svo−
je domácnosti si
vypočulo 29 poslu−
cháčov.

Ďakujeme pánu
riaditeľovi, že dô−
chodcom v Becko−
ve venoval svoj
čas.

Margita
Bubeníková

Chodec na ceste – beseda s kpt. Madarom v klube pri
parku 18. januára 2011

V Hrádku sa konal VII. ročník
stolnotenisového turnaja

Dňa 19.2.2011 sa konal v Hrádku už
VII. ročník stolnotenisového turnaja mik−
roregiónu Beckov − Zelená voda − Bezo−
vec. Turnaja sa zúčastnilo 9 družstiev z
obcí: Kálnica, Beckov, Kočovce, Stará
Lehota, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Lúka
nad Váhom, Modrovka a Modrová. Hralo

sa v jednej skupine, kde si sily zmerali
družstvá navzájom v dvoch dvojhrách. V
prípade, že dvojhry skončili 1:1, hral sa
rozhodujúci zápas vo štvorhre. I napriek
tomu, že ide o turnaj amatérov, mužstvá
z roka na rok posilňujú svoje tímy, čoho
výsledkom je stále vyššia úroveň. Úvod
turnaja naznačil, že o popredné umiest−
nenie bude bojovať Kálnica, ktorá hrá
okresné majstrovstvá, Beckov, Lúka nad
Váhom a domáci Hrádok, ktorého posilnil
Opet z Nového Mesta nad Váhom. Druž−
stvo Beckova nastúpilo v zložení: Ján
Dvoran, Dávid Porubčan, Ing.Ján Hoder−
marský a novým hráčom bol Marek Sed−
láček, ktorý nastúpil v dvoch zápasoch a
nesklamal. Vedúcim delegácie bol starosta

obce Karol Pavlovič a vedúcim mužstva
Jaroslav Zbudila.

Už úvodný zápas Hrádku s Kálnicou
bol prekvapením. Domáce mužstvo vyhra−
lo 2:1. Druhé prekvapenie prišlo v zápase
Lúka nad Váhom – Hrádok 2:1 a do tretice
posledný víťaz −  mužstvo Beckova pre−

hralo po veľmi vyrovnanom
zápase s Kálnicou 2:1, keď
prvý zápas vyhral Dvoran
2:0, Porubčan prehral v dru−
hom 0:2 a rozhodovala
štvorhra, v ktorej Dvoran s
Hodermarským prehrali po
veľmi vyrovnanom zápase
2:1. Bola to jediná prehra
počas celého turnaja.   Po−
kiaľ chcela Lúka nad Váhom
získať aspoň tretie miesto,
musela v poslednom zápa−
se zvíťaziť nad Kočovcami.
Bol to posledný zápas celé−
ho turnaja a skončil šťastli−

vo v prospech Lúky 2:1. I napriek tomu, že
Hrádok mal taktiež len dve prehry, rozho−
dol vzájomný zápas v prospech Lúky nad
Váhom. Kálnica s Beckovom mali po 7 ví−
ťazstiev a 1 prehru a aj v tomto prípade
rozhodol vzájomný  zápas v prospech Kál−
nice.

Ceny pre všetky družstvá a poháre pre
víťazov odovzdal novozvolený starosta
obce Hrádok Rastislav Beňo v spolupráci
so starostom Lúky nad Váhom Vladimírom
Vorošom.                          Jaroslav Zbudila

Konečné poradie: 1. Kálnica − 14 b, 2.
Beckov − 14 b, 3. Lúka n/V − 12 b, 4. Hrá−
dok − 12 b, 5. Modrová − 8 b, 6. Kočovce −
6 b, 7. Modrovka − 4 b, 8. Hôrka n/V − 2 b,
9. Stará Lehota − 0 b

Vianočný turnaj Beckovských chalanov vo futbale
Dňa 26.12.2010 sa konal tradične už IV. ročník turnaja vo futbale v školskej telocvič−

ni. Zúčastnili sa na ňom títo hráči: Horný rad zľava: Marek Sedláček, Ivan Tupý, Ľuboš
Hajdúšek, Bohumír Beňovič, Ľuboš Gába, Ján Herceg, Peter Hanic, Ľuboš Podhorský,
Ján Petráš, Mário Čikel. Stredný rad zľava: Miroslav Ševčík, Jaroslav Gazdík, Ján
Bulava, Ján Križan ml., Pavol Ďuriš, Jakub Križan. Dolný rad zľava: Radovan Hladký,
Peter Neboháč, Peter Pevný, Rastislav Kobida, Ľuboš  Prokopenský, Peter Žovinec.

Zúčastnení sa na začiatku už tradične rozlosovali do mužstiev.
Víťazom turnaja sa tentokrát stali hráči: Ľuboš Podhorský, Peter Hanic, Peter Pevný,

Jakub Križan, Ján Petráš. Opäť sa stretli viacerí Beckovskí chalani pri futbale. Ich obľú−
bený vianočný turnaj plánujú odohrať aj o rok.                                                     Ľ.P.
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Snáď každý v Beckove
vie, kto je p. Bubeníková. Na−
pomáha tomu nielen jej impo−
zantný zjav a hlasná priama
reč, ale aj otvorené ústretové
správanie – na prvý pohľad je
jasné, že je zvyknutá praco−
vať s ľuďmi, že si vie pár slo−
vami či gestami vybudovať reš−
pekt. Jednoznačne, je to Pani
Učiteľka. Tvorivá, iniciatívna
a spoľahlivá, možno viac au−
toritatívna, ako by sa rozmaz−
naným súčasníkom páčilo.
Naša beckovská kronikárka,
donedávna predsedníčka ZO
Jednoty dôchodcov Slovenska
v Beckove, výrečná sprievod−
kyňa po Beckovskom hrade,
vynikajúca organizátorka po−
znávacích jednodňových výle−
tov po Slovensku, neúnavná
propagátorka našej obce, hra−
du a regionálnych dejín, pra−
videlná prispievateľka do Bec−
kovských novín... Urobiť

s takouto osobnosťou rozhovor, to je vlastne trúfalosť. Zhrnúť 75 rokov
tak bohatého života do niekoľkých riadkov v novinách sa nedá! V rámci
prijatých vymedzení sa sústredíme iba na niektoré úseky jej života – mož−
no budú aj pre vás, milí čitatelia, zaujímavé.

1. Pani Bubeníková, Vaša rodina pochádza z Rajca. Akí boli Vaši
rodičia? Mali ste súrodencov?

Moji rodičia boli skromní, pracovití ľudia. Matka pochádzala z remesel−
níckej obuvníckej rodiny, topánky starkého sa predávali až vo Viedni. Otec
bol čalúnnik z Kysúc, v prvej svetovej vojne prišiel o pravú nohu, tak
dostal živnosť na obchod s potravinami. Patrili k strednej vrstve obyvate−
ľov Rajca. V obchode sa stretávali rôzni ľudia, rada som počúvala ich
rozhovory. Keď som mala šesť rokov, zomrel môj otec. Brat o 14 rokov
starší, mi otca nahradil, kúpil mi prvé korčule, bicykel. Narodila som sa dva
roky po smrti mojej desaťročnej sestry. Teda boli sme tri deti.

2. Kto Vás ovplyvnil pri výbere
povolania a kde ste študovali?

Mala som starkú, otcovu mamu,
ktorá žila s nami, veľmi rada po−
čúvala cez zimné večery, keď som
jej čítala. Ako dieťa som prečítala
spústu kníh a možno láska ku kni−
he ma priviedla k povolaniu učiteľ−
ky, kde som prežila 40 rokov.

Do Ľudovej školy som začala
chodiť dva mesiace po smrti otca
v roku 1942. Moja pani učiteľka
Gregušová bola ako druhá mama,
naučila nás veľa ručných prác, mi−
lovať prírodu a úcte k starším.

V roku 1955 som ukončila Pe−
dagogickú školu v Žiline, veľa som
športovala a pri športe som spo−
znala manžela, vtedy už učiteľa.

3. Aké boli Vaše prvé skúse−
nosti v prvej škole?

Učiť som začala v septembri
1955 už ako Bubeníková v Jablo−
novom pod Súľovskými skalami. Manžel odišiel zo základnej školy v Pred−
mieri, kde na druhom stupni učil matematiku – fyziku, obaja sme tam
nastúpili po generálnej oprave školy a bytu. Tu sa nám narodila i naša
dcérka Evka. Bola to dedinka učupená medzi kopcami, kde ľudia tvrdo
dorábali chlieb každodenný. Deti boli milé a prítulné, často nás navštevo−
vali i u nás doma. Deti pomáhali rodičom na poli i okolo statku, boli vďačné
za každú maličkosť.

Zima tam bola tuhá a dlhá, robili sme ľad. Deťom sme pozháňali korčule

na kľúčik v našich rodinách. Starší chlapci, mládenci hrali hokej i s gymna−
zistami z Bytče a ja som pískala.

4. Za krátko ste sa sťahovali na nové miesto. Pretože viem, aká ste
činorodá žena, určite ani v mladých rokoch ste nesedeli pri hrncoch
− mali ste veľa mimoškolských aktivít?

Manžela to ťahalo bližšie k Beckovu, v roku 1957 sme mali prvé auto
Spartaka, nedele sme väčšinou trávili v Beckove. Tak sme sa dostali do
Hôrky nad Váhom v roku 1958 po rodine Pitekovej. Tu sa nám v roku
1959 narodil syn Jožko a v roku 1966 syn Jurko.

Veľmi veľa sme pracovali mimo školy, bol to šport, cez leto atletika, v
zime hokej. Nacvičovali sme divadlá, estrády, manžel každý rok dve diva−
dlá a ja estrádu, robila som knihovníčku, krúžky ručných prác. A v rokoch
1967–1968 sme organizovali víkendové brigády na stavbe školy v Hôrke
nad Váhom, kde sa manžel manuálne narobil viac, ako na vlastnom dome.
Od 1. januára 1969 sme začali učiť a bývať na novopostavenej základnej
škole. Práca s rodičmi a deťmi v Hôrke nad Váhom bola veľmi dobrá,
rodičia sa veľmi zaujímali o deti a radi pomáhali v škole.

Vysoké nájomné, neúmerné k našim platom, nás prinútilo postaviť si
vlastný dom. Tak sme sa v auguste v roku 1972 presťahovali do Beckova.

5. Ľutujete, že ste vtedy nedostali miesto učiteľky v Beckove? A
Váš manžel? Bola taká doba...

Tak 1. septembra 1972 sme nastúpili na Základnú školu v Kočovciach,
manžel mal obor matematika – fyzika, ale učiť na II. stupni už nemal záu−
jem aj kvôli dochádzke, bolo tu zlé cestovanie, na šesťkilometrovej ceste
sme prestupovali v Rakoľuboch a čakali na prípoj v lete, v zime. Škola v
Beckove bola na pár krokov, ale... Teraz už nežijúci, ale i žijúci ľudia –
funkcionári ohodnotili manžela takto: pochádza z nábožensky založenej
rodiny, nebolo by vhodné, aby v Beckove pôsobil (kádrový materiál sa
nám v roku 1989 dostal do rúk).

V júni 1990 sme v plnom zdraví odišli do dôchodku.
6. Časom ste si postavili v Beckove dom, vychovali tri deti, ale ani

jedno dieťa nešlo v rodičovských šľapajach. Prečo?
Prečo naše deti nešli v našich šľapajach? Naše povolanie nás vyťažilo

naplno, nelákalo ich to, veľa práce za málo peňazí. Majú technické vzdela−
nie, iba najmladší, ktorého zaujala história, zanechal leteckého mechanika.

Z vnučiek a vnuka máme radosť, tragická nehoda vnučky Zuzky po−
značila celú rodinu. Ale život ide ďalej.

7. Vaše pôsobenie ako sprievodkyne na hrade súviselo s odcho−
dom do penzie? Ako ste k tejto zaujímavej a pre Vás ako stvorenej
práci prišli?

Hrad. V lete v roku 1955 som stála ako mladá manželka na nádvorí
hradu a rozmýšľala, aké osudy tu postihli mnohých ľudí. No, a skoro po
50−tich rokoch som pomaly načrela hlboko do histórie. Už som bola poma−
ly osem rokov na dôchodku, keď ma požiadala pani Čechvalová o jeden
mesiac zastupovania, bolo z toho jedenásť rokov. Za tieto roky som stretla
veľa ľudí, ale najradšej som mala školské zájazdy, zvedavé otázky detí.
Neraz som porovnávala deti pred 40−50−timi rokmi a teraz. Deväť rokov
som pracovala s p. A. Bednárikovou a skoro dva roky s p. V. Bučkovou,
rada spomínam na chvíle strávené v zasklenej „kukani“.

Verím, že táto oprava hradu, hoci len jeho časti, bude prínosom pre Beckov.
8. Aby nebolo málo, pridali Vám aj obecnú kroniku. Ako dlho

zapisujete beckovské udalosti na pamäť pre budúce generácie?
Nuž, asi sa vychádzalo z toho, že som mnoho−mnoho rokov učila

prvákov (i pána starostu), tak viem čitateľne písať, a preto píšem už 12
rokov obecnú kroniku. Je to práca, ktorá i po desaťročiach čitateľovi priblí−
ži ako žila naša obec nielen fakty, ale i udalosti, ktoré ovplyvnili život ľudí.

9. Dôkazom, že nemáte ďaleko od slov k činom, je aj vznik ZO
Jednoty dôchodcov v Beckove. Zakladali ste ju spolu s Ľudmilou
Ondrejovičovou a Evou Pavlíkovou. Dlhé roky ste boli jej predsedníč−
kou. Minulý rok ste našli za seba náhradu. Čo Vám dala táto práca?

