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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Návrh na uznesenie zo zasad−

nutia Obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 27.2.2009:

Uz.č. 374/2009 – Obecné za−
stupiteľstvo vzalo na vedomie
kontrolu uznesenia zo zasadnu−
tia, ktoré sa konalo dňa 10.2.2009
bez pripomienok.

Uz.č. 375/2009 – OZ vzalo na
vedomie správu o prevedení in−
ventarizácie majetku a záväzkov
obce za rok 2008 bez pripomie−
nok.

Uz.č. 376/2009 – OZ vzalo na
vedomie čerpania rozpočtu obce
za rok 2008 bez pripomienok .

Uz.č. 377/2009 – OZ vzalo na
vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ s
MŠ J.M.Hurbana v Beckove za
rok 2008 bez pripomienok.

Uz.č. 378/2009 – OZ vzalo na
vedomie stanovisko hl. kontroló−
ra obce k čerpaniu rozpočtu obce
a čerpaniu rozpočtu ZŠ s MŠ
J.M.Hurbana v Beckove za rok
2008 bez pripomienok.

Uz.č. 379/2009 – OZ schváli−
lo rozpočet obce na rok 2009.

Uz.č. 380/2009 – OZ schváli−
lo rozpočet ZŠ s MŠ J.M. Hurba−
na v Beckove na rok 2009.

Uz.č. 381/2009 – OZ schváli−
lo vypísanie novej súťaže na vý−
ber dodávateľa pre výmenu časti
okien na OcÚ Beckov v mesiaci
apríl 2009.

Uz.č. 382/2009 – OZ vzalo na
vedomie informáciu o Voľbách
prezidenta SR v roku 2008 bez
pripomienok.

Uz.č. 383/2009 – OZ neschvá−
lilo žiadosť p. Miroslava Dvornic−
kého, bytom Chotárna 39, Tren−
čín o odkúpenie obecného po−
zemku pred domom č.21 za úče−
lom osadenia septika.

Uz.č. 384/2009 – OZ neschvá−
lilo žiadosť p.Mariána Nemčeka
s manželkou, bytom Beckov č.22,
o odkúpenie časti obecného po−
zemku pred rodinným domom
Beckov č.22, parc.č. 687, za úče−
lom upravenia pozemku pred
rod.domom.

Uz.č. 385/2009 – OZ neschvá−
lilo žiadosť Mgr. Anežky Ilavskej,
bytom Beckov č.186 o odkúpe−
nie zbytku železného plota v lo−
kalite bývalého Adamovičovca.

Uz.č. 386/2009 – OZ schváli−
lo výšku vstupného na hrad Bec−
kov nasledovne:

− 1,00 euro − dospelí,
− 0,70 euro deti, študenti a

dôchodcovia,
− pri akciách ako otvorenie

sezóny na hrade a pod.: 1,70 euro
− dospelí a 1,00 euro − deti, štu−
denti a dôchodcovia,

− 0,70 euro kamera a fotoapa−
rát.

Uz.č.387/2009 – OZ vzalo na
vedomie informáciu starostu obce
o priebehu návštevy z nórskej
obce Bamble.

Uz.č. 388/2009 – OZ schválilo
na návrh zriaďovateľa − Obce Bec−
kov, vyradenie zo siete zariadení
výdajnú školskú jedáleň pri ZŠ s
MŠ , ktorá nie je v prevádzke od
1.9.1993, ku dňu 31.3.2009.

Obecné zastupiteľstvo schvá−
lilo návrh uznesenia zo zasadnu−
tia, konaného dňa 27.2.2009. Po
vyčerpaní všetkých bodov progra−
mu starosta obce zasadnutie
ukončil.

Na zasadnutí mimoriadneho
Obecného zastupiteľstva, ktoré
sa konalo dňa 31.3.2009 sa pri−
jali tieto uznesenia:

Uz.č. 389/2009 – Obecné za−
stupiteľstvo vzalo na vedomie in−
formáciu o výberovom konaní na
funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ J. M
.Hurbana v Beckove v roku 2009.