Na jeseň roku 1998 som v uličke pri pekárni stretla p. starostu, začali
sme reč o dôchodcoch, a tu sa začali aj prvé kroky organizácie Jednoty
dôchodcov. S Ľudkou Ondrejovičovou sme išli na výzvedy do Nového
Mesta nad Váhom, ako to je a čo máme urobiť. Pridala sa k nám i Evka
Pavlíková a bol výbor. Organizáciu sme založili 11. januára 1999 asi s
osemdesiatimi členmi – dnes máme 126 členov. Od tej doby až doteraz sa
ako dobré víly pri pravidelných stretnutiach o kávu a čaj starajú pani A.
Juríková, M. Vlnová a pred dvoma rokmi i M. Dvoranová.

S pribúdajúcimi rokmi sme odovzdali kormidlo. Navždy nás opustila Ľ.
Ondrejovičová, pre nemoc odovzdala pokladňu E. Pavlíková. Urobili sme
kus práce a pri robote spoznáte i mentalitu ľudí; ale človek má určitý cieľ a

Predstavujeme vám

Margita BUBENÍKOVÁ
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ten drží i pevnú myseľ, aj keď nohy už tak
nevládzu a ruky bolia.

10. Na tomto mieste sa Vám musím
poďakovať za príkladnú spoľahlivosť pri
tvorbe Beckovských novín. Kiežby
všetci prispievatelia boli tak zodpoved−
ní! Tu je v pozitívnom vidieť vplyv uči−
teľského povolania. Do akých novín ste
doteraz prispeli?

Niekoľkokrát som písala i do Trenčian−
skych novín a časopisu pre seniorov Tretí
vek, hlavne o zájazdoch a stretnutiach s
dôchodcami v Rajci.

11. Žiaľ, vekom sa k človeku ako sú−
putníci pridávajú rôzne nemoce, a tak
aj Vy ste museli poľaviť. Je to ťažké?
Čo vo svojom živote pokladáte za naj−
dôležitejšie, aká udalosť či ľudia Vás
ovplyvnili v osobnostnom raste do tej
miery, že môžete povedať, že bez nich
by nebola Margita Bubeníková Margi−
tou Bubeníkovou?

V Rajci som 19 rokov žila s mojou ma−
mou a starkou, je to kraj, ktorý bude v mojej
mysli až do smrti. Žijem v usporiadanom
manželstve skoro 56 rokov, je to málo na
formovanie osobnosti? Samozrejme, že man−
žel ako učiteľ mi bol vždy vzorom, neraz
poradil a pomohol. Dal mi meno, dal mi deti,
dal mi domov, a keď ho v tomto už pokroči−
lom veku sem−tam odbehnem na nejakú
hodinku medzi ľudí, vie ma pochopiť.

12. Aké máte plány do budúcnosti?
Predpokladám, že tam bude popri opa−
tere manžela aj pomoc deťom a obci –
napríklad nám niečo prezradíte o bec−
kovských kronikároch?

Budúcnosť? Aká bude dlhá, čo nás čaká
a čo nás neminie? Plánovať je už zbytoč−
né. Môžem si iba priať aspoň trošku zdra−
via pre celú rodinu, nech nás obíde tragic−
ká udalosť. Aby deti a ich deti prežili taký
život ako my − v láske a porozumení.

Zatiaľ sa snažím udržať si dobrú myseľ
lúštením krížoviek, aby som mohla napísať
obecnú kroniku ešte aspoň za tento rok
2011. A o mojich predchodcoch kroniká−
roch sa dozvieme čítaním starších zápisov
v kronikách.

Za rozhovor ďakuje
Dana Badžgoňová

Vážení čitatelia, predstavujeme vám novú pred−
sedníčku ZO Jednoty dôchodcov v Beckove Ing.
Máriu Minárikovú. Oficiálne je Beckovčankou iba tri
roky, hoci vzťah k Beckovu získala už pred rokmi
prostredníctvom svojho manžela, ktorého rodina tu
žije niekoľko generácií.

1. Pani Mináriková, narodili ste sa a vyrástli
ste v Novom Meste nad Váhom. Aké bolo rodin−
né prostredie, ktoré Vás formovalo v mladých
rokoch?

Áno, narodila som sa v Novom Meste nad Vá−
hom, a tam som aj žila plných 56 rokov. Otec bol
rušňovodič a matka domáca – mali menšie hospo−
dárstvo, tak pracovala na ňom. Mám dvoch starších
súrodencov – brata a sestru.

2. Kde ste študovali? Aké máte spomienky
na študentské časy?

Základnú školu som vychodila v Novom Meste
nad Váhom. Na strednú školu ekonomickú som cho−
dila do Trenčína a vysokú školu, tiež ekonomické−
ho smeru, som absolvovala v Bratislave. Na roky
štúdia mám pekné spomienky, zvlášť na stredoškol−
ské štúdium. Snáď aj preto som bola − okrem jedné−
ho, keď sa mi narodilo tretie dieťa – na všetkých
pomaturitných stretnutiach.

3. Spomínate v dobrom na svoje prvé zamest−
nanie v Piešťanoch?

Na svoje prvé zamestnanie v piešťanskej Chira−
ne spomínam v dobrom. Hoci som tam robila po−
merne krátko – asi jeden a pol roka do prvej mater−
skej, a potom asi rok do druhej materskej – mám
na toto obdobie veľa a len pekných spomienok.
Spočiatku som aj udržiavala aký − taký kontakt s
bývalými kolegami. A teraz, po tridsiatich rokoch,
ma veľmi potešilo, keď mi môj brat odovzdal pozdrav
od prvého šéfa. Kdesi sa náhodne stretli a on si na
mňa spomenul.

4. Ďalšie a zároveň aj posledné zamestnanie
bolo v Novom Meste nad Váhom?

Po druhej materskej, ktorá trvala štyri roky, som
sa už len na dva mesiace vrátila do Piešťan. Od
troch detí sa mi ťažko dochádzalo. Potom som
nastúpila pracovať do Obalu v Novom Meste nad
Váhom, kde som pracovala až do odchodu na dô−
chodok.

5. Vstupom do manželstva s Beckovčanom
Rudolfom Minárikom ste získali aj vzťah k jeho
rodnej obci, alebo ste Beckov už poznali aj pred−
tým? Ako ste sa zoznámili s manželom?

Nehovorím, že do zoznámenia sa s mojím man−
želom som nebola v Beckove, ale že by som Bec−
kov nejako zvlášť poznala, to nie. S manželom som
sa spoznala v Novom Meste nad Váhom – vďaka
tomu, že je železničiar a že ja pochádzam zo že−
lezničiarskej rodiny.

6. Stali ste sa mamou veľkej rodiny – prezraď−
te nám dačo o svojich štyroch deťoch.

Som matkou troch synov a jednej dcéry. Dcéra
žije v Českej republike, najstarší syn pracuje
v Novom Meste nad Váhom, prostredný syn
v Trenčíne a najmladší syn ešte študuje na vyso−
kej škole v Bratislave. Od najstaršieho syna mám
dve krásne vnučky.

7. Najmladší syn Martin Vám pomáha s počí−
tačom, nie je to Vaša srdcová záležitosť. Voľný
čas trávite radšej s knihou?

Je pravdou, že odkedy som na dôchodku, tak na
počítači si len sem – tam niečo pozriem na internete.
Ostatné radšej nechám na syna. Rada si niečo pre−
čítam a ešte radšej lúštim SUDOKU.

8. To, že ste sa stali členkou Jednoty dô−
chodcov v Beckove má na „svedomí“ p. Bube−
níková?

Do Beckova sme sa presťahovali koncom mája
2008 a od augusta 2008 som už bola „pracujúca“
dôchodkyňa. Ešte som robila, keď som dostala po−
zvanie v októbri – mesiaci úcty k starším – na stret−
nutie dôchodcov v kultúrnom dome. Išla som. Po−
tom ma pani Bubeníková pozvala do Jednoty za novú
členku a oslovili ma aj ďalšie členky – pani Hajduš−
ková, Filáčková, Klechová, Londáková. Celkom dobre
mi to padlo, aspoň som sa kdesi zaradila. I keď
určité „zázemie“ som mala a mám aj teraz u „mo−
jich“ rehoľných sestier, či už „notrdamiek“ alebo „vin−
centiek“. Ale oni majú predsa svoje povinnosti, čo,
samozrejme, treba akceptovať.

9. Do kedy ste ešte pracovali?
Pracovala som do konca apríla 2009,

až potom som zostala doma na dôchodku.
10. Predsedníčkou ZO JDS v Becko−

ve ste jeden rok?
Do Jednoty som vstúpila v januári 2010

a za predsedníčku ma zvolili na výročnej
členskej schôdzi vo februári 2010, práve
pred rokom.

11. Čo Vás najviac teší na činnosti
beckovskej Jednoty?

Na činnosti beckovskej Jednoty ma teší
to, že som medzi ľuďmi – medzi ľuďmi, kto−
rí sa vedia zabaviť, porozprávať, ale keď
treba, urobiť aj dobrú vec. Napríklad vyhra−
bať park, vyčistiť cintorín a podobne.

12. Na záver: Aké máte súkromné
plány – napríklad cestovať, ak zdravie a
rodinný rozpočet dovolia? Alebo ste si

už svoj sen splnili?
Plány? Už nejaké veľké nemám. Pokiaľ budem zdra−

vá, pomôcť ešte deťom, pobaviť vnúčatá, zájsť na neja−
ký výlet na Slovensku. Zahraničie ma už neláka. Dokedy
boli deti ešte deťmi, navštívili sme aj Nemecko, Talian−
sko, Bulharsko, ale moja srdcová záležitosť je príroda,
najmä Tatry. A, samozrejme, v neposlednom rade robiť,
čo budem môcť, pre beckovskú Jednotu, aby som
nesklamala prejavenú dôveru, ktorú mi dali jej členovia.

Za rozhovor ďakuje Danka Badžgoňová

Pani Mária Mináriková, nová predsedníčka
ZO Jednoty dôchodcov
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V uplynulom roku sme si pripome-
nuli 150. výročie významnej sloven-
skej spisovateľky a charitatívnej pra-
covníčky Kristíny Royovej. Spomeňme
tento vzácny slovenský protestantský
rod Royovcov, ktorý dal nášmu náro-
du mnohé významné osobnosti. O tom-
to rode sa však menej zvykne písať. My
však spomeňme, že na začiatku bol ev.
farár a senior Ján Roy z Giraltoviec.
Uveďme si niečo o nich:

Ján Roy (1792–1849), ev. farár, senior v
Giraltovciach s manželkou Karolínou, rod.
Vodičková, mal jedenásť detí.

August Július Radyslav Roy (1822–
1884), ev. farár, národný pracovník, bol syn
Jána Roya. Manželka Františka, rod. Holuby,
deti Mária, hudobná skladateľka, Kristína,
vedúca osobnosť charity na Starej Turej, spi-
sovateľka, Ľudmila, Jaroslav, Božena.

Pavel Peter Roy (1839–1909), ev. farár,
publicista, národný buditeľ, bol syn Jána
Roya. Manželka Božena, rod. Hurbanová,
dcéra J.M. Hurbana, syn Vladimír, básnik.

Jozef Roy, grófsky úradník v službách
grófa Batthyányho, bol syn Jána Roya. Mal
syna Jána.

Karol Roy, hospodársky pracovník, syn
Jána Roya.

Františka Royová (1841–1912), dcéra
Jána Roya, manželka Daniela Minicha
(1856–1900), národného dejateľa.

Karolína Royová, dcéra Jána Roya,
manželka Juraja Moštenana (1811 – 1897),
osvetového pracovníka a ev. farára.

Vladimír Roy (1885–1936), ev. farár, bás-
nik, prekladateľ, manželka Viera, rod.
Švehlová, deti Ivan Vladimír, Zorka, syn Pet-
ra Pavla Roya.

Ivan Vladimír Roy (1922–1987), diplo-
mat, prekladateľ, manželka Anna, rod. Hriš-
ková, syn Vladimír, právnik; syn Vladimíra
Roya.

V odbornej literatúre zvykne sa uvá-
dzať, že Royovci, menovite meno Roy je hu-
genotského pôvodu. Pre vysvetlenie výra-
zu hugenoti treba povedať, že to boli fran-
cúzski prívrženci učenia švajčiarskeho re-
formátora Kalvina v 16. až 18. storočí a na-
vyše výraz roy znamená po francúzsky kráľ.
Budúce historické práce na túto tému iste
by mohli doniesť viac svetla do Royovskej
rodiny, ktorá dala nášmu národu skôr uve-
dené osobnosti, ktoré sa stali súčasťou na-
šich kultúrnych dejín.

Sú odporcovia tejto domnienky a dôvo-
dia, že meno Roy vzniklo prozaicky zo slo-
venského výrazu roj (napr. roj včiel), prida-
ním ypsilonu namiesto „j“ v období, keď bolo
moderné pomaďarčovanie mien, ako Oslaj
– Oslay, Černaj – Černay a pod. Tu treba zdô-
razniť, že takýto pomaďarčovací proces, bol
príznačný pre obdobie po tzv. rakúsko – uhor-
skom vyrovnaní (1867), keď bola zahájená
ostrá maďarizačná politika. Týmto však ne-
poukazujeme na koncovku ypsilon v priez-
viskách niektorých historických rodov, ako
Prónay, Révay, Rudnay, Zay a pod.

Najstarší známy záznam s podobou priez-
viska Roy je uvedený v „Lecturis salutem“
(vysvedčenie) Jánovi Royovi (1792–1849),
vydanom Jurajom (Georgius) Dankovským,
profesorom gréčtiny na Academia Posonien-
si 2. júna 1815.

Zástancovia hypotézy, že Royovci sú hu-
genotského pôvodu, uvádzajú na podporu
tejto domnienky nasledovné argumenty: V
roku 1598 Henrich IV. (1553–1610), kráľ fran-

cúzsky vydal Nantský edikt, ktorý francúz-
skym evanjelikom (reformovaným) zaručo-
val náboženskú slobodu. Lenže ani tento
edikt vydaný v Nantes nepretrval dlho. No-
vozvolený kráľ Ľudovít XIV. začal neúpros-
ne presadzovať rekatolizáciu. Zrušil Nantský
edikt, v dôsledku čoho muselo pol milióna
francúzskych evanjelikov, hugenotov, opus-
tiť svoju vlasť a ísť do vyhnanstva. Väčšina z
nich smerovala do Holandska, Anglicka,
Brandenburgska a Falcska. Časť týchto emi-
grantov – exulantov potom postupne prešla
severnou Európou a dostala sa do Uhorska,
na východné Slovensko. Vtedy, v tejto časti
Slovenska, bol najvplyvnejší šľachtický rod
Rákocziovcov, ktorí boli protestanti.

I keď v Uhorsku v tom čase vládol Leo-
pold I. (1640–1705), bolo na východnom Slo-
vensku akoby relatívne závetrie. V takých-
to podmienkach mohol sa tu podľa nazna-
čených predpokladov po r.1685 usadiť hu-
genotský rod Roy. Je zaujímavé, že Kristína
Royová vo svojich rozpomienkach v knihe
Za svetlom a so svetlom sa ani v náznakoch
nezapodieva otázkou o svojom rode. O tom
však, že sa v rodine udržiavala tradícia o
hugenotskom pôvode rodu, netreba pochy-
bovať. Môžeme to podoprieť nasledovnými
úvahami z dvoch smerov. Keďže Ján Chor-
vát, švagor Kristíny Royovej, manžel jej
dcéry Boženy, o týchto domnienkach pochy-
boval, r. 1913 sa vybral do Giraltoviec, rodis-
ka manželkinho starého otca, Jána Roya
vec preskúmať. Dcéra básnika Vladimíra
Roya, Zorka Belánová, o týchto súvislos-
tiach vedela od svojho otca.

Rozveďme Jána Chorváta. Ak zhodnotí-
me výsledok jeho bádania, zdá sa že praktic-
ky nič neobjavil, možno i tým, že nebol histo-
rik. Vystupujú tu však niektoré indície, ako
skutočnosť, že stretol vzdialenú príbuznú
menom Johanka Roy. Tlačí sa otázka, prečo
to neslovanské meno, a prečo práve toto
krstné meno dala Kristína Royová svojej
hrdinke z románu Moc svetla. Vedela, či ne-
vedela Kristína Royová o tejto zhode mien.
Vystupujú tu i ďalšie nepriame otázky, odpo-
vede sú však nejednoznačné.

Ako sme uviedli, dcéra básnika Vladi-
míra Roya, Zorka Belánová – Royová roz-
právala, ako sa v rodine Pavla Petra Roya,
jej deda, uschovávali vzácne pergameno-
vé listiny a ako tieto zhoreli pri požiari v
poslednej vojne, pri sťahovaní z Bratisla-
vy do Martina. Okrem toho pani Belánová
doteraz vlastní motlitebnú knižku z 18. sto-
ročia so strieborným erbom majiteľa – pod-
ľa jej tvrdenia z rodu Roy.

Nový podnet na túto tému prišiel z neča-
kanej strany. V roku 1977 vydal rímsko kato-
lícky kňaz Richard Shell v Sigmaringen v
SRN (Nemecko) životopisnú knihu (viac ilu-
strácií, ako textu) „Fidelis von Sigmaringen“.
Dielo je pre oponentov hypotézy o hugenot-
skom pôvode mena Roy nečakaným prekva-
pením. Nositeľ titulu uvádzanej knihy „Svä-
tý Fidelis“ bol historická postava a mal ob-
čianske meno Marcus Roy. Podľa autora kni-
hy mal byť francúzskeho pôvodu, pochádzal
z rodiny, ktorá sa vysťahovala po Bartolomej-
skej noci do Holandska, neskôr do Nemecka
(Sigmaringen), kde sa rekatolizovala. Tieto
údaje potvrdzujú, že predchádzajúce do-
mnienky neboli celkom na vode!

I keď konkrétne tento náš rod Royovcov
sa zatiaľ nedá jednoznačne doložiť ako rod
hugenotského pôvodu, z uvedených súvislos-
tí sa dá usúdiť, že takáto pravdepodobnosť je
vysoko možná. Chce to, aby sa záležitosti

venoval erudovaný historik s možnosťou
študovania patričných archívov. Predpokla-
daný výsledok určite by sa dostavil!

August Július Radyslav Roy (1822 –
1884).

Bol staroturiansky evanjelický farár,
vlastenec, s manželkou Františkou, rod. Ho-
luby mali päť detí: Máriu, Kristínu, Boženu,
vyd. Chorvátovú, Jaroslava a Ľudmilu, vyd.
Čulíkovú.

August Roy sa narodil v Lazoch pod Ma-
kytou, kde bol otec, pochádzajúci z Giralto-
viec, evanjelickým farárom. Boli rozvetve-
ná rodina. Študoval v Komárne, Banskej
Štiavnici, Bratislave a na nemeckej univer-
zite v Halle teológiu. Na univerzitné štúdiá si
zarábal. V r. 1847 krátko pôsobil ako kaplán v
Novom Meste n. V. Dňa 27. marca 1847 bol
zvolený za farára v Starej Turej, súčasne v r.
1860 – 1871 zastával funkciu seniorálneho
konzistora, potom bol konsenior nitrianske-
ho seniorátu. Na bratislavskom lýceu sa for-
moval v kruhu štúrovcov, r. 1842 spoluorga-
nizoval Slov. národné divadlo nitrianske v
Sobotišti, sám prijal slovanské meno Rady-
slav. Od r.1844 bol stálym členom štúrovské-
ho spolku Tatrín, r. 1847 osobne participoval
aj na štvrtom tatrínskom zhromaždení v
Čachticiach.

August Roy uzavrel manželstvo s Fran-
tiškou Holuby, dcérou vlastenca, evanjelic-
kého farára z Lubiny Juraja Holubyho (jeho
synovia Karol martýr, Gustáv evanjelický
farár po smrti otca, Jozef Ľudovít svetozná-
my botanik). Počas jeho pôsobenia obec a
cirkev sa vzmáhala a prekvitala. Po vyho-
rení fary v r.1852 postavil novú, staval nové
školy v mestečku i v kopaniciach, napomá-
hal budovať nové komunikácie. Postaral sa
o nové zvony, nový organ, ako i o zväčšenie
priestorov kostola, ktorý bol predĺžený o
polkruhovú prístavbu za oltárom. Pôvodný
rovný strop bol vzhľadom na potrebnú výš-
ku organu preklenutý. Bola položená
priestorová dlažba. Osvetovú prácu medzi
ľuďmi vykonával nezištne a zápalisto. Učil
ľud očkovaniu, vysádzaniu ovocných stro-
mov, pestovaniu úrodnejších siatin a vôbec
lepšiemu hospodáreniu. Jeho fara bola stre-
diskom slovenských národných dejateľov
(J. M. Hurban, K. Kuzmány a i.) a dôležitým
centrom kultúrneho života. Tu sa kriesila
myšlienka slobody, podávali sa návrhy ako
prebúdzať ľud zo strnutia a nečinnosti. R.
1863 bol zakladajúcim členom Matice slo-
venskej, podporoval slovenské patronátne
gymnáziá. R. 1871 spoluzakladal Pomocnú
pokladnicu s rímskokatolíckym kňazom
Jánom Nepomukom Zimmermannom a kap-
lánom Andrejom Pullmannom. Sporadicky
sa venoval literárnej tvorbe a publicistike.
I podľa týchto stručných údajov patril k tým,
ktorí toho vykonali veľa pre zbor a mesteč-
ko, no jeho výsledky zostali nedocenené.

Spolu s manželkou a jej bratom Gustá-
vom Holubym sú pochovaní na Mestskom
cintoríne II (na Chrípe) v Starej Turej.

Na Starej Turej kaplánoval u svojho bra-
ta Peter Pavel Roy.

Kristína Royová (18.8.1860 Stará
Turá - 27.12.1936 Stará Turá)

Bola náboženská spisovateľka, charita-
tívna pracovníčka, vedúca predstaviteľka
abstinentského hnutia Modrý kríž, dcéra
evanjelického farára Augusta Roya a Fran-
tišky, rod. Holuby, sestra Márie Royovej.

Kristínu Royovú vzdelávali predo-

všetkým otcovi kapláni, ako Michal Rohá-
ček, ktorého dal vyštudovať jej otec, farár
August Roy. Neskôr navštevovala meštian-
ku v Bratislave. Tento nedostatok pociťova-
la po celý život, preto sa dala na cestu samo-
vzdelania.

Už od detstva veľa čítala. Jej myšlienko-
vý a citový život mocne ovplyvnil dozrieva-
júci romantizmus. Duchovne ju prebudila li-
teratúra, ktorú vydával Viktor Horňanský v
Budapešti a neskôr čítanie časopisu Betanie,
ktorú vydával Josef Kostomlatský v Písku
r.1888. Po stretnutí s misionárom Dr. Baede-
kerom, pôsobiacom medzi väzňami na Sibí-
ri, rozhodla sa „položiť život svoj na oltár
Kristov“. Spolu so sestrou Máriou trápila ju
nevzdelanosť a bieda panujúca medzi okoli-
tým ľudom. Zoznámila sa s hnutím Modrý kríž,
ktoré prišlo zo Švajčiarska. Postupne zriaďo-
vala staroturianske sociálne ústavy, ako Útul-
ňu, Chalúpku, Nemocničku a Domov bielych
hláv. Intenzívne sa venovala tiež písaniu.
Napísala a vydala 72 titulov. Kristínu Royovú
najviac preslávila novela Bez Boha na sve-
te. Bola preložená do 21 jazykov, dokonca aj
do čínštiny. Je najprekladanejšou slovenskou
spisovateľkou. V Starej Turej má zriadenú
svoju pamätnú izbu. Na budove ev. fary má
spolu so sestrou Máriou umiestnenú pamät-
nú tabuľu odhalenú r. 1969 od akad. sochárky
Jaroslavy Fabrici- Ďuriškovej.

Pochovaná je na miestnom Mestskom
cintoríne. II (na Chrípe).

Mária Royová (26.11.1858 Stará Turá
- 25.2.1924 Stará Turá)

Bola hudobná skladateľka, charitatív-
na pracovníčka, predstaviteľka abstinent-
ského hnutia Modrý kríž, najstaršia dcéra z
piatich detí evanjelického farára Augusta
Roya a Františky, rod. Holuby, sestra Kristí-
ny Royovej.

Mária Royová dostala skromné vzdela-
nie, prvými jej učiteľmi boli otcovi kapláni.
Potom si ju zobral ujec Daniel Minich do
Modry, kde navštevovala jeden rok nemec-
kú meštianku.

Okrem povestí a rozprávok skladala na
klavíri nielen krásne skladby chrámové, ale
i vojenské pochody, krakoviaky, hymnické a
iné piesne. V r. 1906 vydala spevník „Piesne
sionské“, ktoré obsahovali 310 piesní, z toho
160 pôvodných, 112 piesní s originálnymi ná-
pevmi. Ďalej Mária Royová zložila asi 117
textov duchovných piesní a 105 textov prelo-
žila. Tieto piesne boli v duchovnej piesňovej
tvorbe prvými prácami vytvorenými sloven-
skou ženou. Spolu so sestrou Kristínou sa
zapísali do povedomia svojho okolia i prie-
kopníckou charitatívnou prácou. Podieľala
sa na vybudovaní a prevádzke sirotinca zva-
ného Chalúpka, Útulne a Nemocničky v pod-
mienkach financovaných z milodarov. Ako
sme uviedli, na budove ev. fary má spolu so
sestrou Kristínou pamätnú tabuľu odhalenú
r. 1969 od akad. sochárky Jaroslavy Fabrici -
Ďuriškovej.

Pochovaná je na miestnom Mestskom
cintoríne II (na Chrípe).

Poznámka:
V tomto článku sú spomínané myšlien-

ky na hugenotský pôvod Royovcov. Sú z úvah
Michala Slavku (1921), royológa, ktorý ako
jeden z mála žijúcich znalcov spravuje do-
dnes literárny odkaz Kristíny Royovej na
Starej Turej ako i jej pamätnú izbu. Patrí mu
náš obdiv.

Michal Slavka, Ing. Gustáv Rumánek

ROYOVCI
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FAŠIANGY
A opäť prišli. Hovorí sa, že kto nemá kožúška, zima mu

bude. Aby už zima nebola, príďte sa zohriať na DRUHÝ
FAŠIANGOVÝ PLES, ktorý usporiadava ZŠ Beckov v spo−
lupráci s Obcou Beckov dňa 5. marca 2011 v Kultúrnom
dome Beckov. Čas: od 19.00 hod do 04.00 hod. Do tanca aj
na pobavenie hrá skupina Rytmus z Bošáce. Vstupné: 12
eur. V cene vstupenky je večera, káva a sladké potešenie.
Na hostí čaká tombola a pochovávanie basy.

Vstupenky si môžete kúpiť v budove školy alebo u p.
učiteľky Striežencovej. Dajú sa zajednať aj na tel. čísle 032
7777120, 0918030040. Tešíme sa na veľkú účasť!

P.S.: Len tak pre zaujímavosť. Celý výťažok z vlaňajšieho
plesu išiel na oslavu 50. výročia školy. Tento rok plánujeme
za peniaze utŕžené na plese kúpiť výukové programy do
interaktívnej tabule.                         Mgr. M. Striežencová

VII. Benefičný ples na podporu Hospicu
Milosrdných sestier v Trenčíne

Dňa 22. januára 2011 sa v Trenčíne uskutočnil v poradí
už VII. Benefičný ples na podporu Hospicu Milosrdných sestier
v Trenčíne, ktorý spravuje nezisková organizácia REFU−
GIUM.