Uz.č. 390/2009 – Obecné za−
stupiteľstvo vzalo na vedomie pro−
jekt rekonštrukcie ZŠ s MŠ (vý−
mena okien a zateplenie) bez
pripomienok.

Uz.č. 391/2009 – a) Obecné
zastupiteľstvo vzalo na vedomie
informáciu starostu obce o mož−
nosti čerpania fin. prostriedkov z
EuroFondov v zmysle cezhranič−
nej spolupráce s obcou Slavkov.

b) Obecné zastupiteľstvo
schválilo vypracovanie projektu v
spolupráci s obcou Slavkov za
účelom získania fin. prostriedkov
pre vybavenie Materskej škôlky
v Beckove a zasadacej miestnosti
OcÚ v Beckove.

Uz. č. 392/2009 – a) Obecné
zastupiteľstvo vzalo na vedomie
cenové ponuky na opravu výtl−
kov na miestnych komunikáciách
v obci.

b) Obecné zastupiteľstvo
schválilo pre realizáciu opravy
výtlkov na MK firmu Krško za cenu,
ktorá nepresiahne čiastku uvede−
nú v rozpočte obce, kapitola opra−
va miestnych komunikácií.

c) Obecné zastupiteľstvo
schválilo stavebný dozor pre opra−
vu výtlkov na MK p. Ing. Martina
Neboháča.

Uz.č. 393/2009 – a) Obecné
zastupiteľstvo vzalo na vedomie

žiadosť agentúry Slovakia Promo−
tion, zastúpenú Máriom Michnom
o realizáciu hudobného festivalu
Hrad Beckov v dňoch 9.− 10.7.2009.

b) Obecné zastupiteľstvo
schválilo realizáciu festivalu
Hrad Beckov 2009 za podmie−
nok: nájom 7000 euro, kladné
stanovisko Krajského pamiatko−
vého úradu v Trenčíne a Kraj−
ského úradu ŽP, odvoz účastní−
kov po 6,00 hod. autobusmi, za−
bezpečenie upratania všetkých
priestorov, platbu nájmu pred
uskutočnením akcie.

Uz.č. 394/2009 – Obecné za−
stupiteľstvo neschválilo navýše−
nie pracovného úväzku sociálnej
pracovníčky OcÚ zo 4 hod. na 6
hod. denne.

Uz.č. 395/2009 – a) Obecné
zastupiteľstvo vzalo na vedomie
návrh architektonickej štúdie
úpravy ulice pri parku.

b) Obecné zastupiteľstvo sú−
hlasilo s predloženým návrhom
štúdie s podmienkami, ktoré budú
stanovené v nájomnej zmluve.

Uz č. 396/2009 – Obecné za−
stupiteľstvo schválilo návrh pred−
sedu finančnej komisie ohľadne
úpravy platu starostu znížením
pohyblivej zložky z 35 na 30 % v
termíne od 1.4.2009.

Uz.č. 397/2009 – Obecné za−
stupiteľstvo schválilo zmenu termí−
nov riadnych zasadnutí OZ z 28.4.
2009 na 12.5.2009 (utorok) a z
5.6.2009 na 26.6.2009 ( piatok).

Uz.č. 398/2009 – Obecné za−
stupiteľstvo uložilo KOŽP pripra−
viť návrh na náhradnú výsadbu
za výrub stromov na cintoríne.

Obecné zastupiteľstvo schvá−
lilo návrh na uznesenie z mimo−
riadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.

Spracovala: A. Benková

DÁVKA A PRÍSPEVKY V HMOTNEJ NÚDZI
(zákon č. 562/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 562/
2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi) − účinnosť od 1.1.2009

dávka u jednotlivca 58,43 euro / 1760 Sk
dávka u dvojice bez detí 101,58 euro / 3.060 Sk
u jednotlivca s 1−4 deťmi 109,54 euro / 3.300 Sk
u dvojice s 1−4 deťmi 150,04 euro / 4.520 Sk
u jednotlivca s viac ako 4 deťmi 159,34 euro / 4.800 Sk
u dvojice s viac ako 4 deťmi 201,16 euro / 6060 Sk
príspevok na tehotnú ženu 12,95 euro / 390 