Hospic je zariadenie pre nevyliečiteľne chorých pacien−
tov, ktorým choroba bezprostredne ohrozuje život. Nachá−
dzajú sa tam ľudia, ktorí si už sami nedokážu pomôcť a sú
odkázaní na odbornú zdravotnícku pomoc, pretože ich naj−
bližší už nie sú schopní v domácom prostredí poskytovať
adekvátnu zdravotnícku starostlivosť, ktorú trpiaci a chorí
akútne potrebujú. Kritérium zvládania bolestí je jedným z
mnohých aspektov, ktoré hospic garantuje, že zomierajúci
nebude trpieť neznesiteľnými bolesťami.

Vo všeobecnosti  je
veľmi zlá finančná situ−
ácia neziskových orga−
nizácií, kde ani REFU−
GIUM, n.o. nie je vý−
nimkou. A preto sa roz−
hodlo zorganizovať be−
nefičný ples na podpo−
ru tých, ktorí to najviac
potrebujú. Chorí a zo−
mierajúci.

A tak zásluhou mno−
hých nadšencov, spon−
zorov, účinkujúcich a

organizátorov sa podarilo vytvoriť veľmi dobrú plesovú at−
mosféru, kde sa všetci výborne zabávali. Zabávajúci sa mali
taktiež možnosť podporiť túto benefičnú akciu, ktorá bola
zameraná na podporu Hospicu Milosrdných sestier v Tren−
číne.

 Aj vďaka takýmto ľuďom sa môže šíriť táto myšlienka
lásky, pomáhať tým, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.
Preto každé šľachetné srdce, naklonené myšlienke hospi−
cov, môže pomôcť rozvíjať toto dielo lásky pre blížnych.

Hospic je zariadenie, ktoré je pre spoločnosť veľmi dôle−
žité. Vypĺňa medzeru tam, kde štát nestíha plniť svoju ochrannú
funkciu voči svojim chorým a umierajúcim občanom.

Avšak aby mohol Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne
aj naďalej plniť svoju funkciu, je potrebná podpora mnohých
ľudí so šľachetným srdcom. Hospicu sa dá pomôcť rôznymi
formami. Finančným i nefinančným darom podľa možností,
modlitbou, dobrovoľníctvom, prispením na „Dar šľachetného
srdca“ alebo venovaním svojich 2 % daní z príjmu, ktorá je
momentálne veľmi aktuálna.  Podrobnejšie informácie o mož−
nosti pomôcť,  sa dajú nájsť  na www.hospic.satmarky.sk,
kde sú k dispozícií tlačivá aj s postupom. Bližšie informácie
vám radi poskytneme aj priamo v Hospici Milosrdných sestier,
alebo na mailovej adrese:   marketing@refugium.sk

Potešíme sa akejkoľvek forme pomoci, ktorá nám pomô−
že v doterajšej snahe pomáhať zmierňovať utrpenie chorých
a zomierajúcich.

Touto cestou taktiež ďakujeme všetkým, ktorí nám po−
mohli  pri podpore a organizovaní VII. Benefičného plesu na
podporu Hospicu Milosrdných sestier. ĎAKUJEME.

September sa niesol v duchu očakáva−
nia, čo nám prinesie tento školský rok. Hneď
po otvorení školského roka sme si veselo
zaspievali na výchovnom koncerte. A po−
tom nasledovalo hneď prvé rodičovské
združenie, kde sme sa stretli navzájom
učitelia i rodičia  a dohodli sme sa na vzá−
jomnej spolupráci. Samozrejme, že p. riadi−
teľka Ilavská pozvala rodičov, že sú vítaní
každý deň v škole, aj na vyučovaní. V tomto
mesiaci sme si už pochutnávali na jablkách
a jablkovej šťave, ktorú nám dodáva firma
Boni Fructi v rámci projektu ,,Ovocie a ze−
lenina do škôl“. A nezabudlo sa ani na zdravú
mliečnu výživu v podobe jogurtov od firmy
Danone. A že sú naši športovci zdraví, tak
to potvrdili hneď naši žiaci vo futbale. O
jeden bod im uniklo prvé miesto. V okres−
nom kole skončili druhí. Naše deti nezabú−
dajú ani na deti na Haiti. Kúpením medovní−
kového srdiečka podporujú tieto deti, aby
mohli mať aspoň na základné potraviny.

V októbri sme si pripomenuli  Medziná−
rodný deň jablka. Tu prispel každý svojou
rukou. Každá trieda si pripravila rôzne vý−
robky z jablka, ktoré sa potom prezentovali
pred celou školou. Na túto prezentáciu sa
prišli pozrieť nielen rodičia, ale aj starí rodi−
čia. Deťom sa najviac páčilo odšťavovanie
jabĺk, ktoré si pripravili žiaci 9. ročníka O.
Tekula a P. Badžgoň.   Pre tento deň boli
hrdinovia.

V tomto mesiaci si naši maličkí vyšli do
sveta, a to konkrétne do Galérie A. Bazov−
ského v Trenčíne, kde bol pre nich prichys−
tané veselé tvorivé stretnutie. Deti sa hra−
vým a zábavným spôsobom oboznámili s
výtvarným umením. Pracovali s farbou, tva−
rom a rôznymi materiálmi.

Samozrejme, nespoznávali len kultúru,
ale učili sa aj bezpečne jazdiť po cestách –
konkrétne na detskom dopravnom ihrisku
vo Vrbovom.

No a my starší, čiže celý druhý stupeň,
sme využili akciu železníc a išli sme do
Bratislavy. Tu sme navštívili nielen galérie
a múzeá, ale aj NR SR. Október bol zaují−
mavý nielen kultúrou, ale aj bonbónikom v
podobe spestrenia vyučovania. Bol to Me−
dzinárodný deň školských knižníc (z 385
zúčastnených škôl v tejto súťaži sa naša
škola umiestnila na 18. mieste), kedy sme
celý deň venovali našim knihám. V tento
deň starší žiaci uviedli do školského cechu
našich prváčikov a potom nasledovala hra
Pevnosť Boyard v Beckove. Žiaci plnili úlo−
hy a zbierali kľúče, aby sa mohli dostať k
pokladu.

V spolupráci s Kultúrnou komisiou sme
usporiadali výstavu jesenných plodov. Bola
to veľmi pekná výstava, len škoda, že pri−
šlo tak málo ľudí.

November sme začali s kúzelníkom. A
potom nám naša žiačka 7. ročníka Michaela
Miklášová  vyčarovala 1. miesto v medziná−
rodnej súťaži ,,Týka sa to taktiež Teba“.  V
tomto mesiaci sme sa horúčkovito pripravo−

vali na literárnu súťaž ,,Šaliansky Maťko“.
Tu si naši dvaja žiaci Vladimír Smetana a
Kristínka Trebatická vybojovali 5.miesto. A
tento mesiac bol plný kúziel. Naši florbalisti
vybojovali krásne tretie miesto v okresnej
súťaži. Nedali sa zahanbiť ani strelci – takis−
to obsadili tretie miesto. Najlepšie čarodejni−
ce sú však naše žiačky, ktoré zo súťaže v
stolnom tenise priniesli zlato a postúpili do
krajskej súťaže.

Nezabúdame ani na kultúru.  Siedmy
ročník navštívil filmové predstavenie Harry
Potter. Avšak predtým si zaplávali v Tren−
číne na plavárni.

A prečo si nezaspievať? Toto sa nás
opýtal Don Quijote na výchovnom koncer−
te, ktorý bol určený pre 2.stupeň.

Nezabúdame ani na našich velikánov a
pripomíname si ich v školskom rozhlase.

Najkrajší mesiac v roku −  december.
Prišla zimná výzdoba, ktorú usilovne pripra−
vovali žiaci pod vedením svojich p. učiteliek.
Celá škola  bola v radostnom duchu očaká−
vania tých najkrajších sviatkov. Mikuláš je
prvým radostným dňom  v tomto mesiaci a
naši divadelníci prispeli svojím vystúpením k
skrášleniu tohto dňa. So svojou hrou ,,Od
Ondreja do Vianoc“ sa snažili priblížiť Bec−
kovčanom a návštevníkom adventných tr−
hov tradície a zvyky slovenského ľudu.

Škola si opäť pripravila na týchto trhoch
stánok, kde ponúkali jedlo a občerstvenie
hladujúcim. Výťažok z tejto akcie bol použi−
tý na  jednu časť nákupu ozvučovacieho
zariadenia pre divadelný krúžok.

Nezabúdame ani na našich v MŠ. A tak
aj tam sme si pripravili pásmo, ktoré potom
divadelníci zahrali. Bolo to veľmi pekné stret−
nutie. Detičky zo škôlky sa veľmi tešili z
Mikuláša a anjela. Čert im nebol po vôli, ale
aj tomu nakoniec zaspievali.

Našu školu v tento mesiac navštívili aj
cudzokrajné zvieratá. A najmä ,,Anakonda
z hlbín“. Tej sa deti najviac báli. A čo dobré
nohy malo, to aj zutekalo.

A prichádzajú Vianoce. Pani učiteľky
približujú na hodinách tradície týchto sviat−
kov. Po škole rozvoniavajú medovníky.
Betlehem je už pripravený prijať pútnikov –
Jozefa, Máriu a Ježiška. A samozrejme,
že každá trieda sa pripravuje na vianočnú
akadémiu. Je to darček – deti deťom.

A prichádzajú Vianoce. Odchádzame na
prázdniny. No niektorí majú ešte plné ruky
práce. Najmä divadelníci. Tí nemajú diva−
delné prázdniny, ale počas sviatkov mali
dve vystúpenia− Beckov a Kálnica.

Január – mesiac plný utrpenia. Začala
sa horúčkovitá práca a aj tí, čo boli dopo−
siaľ neprebudení, sa prebudili. Naháňanie
sa za známkami bolo veľké. Medzitým sa
uskutočnil zápis budúcich prváčikov. Opäť
nás potešil počet – 16 žiačikov. Prišlo k
nám aj ,,Divadlo bez opony“. Deťom sa
veľmi páčilo vystúpenie hercov a želali by
si ich ešte raz.

Nálada sa pomaly vyostruje, známky sa
opravujú a vtom prichádza naša známa,
ale nie veľmi očakávaná – chrípka. Prišla v
presile a na 5 dní zastavila úsilie našich
žiakov na opravu známok. Škola sa zatvo−
rila a aj tí, čo si veľmi chceli opraviť známky
už nemali nádej. Zomrela spolu s chrípkou.

Prvý polrok sa teda  skončil. Žiaci dostali
vytúženú odmenu − polročné vysvedčenie.
A aké bolo? Treba sa spýtať. Verím aj za
nich, že v 2. polroku zabojujú ešte lepšie a
na konci roka bude úsmev na tvári všetkých
detí.              Mgr. Martina Striežencová

Ako sme prežili prvý polrok v škole?



20 číslo 1 − február 2011Beckovské novinywww.obec−beckov.sk

 

Bratia a sestry, milí priatelia a obyvatelia Beckova
V 14. kapitole Evanjelia podľa Lukáša čítame, že keď Pán Ježiš prišiel k

jednému poprednému farizejovi do domu, rozprával sa s prítomnými a jeden
zbožný spolustolovník bol tak uchvátený Ježišovou rečou, že vyslovil slová
radosti a požehnania na adresu ľudí, ktorí sa budú môcť zúčastniť kráľov−
stva Božieho: „Blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom!“ Obyčajne
na to bola odpoveď: „Bože, nech sme medzi spravodlivými a považovaní za
bezchybných, hodní sedieť s tými ctenými mužmi v ten veľký deň!“. Ale Pán
Ježiš neodpovedal týmto tradičným spôsobom, ale podobenstvom. Podo−
benstvom o veľkej večeri (Evanjelium podľa Lukáša 14. kap., v. 15 – 24).

Pán Ježiš hovoril: jeden človek zorganizoval veľkú večeru a pozval hostí.
Tí sľúbili prísť. Lenže, keď už bolo všetko hotové, stalo sa, čo nikto nečakal.
Hostia sa začali jednomyseľne vyhovárať. Hostia svojimi výhovorkami urazili
a rozhnevali hostiteľa. Prvý, nazvime ho „obchodník s nehnuteľnosťami“, sa
vyhováral: „pole som kúpil, musím ísť a obzrieť si ho“. Pýtame sa: kto kupuje
pole bez toho, aby si ho vopred neobzrel a nepoznal ako svoju dlaň? Či nie
je pravda, že kupec skôr ako kúpi pole, oboznámi sa s ním, ale aj s každým
prameňom, lesom, či okolím v jeho blízkosti? Niekto si dokonca zistí aj
priemerné ročné zrážky v danej oblasti, či históriu prinášania úrody. Napriek
tomu tento „obchodník“ očakáva, že hostiteľ uverí, že on kúpil pole bez toho,
aby si ho predtým pozrel. Druhý človek, nazvime ho „gazdom“, si kúpil päť
párov volov, a nemôže prísť, lebo ich musí ísť vyskúšať: „päť párov volov
som kúpil a idem ich vyskúšať“. Kto si kúpi dobytok, aby si ho vopred
neobzrel a nevidel, či je súci k práci? Opäť aj tento „gazda“ sa domnieva, že
hostiteľ uverí, že on kúpil voly bez vyskúšania. Tretí, nazvime ho „vášnivý
mladomanžel“, nejde nikam, ale naznačuje, že by rád zostal doma so svojou
mladou nevestou: „Oženil som sa, a preto nemôžem prísť“. Pravdou je
skutočnosť, že táto výhovorka bola na tú dobu veľmi nezvyčajnou zo strany
mužov, ktorí sa vtedy stránili hovoriť o svojich ženách verejne a ešte k tomu
je nepravdepodobné, že by sa bol oženil tesne pred večerou, na ktorú
dostal pozvanie.

Pretože bol hostiteľ odmietnutí, ale všetko bolo hotové, poslal sluhu, aby
pozval tých, ktorých takýto vážení hostia považujú za „zberbu“. Pozýva „z
ciest a ulíc mesta: chudobných, mrzákov, slepých a chromých“. Hostiteľ
mal všetko pripravené, a tak pozýva tých, ktorým nič nedlhuje, a ktorí sa mu
nemôžu ničím a nijako odplatiť. Pozýva ich a oni oceňujú pozvanie tým, že
prichádzajú bez výhovoriek, zdráhania sa, či odmietnutia. A keď pán zistil,
že je stále dosť miesta, neváha a vo svojej veľkodušnosti ide ďalej. Pozýva
tretiu skupinu ľudí, ktorá je z poľných ciest a spomedzi ohrád, aby mnohí a
ďalší mohli okúsiť hostiteľovu priazeň a veľkorysosť.

Milí priatelia, zvesť podobenstva znie: z Božej strany je všetko priprave−
né! Všetko je hotové! Stačí prísť! Pán Ježiš nás pozýva do spoločenstva s
Ním. On nás pozýval aj v minulom roku a stále sme adresátmi Božieho
pozvania my, cirkevníci, evanjelici v Beckove, v Kálnici, v Kočovciach a v
Novej Vsi nad Váhom alebo aj tí, ktorí sa ešte nikam nepridali, ale ich korene
prezrádzajú, že sú evanjelici. Je tu pozvanie štedrého Hostiteľa, ale sú tu aj
tri rôzne reakcie naň. Ako ho prijímame my? Ktorým ľuďom sa podobáme?
1. Sme ako tí prví, „vyhovárači“, ktorým záleží najviac na osobnom prospe−
chu, hmotnom zisku a nevyrušovaní. Ich heslom je skôr mať (pole, voly,
rodinu) ako byť (zbožným kresťanom). Takýto ľudia sa po celý rok na niečo
vyhovárajú. Iba na Vianoce, nie. Vtedy sa to patrí, prijať pozvanie. Tradícia a
náter pobožnosti im totižto stačia. Inokedy chcú mať pokoj. Cez rok majú
množstvo výhovoriek: na prácu, na majetok, na manželstvo, na nedostatok
času, na nákupy, na spánok, aj na minulosť, len aby nemuseli brať Božie
pozvanie a Jeho Slovo vážne! Väčšina sa potrebuje zabezpečiť, aj deti,
alebo sa potrebuje dospať po vyčerpávajúcom týždni. Áno, ale práve vtedy,
keď je „slávnostná večera“ − sviatočný deň odpočinku, v nedeľu a vo svia−
tok, keď sa rozozvučia naše zvony, ktoré nás pozývajú do chrámov? Práve
vtedy majú ľudia najviac výhovoriek? Práve vtedy, musia ísť „za svojimi
vecami“? Áno, nemôžu ich v žiadnom prípade odložiť, a urobiť inokedy, ale
práve vtedy, keď je čas byť s Hostiteľom. Vymýšľaš si výhovorky, aby si
nemusel reagovať na Božie pozvanie? Pán Ježiš Ťa napomína, aby si sa
nevyhováral. Raz ťa už Pán Boh nebude pozývať a už môže byť príliš
neskoro pre vstup na večeru.

2. Alebo sme podobní tým druhým, ktorí si uvedomujú, že svojmu hosti−
teľovi jeho veľkorysosť a pohostinnosť nemajú čím odplatiť? Oni prijali pozva−
nie a prišli z ciest a ulíc mesta. Prišli hoci nemali nič, čím by sa hostiteľovi
odvďačili. Nemajú ani žiadne výhovorky. Pozvanie prijímajú. Žijú v milosti.
Toto je skutočný prejav vďačnosti k hostiteľovej priazni a veľkorysosti, že
prijali pozvanie bez váhania a bez akýchkoľvek výhovoriek (boli predsa
chorí, slabí a znevažovaní, na okraji spoločnosti). Aj my sa im podobáme, aj
keď nie navonok, ale vo vnútri isto. Nemusíme byť na okraji spoločnosti a
odstrčení, ale musíme si uvedomiť svoju hriešnosť. Vnútorne sme slabí viesť
boj s nepriateľom, diablom. Žijeme ako bludné ovce, ako ovce bez pastiera.
Sebeckosť, pýcha, ľahostajnosť a individualizmus sú nám bližšie. Najdôleži−

tejšie však je, aby sme v živote našli Pána Ježiša Krista, najdrahší Poklad a
najistejšie Bohatstvo života. On sa stane naším dobrým Pastierom, ale my
musíme počúvať Jeho hlas a musí nás to k Jeho láske, pokore a pokoju
priťahovať. Každý, kto Ho našiel, vie, že žije z milosti, a preto prijíma pozva−
nie Hostiteľa. Počúva hlas zvonov, pozývajúcich nás do chrámov, bližšie k
Božiemu slovu, na Hostiteľovu večeru. Bez výhovoriek! O takýchto platia
slová evanjelistu Jána: „ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími,
tým, čo veria v Jeho meno“.

3. A je tu ešte tretia skupina ľudí, o ktorej hovorí Pán Ježiš. V podoben−
stve mal sluha „vyjsť na poľné cesty a medzi ohrady“ a „prinútiť ich vojsť“ na
večeru. Boli to ľudia, ktorých treba hľadať, pretože zblúdili na svojich cestách
alebo stratili zmysel života, alebo sú medzi ohradami, medzi zátarasami,
ktoré si nastavali. Za týmito treba ísť von, mimo známe a obľúbené miesto.
Týchto treba hľadať a trpezlivejšie im vysvetľovať evanjelium. Aj medzi nami
žijú tí, ktorí potrebujú náš záujem, pozornosť a lásku, pretože zažili sklama−
nie, bolesť, nepochopenie. Sú to deti, ženy, muži, starí i mladí. Sú to tí,
ktorých zatarasili alebo zavalili okolnosti a starosti tohto časného života a
nevedia sa od nich odpútať, vyslobodiť sa. Preto ich treba aj „prinútiť vojsť“−
to znamená odvážne, smelo a intenzívne pracovať na ohlasovaní evanjelia
medzi tými, čo sú zavalení problémami a ťažkosťami, a sú bez zmyslu
života.

Božie pozvanie je tu STÁLE. Pán Boh nás pozýva do spoločenstva s
Ním v Jeho kráľovstve. Toto spoločenstvo sa však začína už tu na zemi,
aby sme ho v plnosti dosiahli a boli naň pripravení potom tam, v dokonalosti.
Takto, cez spoločenstvo cirkvi, bratov a sestier, sme aj v minulom roku
mohli prijímať pozvania na Hostiteľovu slávnosť. Predovšetkým na hlavných
Službách Božích, ktoré sú základným prejavom našej spoločne vyznávanej
viery a nášho spoločenstva cirkvi. Tu znie najintenzívnejšie pozvanie: všet−
ko je pripravené! Všetko je hotové! Stačí prísť! Za prvý štvrťrok patrí poďa−
kovanie manželom Petrulovcom z Tr. Stankoviec, ktorí zaopatrovali náš
cirkevný zbor. Prajeme im hojnosť Božieho požehnania pre ich prácu a
službu na vinici Pánovej. V cirkevnom zbore mávame aj pôstne a adventné
Služby Božie – len keby sa vtedy mohlo tempo života viacerých spomaliť,
aby nebol problém zastaviť sa aj v týždni na jednu hodinu a prijať pozvanie
Hostiteľa. Skupinka cirkevníkov prijala pozvanie na Celoslovenské slávnosti
v Žiline pri príležitosti 400. výročia Žilinskej synody.

Náš nebeský Hostiteľ nás pozýva do svojho spoločenstva prostredníc−
tvom sviatostí: Krstu Svätého a Večere Pánovej. Krsty prisluhujeme deťom
aj dospelým aj v rámci Služieb Božích v nedeľu, pretože jedným z teologic−
kých významov krstu je začlenenie pokrsteného do viditeľného tela Pánov−
ho – do cirkvi, ktorá je viditeľnou v existencii domáceho cirkevného zboru.
Vo Večeri Pánovej nám Hostiteľ ponúka odpustenie, zmierenie, pokoj na
duchu a nový začiatok.

Božie pozvanie tu bolo aj pre našich najmenších na nedeľnej besiedke.
Spolu s rodičmi by deti mali prichádzať na Služby Božie. Nedeľná besiedka
sa začína zhromaždením detí v kostole, počas prvej piesne prichádzajú na
požehnanie a potom odchádzajú do besiedkovej miestnosti, kde sa im venu−
jú mládežníci a deťom prístupným spôsobom zvestujú evanjelium. Na be−
siedku prichádza, žiaľ, veľmi málo detí, v podstate v cirkevnom zbore nie je
teraz dobré povedomie o týchto stretnutiach pre najmenších, ktorí by sa
práve tu mohli veľmi pekne začleniť do života cirkevného zboru, mohli by byť
smelšie, spontánnejšie pri vyučovaní náboženstva, vystupovaní v kostole a
účasti na biblickom tábore. Čo je nám tiež ľúto, že sa nám nepodarilo roz−
behnúť a nepočúvali sme pozvania a výzvy, ktoré boli v dobrej viere a v
dobrom úmysle snahami ku založeniu detského spevokolu. Túžime, aby boli
oslovené deti, aby dobre využívali voľný čas a svojim hláskom oslavovali
Pána Boha.

Okrem vyučovania náboženstva na školách prežívame so žiakmi aj spo−
ločenstvo na konfirmačnej príprave, kde nám nejde iba o odovzdanie vedo−
mostí konfirmandom. Túžime budovať vzťah konfirmandov k Pánu Bohu, k
cirkevnému zboru, vzťah konfimandov s farárom a priateľstvo medzi sebou
navzájom. Výzvou, s ktorou stále zápasíme je to, aby sa konfirmand zaradil
do života dorastu a mládeže, a aby navštevoval Služby Božie. Chcela by
som povzbudiť rodičov konfirmandov, aby povzbudili svoje deti k navštevo−
vaniu stretnutí dorastu (konfirmačná a pokonfirmačná mládež od 12 do 16
rokov, vo štvrtok od 16:00h do 18:00h).

V cirkevnom zbore už niekoľko rokov fungujú stretnutia mládeže, ktoré
sa konajú každý piatok o 17.hodine. I v čase prázdnin alebo víkendu sa
mládež dokázala neformálne zísť (obľúbená je tzv. „fárovačka“, keď mládež−
níci spia v spacákoch v zborovej sieni) a majú svoj voľný program. Mládež−
níkov bolo stabilne deväť, pričom však by vôbec nemalo byť problémom, aby
nás na mládeži bolo aj viac. Dôležité však je, aby si naša evanjelická mládež
dokázala určiť priority svojho života, alebo im ich do určitého veku určovali
rodičia, a aby si zaradila tieto stretnutia do svojho programu a do svojho
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života ako súčasť svojho ľudského i duchovného do−
spievania. Už druhý rok sa na fare stretáva modliteb−
ná skupinka dvoch sestier, ktoré sa navzájom zdieľa−
jú, rozprávajú, študujú Slovo Božie a modlia sa za
rôzne potreby vlastné i cirkevné.

V minulom roku sa nám podarilo, vďaka Pánu Bohu,
realizovať opravu zvonice. Ďakujeme hlavne brigádni−
kom a realizátorovi opravy. Svojpomocne sa viacerí
zapojili do úpravy záhrady vedľa kostola, ďakujeme.
Pridali sme sa tiež do celocirkevnej zbierky na povod−
ne, v ktorej sme vyzbierali nádherných 1.000 eur a
ktorú sme odovzdali na daný účel cez Diakoniu. Prijí−
mať pozvanie nebeským Hostiteľom, znamená prejaviť
vďačnosť Pánu Bohu aj tým, že uvedomujúc si, čo
všetko dobré máme od Neho, vedie nás to k láskavej
štedrosti a ochotnej obetavosti. Už od roku 2007 pre−
bieha v cirkevnom zbore dlhodobá zbierka na rekon−
štrukciu kostola. Už dva roky vyberáme finančné
prostriedky na rekonštrukciu elektrického rozvodu. Pro−
síme Vás, podporte finančne svoj cirkevný zbor. Horlite
a nadchnite sa pre opravu a zveľadenie Vášho chrá−
mu, ktorý tu stojí a slúži veriacim ako maják uprostred
vlnobitia a ponúka útočište ducha i duše. Pán Boh nech
milostivo odplatí všetkým, ktorí podľa svojich možností
a z úprimného srdca podporili náš cirkevno−zborový
život i potreby celej našej cirkvi finančnými darmi, služ−
bou, radou, aj tým, ktorí sa za zbor modlia!

Mnohí odoberáte našu cirkevnú tlač domov, najmä
Evanjelický posol spod Tatier, iní si ho kupujete – po−
zývame ďalších k odoberaniu našich evanjelických
periodík (EPST, Cirkevné listy, Cestou svetla, pre deti
je tu Dúha), aby sme podporili ich vydávanie, ale aj
seba vzdelávali a spoznávali, že život našej drahej
evanjelickej cirkvi je pestrofarebný, rôznorodý a aktív−
ny. Do povedomia sa v cirkevnom zbore, veríme, už
dostávajú evidenčné karty, ktoré sme v minulom roku
pripravili na distribúciu pre cirkevníkov. Máme nádej,
že v tomto roku ich rozdáme aj prijmeme späť, aby
sme vytvorili aktuálnu kartotéku cirkevníkov. Prosíme
Vás, o pozorné a dôkladné vyplnenie všetkých úda−
jov, najmä na druhej strane karty.

V živej, aktívnej a horlivej misijnej práci viditeľného
spoločenstva (cirkevného zboru) sa môže dobre člo−
vek pripraviť na to dokonalé spoločenstvo so živým
Hostiteľom v Jeho kráľovstve. Táto nebeská hostina
určite nebude zrušená, ak my neprídeme; my ju však
môžeme zmeškať (kvôli výhovorkám), a iní zasadnú
na naše miesto. Toto je rozhodujúce: prijať pozvanie,
vstúpiť do nasledovania Pána Ježiša Krista a vytrvať
až do konca svojho života. Náš cirkevný zbor, ako sa
o tom hovorí v kňazskej správe, potrebuje dobrovoľ−
ných pracovníkov, ktorí budú horliť za veci Božie, nad−
chýnať sa nimi, žiť cirkevným zborom a pre cirkevný
zbor. V cirkevnom zbore potrebujeme odvahu, poko−
ru, trpezlivosť a nesebecké prijímanie druhých, ale tiež
vytrvalosť pri pozývaní tých, ktorí majú výhovorky a
nemajú čas; tých, ktorí ochotne prijímajú pozvanie a aj
tých, ktorí sú „v úzkych“. Rok 2010 sme plnili mnohý−
mi ľudskými snahami a Pán Boh sa k nám priznával.
Túžila som však a viacerí sme spoločne túžili, aby
nás bolo na hostiteľovej slávnosti viac, aby nás Pán
Boh vzájomne obohacoval svojou prítomnosťou na hlav−
ných nedeľných Službách Božích aj na iných stretnu−
tiach a podujatiach, aby sme si Jeho požehnanie od−
nášali domov. V prosbe o zmocnenie Duchom Svätým
a vo viere, že Pán Boh bude s nami a priznávať sa k
dielu, ktoré chceme konať na Jeho chválu a slávu,
Vás, bratia a sestry, pozývam: prijímajte pozvanie k
Nemu bližšie, z Božej hostiteľskej strany je všetko
pripravené! Horlite a nadchnite sa pre Božie pozvanie!
Nejde len o slávnostnú večeru, ide o váš večný život!
Nech už teraz sa pri nás napĺňajú slová a raz, keď
nás prijmú na nebeskú hostinu, do kráľovstva Božie−
ho, sa stanú skutočnosťou: Blahoslavený, kto je chlieb
v kráľovstve Božom!... Amen.

Mgr. Monika Cipciarová

Od štvrtého novembra minulého roka
som novým obyvateľom Charitného domo−
va I. v Beckove ako duchovný správca kňaz−
ského domova, a tým aj novým obyvate−
ľom malebnej obce na Považí pod historic−
kým a prekrásnym Beckovským hradom.

Keď mi to môj zdravotný stav dovoľuje,
tak pri svätých omšiach v tejto lokalite vo
františkánskom kostole rád, pripravený Bo−
žím slovom, oslovujem svojich oltárnych
spolubratov, naše rehoľné sestričky Vincent−
ky, ale i všetkých, ktorí na sväté omše prídu.

Teším sa a som vďačný Pánu Bohu, že
i ostatným obyvateľom Beckova sa môžem
prihovárať prostredníctvom časopisu miest−
neho obecného úradu. Keď som rozmýš−
ľal, čo Vám povedať – inšpiráciou boli pre
mňa slová Pána Ježiša, ktoré teraz, v at−
mosfére fašiang, čítavame pri bohoslužbách
v našich katolíckych kostoloch, ale sú aktu−
álne v každom okamihu nášho osobného,
rodinného, ale i spoločenského života: „zlo
premáhať dobrom – bolo povedané, ale ja
Vám hovorím,“ hovorí často Pán Ježiš.

Je to naša každodenná úloha – nároč−
ná, ale pre radostný a bohumilý život veľmi
potrebná. Chcem Vám týmto príspevkom
našepkať, že to ide aj dnes – návod je ten−
to: dobrá vôľa − všetko zdolá!

Často počujeme lamentácie: „vo svete
je veľa zla“, ľudia sa bijú, zabíjajú, jednot−
livci i celé národy. Je mnoho zlého – môže
povedať každý, kto denne sleduje spravo−
dajstvá. A človek sa pýta: je možné zlepše−
nie, náprava a ako? Niekto radí: z tohto
sveta utiecť, najať si nejaký opustený ostrov
a tam žiť. Ale útek, to je zbabelosť. Iný po−
vie: zobrať vojakov a urobiť poriadok. Kde−
koľvek do toho siahli vojaci, trvalo to dlho.
Pán Ježiš nám dáva spôsob na prvý po−
hľad absurdný, riskantný a neuskutočniteľ−
ný: „Neodporuj zlu zlom, ale dobrom pre−
máhaj zlo!“

Zamyslime sa nad tým a zistíme, že v
mnohých prípadoch tento model Krista pri−
niesol úžitok.

Stalo sa Vám, že Vás niekto udrel do ob−
ličaja? Nemyslím v detstve, to sme sa bili
každý deň. Ale teraz, keď ste dospelí. Z ničo−
ho nič k Vám priletí ruka, Vy ste nič nevypro−
vokovali a uderí Vás do tváre. V očiach sa
Vám zaiskrí, v hlave zatmie a už letí i Vaša
ruka. Nie dlaň, ale päsť. A snáď sa objaví i
vybitý zub alebo surový kopanec. Hovorí sa,
že násilie plodí násilie. Špirála zla sa dvíha –
rastie. Je možné toto zastaviť? Ako?

Keď dopadne granát na tvrdú skalu, všet−
ko trhá. Skúste ho hodiť do mäkkého bah−
na, nevybuchne, neexploduje. A skúste túto
metódu požiť doma v rodine – mierna od−
poveď na tvrdý útok zastaví ďalšie zlo.

Zaujala ma myšlienka Charlesa Foul−
caulda: „Boh neučinil našu spásu závislú
od vedy, inteligencie, bohatstva, ani
dlhých životných skúseností alebo zried−
kavých talentov, ktoré nevlastnia všetci.
Nie. On ju učinil závislou od niečoho, čo
dokážeme všetci, ľudia každého veku a
stavu: trocha dobrej vôle − to je všetko,

Drahé deti, milá mládež, drahí obyvatelia Beckova −
veriaci i neveriaci, milí priatelia!

čo je potrebné, aby sme dosiahli nebo.“
Tento citát ma oslovil aj preto, že platí

pre dosiahnutie neba, ale aj pokoja na zemi.
Toto jeho posolstvo je univerzálne. Vo svo−
jom okolí môžeme urobiť veľa dobrého bez
slov, bez kázania, bez rozruchu a mudro−
vania – mlčky a dobrým príkladom, preja−
vom vlastnej dobrej vôle.

V každodennom živote platí zrejme ako−
by energetický zákon príjmu a výdaja − to,
čo by sa mohlo nazvať infekciou dobrom ale−
bo zlom. Ak sa dostaneme do kontaktu s
dobrom, s prejavom láskavosti, dobroty,
ochoty, teda prejavom dobrej vôle, cítime
vnútornú potrebu vykonať niečo dobré. V
skorom rannom autobuse dokázal šofér svo−
jou dobrou náladou nainfikovať celé osaden−
stvo. A mladí bez vyzvania uvoľňovali mies−
ta starším, neznámi ľudia sa pri jeho vtip−
ných poznámkach na seba usmievali a dobrú
náladu mnohí priniesli i na pracovisko.

Lenže, žiaľ, zákon platí i opačne. Zlo je
tiež energia, ale deštrukčná. Tú by sme sa
mali naučiť zachytávať a nepúšťať ďalej, vy−
biť ju inou činnosťou. Spomínam si na jednu
moju spolužiačku z gymnázia, ktorá nám na
maturitnom stretnutí spomínala, že ju v práci
šéfka tak arogantne urazila, že po príchode
domov od zlosti za jedno odpoludnie pou−
mývala okná v celom byte.

Vandalizmus, ktorý šarapatí v našich ob−
ciach a mestách, je vybíjaním energie z
negatívnych emócií. Prichyteným previnil−
com by mali dať rúbať drevo alebo niečo
podobne užitočné, keď už nie je v našich
silách šíreniu negatívnych emócií zabrániť,
hoci najideálnejšie by bolo umožniť každé−
mu od detstva, aby sa mohol venovať v
dostatku svojim záľubám, najmä v dostatku
múdrej lásky svojho okolia.

Milí priatelia! Mám veľa toho na srdci, čo
by som Vám mohol ešte povedať, možno
nabudúce. Nateraz by som chcel tento prvý
môj príspevok zakončiť fantastickými slova−
mi vzácneho človeka, „duchovného obra“
20. storočia – duchovný testament blaho−
slavenej Matky Terezy:

„Ak robíš dobre, ľudia ťa obvinia zo se−
beckých a postranných pohnútok, ale aj tak
rob dobre!

Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra zabud−
ne. Ale aj tak rob dobre!

Čestnosť a úprimnosť ťa urobia zraniteľ−
ným. Ale aj tak buď čestný a úprimný!

Čo si po celý život budoval, môže sa za
jednu noc zrútiť. Ale aj tak buduj!

Ľudia naozaj potrebujú pomoc, no mož−
no ťa napadnú, ak im pomôžeš. Ale aj tak
pomáhaj ľuďom!

Daj svetu to najlepšie, čo máš a udrú ťa
do tváre. Ale aj tak daj svetu to najlepšie,
čo máš!“

Hovorí sa, že „sapienti sat“ − múdremu
stačí. Verím, milí priatelia spoluobčania, že
stačí to aj Vám.

Srdečne pozdravujem, modlím sa s
Vami a za Vás!

Mgr. František Kurkin, duchovný
správca kňažského domova v Beckove
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Aj vy ste už pri potulkách Beckovom, ale-
bo pri vychádzke na hrad zablúdili na ži-
dovský cintorín? Predpokladám, že áno. A
možno aj Vás, tak ako mňa, napadlo kto boli
tí ľudia, ktorí tam ležia.  Iste boli členmi ro-
dín, ktoré ich pochovali a rozlúčili sa s nimi.
Boli niekomu rodičmi, starými rodičmi, te-
tami, strýčkami, bratmi či sestrami?  Ich
priezviská sa na náhrobkoch opakujú, ale
nám Beckovčanom už znejú cudzo. Žili me-
dzi nami tu v Beckove až do 2.svetovej voj-
ny. Vojna však všetko zmenila, a ľudia ktorí
medzi nami žili po stáročia behom nej zmizli
a nikdy sa z nej  nevrátili. Tvár Beckova sa
navždy zmenila. Nedobrovoľne z neho odiš-
lo mnoho rodín, ktorí sa previnili iba tým,
že vyznávali iné náboženstvo a hlásili sa k
inej etnickej skupine.

Prvý Slovenský štát, ktorý  vznikol v ob-
dobí 2.svetovej vojny bol pod mocenským
vplyvom nacistického Nemecka. Podriadil
sa aj a jeho protižidovskej politike. Podľa
nariadenia z roku 1941 nazývaného „Židov-
ský kódex“ boli Židia žijúci na Slovensku
zbavení občianskych, ľudských a hospodár-
skych práv a tým odsunutí na okraj spoloč-
nosti.  Museli na oblečení povinne nosiť
šesťcípu hviezdu tzv. Dávidov znak. Neskôr
slovenský snem odsúhlasil deportácie Ži-
dov z územia Slovenska. Deportácie prebie-
hali vo viacerých vlnách medzi rokmi 1942
až 1944.  Prvý transport z Beckova odišiel v
apríli 1942. Židia boli najskôr sústreďovaní
do zberných táborov, ktoré sa nachádzali v
Bratislave, Poprade, Seredi, Žiline, Koši-
ciach, Nových Zámkov, Komárne  a neskôr
aj ďalších okresných mestách.  Z miest boli
vypravované transporty do koncentrač-
ných táborov mimo územia Slovenska. Po-
čet Židov na Slovensku  podľa sčítania z roku
1930 dosahoval 135 tisíc ľudí. Takmer 90 ti-
síc zostalo na území okliešteného  Sloven-
ského štátu potom ako južné územia pripadli
Maďarsku. Šťastnejším sa podarilo emigro-
vať, koncentračné tábory prežilo len nie-
koľko stoviek z nich.

Dnes už žije v Beckove len zopár pamät-
níkov, ktorí si židovský Beckov ešte pamä-
tajú. Našťastie boli ochotní sa o svoje spo-
mienky s nami podeliť. Vracajú sa v nich do
obdobia spred sedemdesiatich rokov, keď
oni sami boli veľmi mladí a dianie okolo
seba si ešte naplno neuvedomovali. Vďaka
spomienkam manželov Márie a Antona
Strakovcov,  pani Márie Vazovanovej a pani
Emílie, rod. Urbanovej z Kálnice sme dosta-
li možnosť dozvedieť sa kto boli beckovskí
Židia, ako sa volali, aké mali zamestnania a
či sa v niečom líšili od ostatných ľudí, okrem
toho že boli iného vierovyznania.

Vďaka ich spomienkam sa dozvedáme,
že v Beckove žila najpočetnejšia židovská
komunita spomedzi okolitých dedín. V Bec-
kove žilo viacero malých obchodníkov a
statkárov, ktorí si na seba dokázali zarobiť.
Statkári si zvykli najímať ľudí na sezónne
práce a obchodníci mali zväčša obchodíky s
potravinami a rozličným tovarom. Podľa
slov pána Straku „obchod bol hádam v kaž-
dej uličke“. Medzi najznámejšie rodiny pat-
rili  Kurzovci, Wienerovci, Kohnovci,
Špitzovci a Schwitzerovci. Pani Vazovano-
vá aj manželia Strakovci sa vo svojom roz-
právaní zhodli na mnohých veciach. Židia
v Beckove nepatrili k ortodoxným Židom.

Boli to  úplne normálni ľudia, oblečením
ani správaním sa nelíšili od ostatných oby-
vateľov.  Ako komunita si medzi sebou  po-
máhali a podporovali sa. Sobášili sa však
len medzi sebou a vzťahy a kamarátstva si
budovali najmä vo svojej komunite. Aj keď
si medzi kresťanmi nebudovali veľké ka-
marátstva, vzťahy medzi Židmi a kresťan-
mi boli vždy dobré a korektné. Podľa slov
pani Vazovanovej Židia boli živiteľmi ľudí.
Roboty pred vojnou bolo málo, továrne ešte
nestáli a práca sa dala nájsť iba na poliach
a statkoch. Ľudia boli vďační aj za ťažkú

prácu, pretože sociálna pomoc ešte ne-
jestvovala. Cez vojnu ich Nemci a gardisti
brali postupne, nezmizli z Beckova naraz.
Nikto nevedel kam ich berú a čo s nimi bude,
ani samotní Židia. Ľudia sa báli pýtať kam
ich berú, mali strach o vlastné rodiny.

V Beckove pôsobil aj židovský rabín. Vo-
lal sa Adolf Abeles, mal manželku a asi päť
detí. Beckovská židovská obec mala na za-
čiatku vojny 53 členov. Rabín zabíjal zvie-
ratá podľa židovských zákonov, aby ich
mäso bolo košér a čisté na konzumáciu.
Rabína s rodinou odviedli z Beckova už v
prvom transporte na jar roku 1942. Bol od-
vedený do poľského geta v meste Naleczow,
kde bol s celou rodinou na jeseň toho isté-
ho roku zastrelený.1

Podľa slov pána Straku bol Beckov v
predvojnovom období jedinou dedinou na
Slovensku ktorá mala štyri kostoly. A to ka-
tolícky, evanjelický, kláštor a židovskú sy-
nagógu. Synagóga už dnes nestojí. Nachá-
dzala sa v uličke pri pekárni. V blízkosti
domu Vavrovcov, Blatnických a Sedláčkov-
cov. Rodina Sedláčková po vojne budovu sy-
nagógy odkúpila a dostala povolenie na jej
zbúranie.

K známej beckovskej židovskej rodine
patrili Kurzovci.  O ich osudoch vieme naj-
viac. Rodinu tvorili dvaja bratia  s rodina-
mi.  Starší Maximilián mal manželku Teré-
ziu a syna Jurka. Mladší Samuel mal syna
Petra a manželku Helenu. Obaja bratia boli
poľnohospodári. Vlastnili role, ale brali si
ich aj do nájmu. Role, na ktorých dnes stoja
Tesco sklady pri Rakoľuboch patrili Samue-
lovi. Tak isto aj majer Ráta, ktorý kedysi stál
medzi Rakoľubami a Beckovom. Na ňom
choval dobytok.  Samuel vlastnil aj role v
Klíži a role, kde je dnes salaš pri Rakoľu-
boch. V miestach okolo salaša vlastnil role
aj ďalší beckovský Žid Wiener. Samuel ne-
býval na majeri, mal dom, ktorý dnes vlast-
ní rodina Klčovská. Starší Maximilián  bý-
val na konci dediny smerom na Trenčín,
na majeri v miestach kde je dnes autoser-
vis. V jeho okolí mal aj role. Bratia sa dlho

bránili transportom. Dostali výnimku od
Slovenského štátu ako dôležití Židia. V roku
1944 však boli všetky výnimky zrušené a
prišiel rad aj na nich.  Pomohla im rodina
Urbanovcov z Kálnice, ktorá ich skrývala a
tým im zachránila život. Urbanovci žili
uprostred lesa na Smatanovom salaši. Cez
vojnu tam ešte stáli dva krásne zdobené
drevené domy. Dcéra Urbanovcov pani Emí-
lia prežila detstvo v lese, poznala v ňom kaž-
dé zákutie. Spomína si aj na nočný príchod
Kurzovcov na  salaš. Bolo to uprostred zimy
1944. V noci ich niekto búchaním zobudil.

Boli to bratia Kur-
zovci aj s rodinami.
Prosili ich rodičov
Jána a Zuzanu o
pomoc. Odporučila
im ich vraj pani
Repková, ktorá slú-
žila u Kurzovcov,
jej manžel bol ko-
niarom na salaši.
Dovtedy sa skrýva-
li na Bodovke, kde
však nemohli dlh-
šie zostať zo stra-
chu pred odhale-

ním.  Urbanovci  ich celých premrznutých
uložili do postelí a premýšľali čo ďalej. V
dome zostať nemohli, bolo to príliš nebez-
pečné. Často k nim chodili Nemci, ale i par-
tizáni. V noci prišli hladní partizáni a ráno
Nemci. V Líščej doline im vykopali bunker
do svahu. V ňom šiesti ľudia prečkali zimu
až do oslobodenia. Urbanovci ich zásobova-
li  jedlom a pani Repková im právala. Kur-
zovci mali veľké šťastie, všetci sa zachráni-
li. Z kálnických Židov sa nezachránil podľa
pani Emílie nikto. Kurzovci cítili voči Urba-
novcom veľkú vďačnosť a dlhé roky sa spo-
lu stretávali. Po vojne sa vrátili späť do
Beckova, po znárodnení však prišli o všet-
ky role. Odsťahovali sa do Bratislavy, kde
dnes stále žije už viac ako 90 ročná pani
Helena a jej syn Peter. Maximilián s rodi-
nou sa vysťahoval do Nemecka.

Ďalšie beckovské židovské rodiny už toľ-
ko šťastia ako bratia Kurzovci  nemali. Z Bec-
kova boli deportovaní a  skončili v koncen-
tračných táboroch. Manželia Strakovci ve-
dia iba o troch Židoch, ktorí tábory prežili a
po vojne sa na chvíľu  ukázali v Beckove. A
to Wiener Pavol, Špronz Dolfo a Kalman
Kurz.

V Beckove bývala ešte jedna rodina Kur-
zovcov, ktorí neboli príbuzní s bratmi Kur-
zovcami. Tých prezývali „hostinskí“, preto-
že mali krčmu na Trojičnom námestí, tam,
kde dnes stojí charitný domov Školských
sestier de Notre Dame. Sestričky tam pred
vojnou ešte neboli. Kalman Kurz aj napriek
tomu, že prežil koncentračný tábor, padol
na konci vojny pri prestrelke.

Wienerovci boli rodinou poľnohospo-
dárov - statkárov. Vlastnili aj mäsiarstvo.
Predávali iba hovädzie mäso, každý týždeň
sa na bitúnku zabila krava, ktorej mäso sa
potom predávalo. Bitúnok stál blízko domu
Hryzkovcov a futbalového ihriska, ktoré
vtedy ešte nejestvovalo. Predajňa mäsa
bola v strede dediny, v blízkosti domov Haj-
duškovcov a Uhrinovcov. Mäso predával sta-
rý pán Wiener, ktorý bol vraj neprívetivým
človekom.  Pani Vazovanová u tejto rodiny

pracovala na statku ako mladé dievča. Dú-
fam, že mi odpustí, ak spomeniem úsmevnú
príhodu s pánom Wienorom, ktorá jej ako
mladému dievčaťu príjemná nebola. Mama
ju poslala kúpiť kúsok hovädzieho mäsa a
prízvukovala jej nech požiada o pekný, pla-
ný kúsok. Mäsiar Wiener jej uštipačne od-
povedal, že dostane krajší kúsok ako je ona
sama.  Spomienky na Wienerovcov sa líšia
v počte ich detí, pani Vazovanová si spomí-
na na Ernu a Ilonku. Manželia Strakovci si
spomínajú aj na syna Paľa, ktorého po voj-
ne videli ako jediného z rodiny.

Rodina Waissfieldovcov mala obchod s
potravinami v miestach domu rodiny Ba-
bulicovcov. Pred vojnou tam stála len niž-
šia prízemná chalupa. Rodina mala tri deti.

Kohnovci vlastnili pekárstvo s malými
potravinami. Pekárstvo stálo v strede dedi-
ny, v miestach kde mala obchod pani Hani-
cová s textilom. Ľudia z celého Beckova si
ku Kohnovcom nosili piecť chlieb. Prinies-
li si cesto v košíkoch a pekár Kohn im chlieb
za poplatok upiekol. Rodina mala dcérku
Vierku. Manželia Strakovci sa po vojne do-
počuli, že manželka pána Kohna vojnu pre-
žila a odišla bývať do Ameriky.

Rodina Špitzovcov mala obchod s roz-
ličným tovarom a potravinami  pri Trojič-
ke, v dome bývalého obchodu pani Turano-
vej so suvenírmi.

Schwitzerovci mali tiež obchod s rozlič-
ným tovarom, tam kde dnes stojí dom pani
Ivanovej.  Schwitzer bol aj obchodník s ho-
vädzím dobytkom a celkovo s čím prišlo.

Rodina Hofmanovcov tiež vlastnila ob-
chodík s rozličným tovarom a potravinami.
Pani Vazovanová si spomína ako jej rodičia
odkúpili ich dom od Slovenského štátu po-
tom ako rodinu deportovali. Za dom zaplati-
li 15 tisíc korún. Rodina sa po vojne nevrá-
tila z koncentračného tábora. Prežila iba
sestra pani Hofmanovej z Trenčína a tá žia-
dala o navrátenie domu. Rodičia pani Vazo-
vanovej museli dom znova odkúpiť, tento-
raz od sestry pani Hofmanovej.

Rodina Špronzovcov vlastnila krčmu na
mieste  starého MNV. Mali chlapca Dolfa a
dcéru Fridu. Práve Dolfo bol jeden z troch
Židov, ktorí prežil a  po vojne sa ukázal v
Beckove.

Možno spomenúť aj rodinu Greenov-
cov, ktorej otec bol opravárom nábytku.
Mali dve dcéry, ktoré zo strachu pred Ne-
mcami ušli do zahraničia ešte pred vojnou
a tým sa pravdepodobne  zachránili.  Šura-
novci mali obchod s textilom vo Vadičove.
Rodina Breelovcov sa vraj stihla skryť
pred deportáciami, otec rodiny pracoval
ako stavbár, aj keď bol vyučený lesník. Mali
dcérku Vierku. Jozef Levko bol chudobný
Žid, ktorý nepracoval a žil iba z komunit-
nej podpory.

Čo povedať na záver? V prvom rada sa
chcem poďakovať za rozhovor manželom
Strakovcom a pani Vazovanovej z Beckova
a p. Ševčíkovej z Kálnice. A my ostatní si
spomeňme na ľudí, ktorí v živote nemali
veľa šťastia. Odišli z Beckova na smrť bez
toho aby o tom vedeli, možno to len tušili. A
čo môže urobiť každý z nás, aby sa história
nikdy nezopakovala? Snáď len riadiť sa
zdravým rozumom a nepozerať sa na každú
inakosť ako na nebezpečenstvo.

Monika Gazdíková

SPOMIENKY NA ŽIDOV V BECKOVE
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Pre Beckovčanov je možno známej−
šia svojím rodným menom − Ondrejovi−
čová. Pochádza zo starej beckovskej ro−
diny, otec bol priekopník slovenského
designu, matka známa zdravotná ses−
tra. Na rozdiel od svojho brata, všetkým
známeho cestovateľa Petra, nezostala žiť
a pracovať v rodnej obci.

Putá s rodiskom však nikdy nepreru−
šila, trávila tu aj s dcérou Vandou každé
prázdniny, každé sviatky, a tak je to do−
dnes. Beckov a predovšetkým Beckov−
ský hrad natrvalo ovplyvnili nielen jej
rodinný život, ale aj tvorbu. Iste si spo−
mínate na početné variácie tejto našej
dominanty na pohľadniciach, informač−
ných publikáciách, suveníroch a v po−
sledných rokoch aj na obrazoch, ktoré
vytvorila na chválu Beckova. Samozrej−
me, jej tvorba, to nie je len Beckov...

Známa výtvarníčka Jana Soukeníková.
− Janka, výtvarný talent si nepochyb−

ne zdedila po svojom otcovi Jánovi On−
drejovičovi. Koncom januára sme si pri−
pomenuli 30−te výročie jeho úmrtia. Zo−
mrel 4 dni pred tvojimi 20. narodenina−
mi. Stihol ti odovzdať svoj odkaz umel−
ca a človeka? Ako ťa ovplyvnil?

Určite ma ovplyvnil. Už ako veľmi malá
som kreslila a ,,tato“ ukazoval s pýchou
moje obrázky kolegom výtvarníkom, ktorí
sa u nás často zastavovali. Celú základnú
školu som chodila na ĽŠU v Novom Meste
nad Váhom k p. Struhárikovi, Šišovskému
a k Jankovi Mikuškovi. Na talentové skúš−
ky na SUPŠ ma najviac pripravoval tato
doma. Spomínam, bola skorá krásna jar a
všetci rovesníci sa schádzali v parku, ale
ja som modelovala a kreslila bustu B. Ne−
mcovej. Chcelo sa mi to vzdať, ale vďaka
tatovi som išla ďalej a dnes neľutujem. Mys−
lím, že nič iné by pre mňa nebolo. Tak to
malo byť.

− Základnú školu si absolvovala v Bec−
kove a strednú Umělecko−průmyslovú
školu v Uherskom Hradišti, tak ako tvoj
otec. Pamätali si ešte na neho? Čo ťa
naučila škola?

Pravdaže si pamätali, učili ma niektorí
jeho spolužiaci. Škola mi dala veľa. Aj keď
vtedy som si to toľko neuvedomovala, i dnes
stále čerpám z toho, čo som sa naučila.
Vycvičená kresba a techniky maľby, ktoré

používam. Našla som určitú kombináciu, a
tým sa moja súčasná tvorba vyznačuje.

Ďalšie roky boli spojené so založe−
ním rodiny, presťahovaním sa do Plzne
a následnými udalosťami, ktoré kruto
zasiahli do tvojho súkromia. Podržala
ťa rodina, priatelia a možno vtedy sa
začala rodiť v tebe umelkyňa. Robila si
krásne kópie starých majstrov, dekora−
tívne interiérové reliéfy, už spomínané
pohľadnice našej obce... Na jednej stra−
ne klasická maľba, na druhej grafická
tvorba v modernom vydavateľstve a
množstvo rôznorodých publikácií, kníh,
novín, programov, plagátov, máp...

Po presťahovaní do Plzne sa zmenila
doba a možnosti. Dostala som sa do skupi−
ny plzenských výtvarníkov a nasledovala
prvá výstava. Dodnes ich mám za sebou
asi 15. Venujem sa prevažne maľbe aktu.

Ale kreslím napríklad i por−
tréty na zákazku. A ob−
čas vytvorím i iný žáner
(krajinu, zátišie). Obrazy
predávam cez galérie na
predajných výstavách, ale−
bo cez webstránky (Ne−
mecko, Grécko, Talian−
sko, USA i Slovensko).

− Kedy si mala prvú
a zatiaľ poslednú výsta−
vu?

Prvá bola v Plzni a za−
tiaľ tá posledná v Prahe.

− Máš čas aj na svo−
je záľuby a koníčky?
Zdedila si aj vášeň pre
cestovanie ako Tvoj
brat?

Maľovanie je mojou
záľubou i koníčkom záro−

veň. Ale rada si prečítam i historický ro−
mán, či pozriem zaujímavý film. Externe pra−
cujem pre Divadlo J.K.Tyla v Plzni, a tak
chodím na rôzne predstavenia.

Cestovanie máme v rodine. Aj keď ja
radšej s kufrom na „kolečkách“, ako s ba−
tohom.

− V súčasnosti pracuješ v grafickom
štúdiu v Plzni a zároveň si slobodný
umelec. Ako sa ti darí? Neplánuješ sa
vrátiť do Beckova, keď dcéra Vanda
doštuduje a pôjde svojou cestou?

Mám svoju reklamnú agentúru a vytvá−
ram grafický design kníh, novín, letákov,
pozvánok, pohľadníc, proste všetko, čo
prejde tlačiarenským strojom. Ako slobod−
ný výtvarník pracujem externe i pre iné re−
klamné agentúry. A, na šťastie, zatiaľ prá−
ce mám dosť.

Dcéra Vanda by na budúci rok mala
skončiť bakalára na Západočeskej univer−
zite v Plzni na blízkovýchodných vzťahoch
a chce pokračovať v tomto zameraní v Pra−
he na Karlovej univerzite. Čo a ako bude,
nechávame osudu. Ale Beckov ma na sta−
ré kolená asi neminie. Veď je tam tak krás−
ne a tak dobre….

Janka, želám ti aj v mene našich či−
tateľov predovšetkým veľa zdravia, šťas−
tia a úspechov v osobnom i pracovnom
živote, veľa nápadov, krásnych diel ne−
spočet výstav a predaných obrazov...

Zhovárala sa Dana Badžgoňová

Jubileum Jany Soukeníkovej Obraz Dedinský pastier
Osobnosť a literárnu činnosť Ivana Machalu pozná−

me. Píše, prekladá, s bratom Drahoslavom Macha−
lom je spoluautor knihy o spisovateľovi Hemingwayo−
vi či maliarovi van Goghovi.

Jeho kniha Sedem dní je naplnená príbehmi zo
Zemianskeho Podhradia, Trenčianskych Bohuslavíc i
nášho Beckova.

Píše, citujem: „Fajčiarsky salónik. Vládne tu mod−
rá. Inými farbami hýria len obrazy na stenách. Bec−
kovského kňaza zaujali dva. „Máte vycibrený vkus,
pán farár,“ povedal Springer, keď si všimol kňazov
záujem. „Nepozerajte na signovanie a skúste určiť
autora.“

„Nič nemôže byť ľahšie,“ povedal Medňanský. „Sú
to obrazy baróna Mednyánszkeho. Mládenca na por−
tréte dokonca poznám, môj sused Tlstovič, syn boha−
tého gazdu. A maliar nazval obraz Dedinský pastier.
Takí sú umelci. Zvláštny človek je barón... nuž .. ume−
lec.“ „Nie ste náhodou príbuzní?“

„Ťažko povedať. Jeho i moji predkovia pochádzajú
z Poľska. On sa narodil v Beckove a ja v Divinke pri
Žiline. Ten maliar raz preslávi Uhorsko.“

Keďže ma zaujal tento obraz a chcel som vedieť
viac, tak som hľadal v rôznych katalógoch, v knihách
a pod. Akoby sa prepadol pod zem! Žiadna zmienka
sa nenašla. Pri rozhovore s p. Machalom odkiaľ čer−
pal poznatky, povedal mi, že mama p. Tlstoviča mu
rozprávala tento príbeh ako Mednyánszky maľoval jej
syna. Možno sa raz objaví a záhada bude vyriešená.
Pán Machala pripravuje tiež knihu o tomto maliarovi.

Ľubomír Paulus
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GRAND PRIX DUBNICA
Deň 20. november 2010 bol posledným dňom v reťazi

kulturistických súťaží, ktoré vyvrcholili na Grand Prix v Dub−
nici. Táto súťaž bola o to hodnotnejšou, pretože bola nomi−
načným pretekom na MS v kulturistike juniorov, klasickej
kulturistike fitness a bodyfitness. Nenápadné Fitnesscentrum
P+D Jarábek z Trenčína−Juh sa už tradične zúčastňuje na
všetkých súťažiach, avšak hoci malé, ale čo sa týka súťaže−
nia gigant v bojovnosti pretekárov a ich umiestnení. Na veľ−
kolepej súťaži sa nám podarilo aj veľkolepo umiestniť. S čím
sme takmer nerátali bol náš stopercentný úspech, pretože
traja pretekári priniesli tri medaily – v kategórii

klasická kulturistika – pretekár Roman Kováč, športová
kulturistika – Peter Kravec, naša úradujúca absolútna ME v
bodyfitness – Adela Ondrejovičová. Čo čert nechcel, ale Pán
Boh chcel – podarilo sa nám získať tri medaily.

Priam fantastickou voľnou zostavou a svalovým rozvo−
jom bezkonkurenčne vyhral v klasickej kulturistike Roman
Kováč. Nasledoval po ňom s vystúpením na pódiu Peter
Kravec, ktorý zanechal skvelý dojem svojím bojovným pre−
javom a medzi borcami ťažšími o 10 kg získal bronzovú
medailu. Z dosiahnutia bronzu a svojej prvej medaily bol veľ−
mi nadšený. Bonbónikom večera bola Adela Ondrejovičová,
ktorá zdolala celú plejádu desiatich fitnesiek. Veľkým bodo−

vým náskokom pred
ostatnými súperkami jed−
noznačne vyhrala, získa−
la zlatú medailu, a tým sa
kvalifikovala na MS vo fit−
ness a bodyfitness o dva
týždne do tureckého Is−
tanbulu. Týmto sa naše
FC stalo na tejto súťaže
absolútnym víťazom v
hodnotení pretekárov a
zisku bodov spomedzi
oddielov na Slovensku.

Obdivujeme a vyslo−
vujeme poďakovanie zve−
rencom trénera Pavla Ja−
rábka za ich vytrvalosť a

disciplínu počas predsúťažnej prípravy . Teraz nám zostáva
už len dobre držať päste, aby sa naši pretekári vrátili z MS s
tými najcennejšími kovmi. O ich umiestnení Vás budeme pria−
mo z Istanbulu informovať.                      Ing. D. Jarábková

Otázka: Ako sa dostalo to „šidlo z vre−
ca von“ a objavili ste tanečné nadanie u
oboch synov?

V auguste 2009 nás oslovila suseda
Monika Moťovská, ktorá hľadala tanečné−
ho partnera pre svoju dcérku Veroniku.
Keďže v našej škole je nedostatok chlap−
cov, dal sa zlákať okrem staršieho Petríka
aj jeho mladší brat Janko. Táto tanečná
škola sídli v Trenčíne a funguje pod vede−
ním bývalých niekoľkonásobných majstrov
Slovenska manželov Paškovcov a ich dcéry
Zuzany s manželom Michalom Soukupom.
Školu sme navštevovali zo začiatku každý
pondelok od 16. do 18. hodiny. Neskoršie
nám pribudli aj stredy, tzn. „zbiehačky“ od
17,30 do 19,30. Už v decembri 2009 zme−
nil Peťo kvôli výškovému rozdielu partner−
ku a trénerka mu pridelila novú, Kristínku
Ivaničkovú z Trenčína. Nový pár sa veľmi
rýchlo zabehol, boli sme vyslaní na prvú
súťaž do Banskej Bystrice, ktorú zorgani−
zovala pani Viera Harmanová. Prvá súťaž
dopadla nad naše očakávanie veľmi dobre.
Postúpili sme do semifinále, kde skončili ako
desiaty. Nasledovali letné prázdniny. Ani
počas nich sme však nelenili. Zúčastnili sme
sa letného tanečného sústredenia v Tren−
čianskych Stankovciach. Od septembra
2010 sme nastúpili do skupiny K 3. Peťo
zotrval s partnerkou, ale Jan−
kovi trénerka vymenila polo−
vičku. Prvá tanečná partner−
ka bola Natalka Vavadyová z
Nového Mesto nad Váhom.
Bolo to šikovné a hyperaktív−
ne dievčatko. Janko začal tan−
covať s Katarínou Slávikovou
z Bieroviec. Natália a Veroni−
ka už s nami ďalej nepokra−
čovali a prestali túto školu na−
vštevovať, čo bolo chlapcom
veľmi ľúto. Už 19.9.2010 sme
sa zúčastnili súťaže „Roztan−
covaná črievička“ v Považa−
noch. V kategórii Hobby Deti
II. Peťo s Kristínkou získal
krásne piate miesto a Janko
s Katkou v kategórii Hobby
Deti I. skončili na trinástom
mieste.

Nasledovala súťaž v Dolných Vesteni−
cicach, kde sa oba páry umiestnili na 7.
mieste. Mladší Janko s partnerkou ešte v
tom čase neboli zaregistrovaní v SZTŠ (Slo−
venský zväz tanečného športu). V Martine
bol Peťo s partnerkou reprezentovať taneč−
ný klub „Dukla Trenčín“ na súťaži „Veselé
sloníča“. Umiestnili sa na 4. mieste.

Otázka: Z výsledkov je vidno, že Vaši
malí tanečníci sa postupne vypracovali na
finálové pozície. Majú aj inú motiváciu k tan−
cu okrem ochotných rodičov?

Siedmy november bol pre náš klub veľ−
kým dňom. Zúčastnili sme sa Považského
pohára, ktorý sa uskutočnil v Trenčian−
skych Stankovciach už po šiestykrát. Kon−
kurencia bola veľmi veľká. Súťažiaci boli
rôznych národností: Češi, Srbi, Poliaci a iní.
Porota mala tiež hviezdne obsadenie – ne−
chýbali manželia Paškovci, Fabio Selmi z
Talianska a „hviezda“ medzi nimi Carol Mc
Raild z Anglicka. Práve ju zaujal náš pár –
Janko s Kristínkou a navrhla nám individu−
álnu súkromnú výučbu, keďže ešte mala
pobyt pár dní na Slovensku. Touto cestou
by sme chceli poďakovať triednej pani uči−
teľke Mgr. Martine Striežencovej za zho−
vievavosť a uvoľnenie z vyučovania.

Otázka: Taký zážitok – súkromné ho−
diny od tanečnej hviezdy – sú pre nich sku−
točne dostatočnou motiváciou.

Áno, tie tanečné hodiny od 8. novembra
pod vedením Carol Mc Raild boli veľmi prí−
nosné a nezabudnuteľné. Individuálna vý−
učba trvala denne do 14. hodiny. Aj napriek
rečovej bariére výučba dopadla nadštan−
dardne. Rozišli sme sa s vedomím, že na
jar 2011 sa znovu stretneme. V decembri
Peťo opäť zmenil partnerku z vyššej kate−
górie – Vanesu Radošinskú z Nového Mes−
ta nad Váhom. Prvá spoločná súťaž nás
11.12.2010 zaviedla za hranice – do čes−
kého Holešova. Boli jediným párom zo Slo−
venska a skončili s medailou, i keď „zemia−
kovou“, na 4. mieste. O týždeň potom sa
na „Banskobystrickej tanečnej vločke“ po−
stavili na stupeň tretích najlepších a získali
bronzovú medailu. Mladší Janko s Katkou
obsadili 5. miesto. S krásnym pocitom, i
keď v hroznom počasí, sme docestovali
domov.

Otázka: Pravdepodobne takéto tanco−
vanie je náročné časovo i finančne. Majú
chlapci niekedy dni na ničnerobenie?

Nuž, to cestovanie, platenie hodín tan−
ca, oblečenie a špeciálne topánky pohltia
jeden plat. Chlapci nezavesili tanec na kli−
nec ani cez prázdniny. Počas zimných

prázdnin mali chlapci zimné tanečné sú−
stredenie. V jeho priebehu mali aj individu−
álne cvičenia. Tanec je krásny šport, ale
naozaj veľmi náročný nielen časovo, ale aj
finančne. Deti zo skupiny „K3“ sa naozaj
nemajú kedy nudiť. Naši chlapci navštevujú
kurz v utorok a v stredu od 17.30 hod. pod
vedením pána Pašku. Individuálna výučba
pokračuje so Zuzkou Soukupovou−Paško−
vou. Od 18. do 20. hod trvá zbiehačka. Vo
štvrtok začínajú opäť od 16. hod. Cez ví−
kendy sú na súťažiach.

Otázka: Ktoré obdobie v roku je súťaž−
né a pre vašich synov najzaujímavejšie?

Je február, čas, kedy sa nám rozbieha−
jú súťažné disciplíny. Začínajú sa majstrov−
stvá Slovenska a nastáva obdobie plesov,
na ktorých nemôžu naše deti chýbať. Netr−
pezlivo očakávame príchod „našej“ Carol
McRaild a Fabia Selmy na Slovensko, ktorí
sa budú chlapcom počas jarných prázdnin
venovať. Takže naše deti naozaj nemôžu
zaháľať a nestíhajú počítače, školské akti−
vity a mimoškolské podujatia. Preto by som
sa chcela poďakovať za ústretovosť pani
učiteľkám zo ZŠ Beckov.

Za rozhovor ďakujem Martine Gábovej,
matke oboch tanečníkov.      D. Jarábková

Peter a Janko Gábovci − tanečníci z Beckova


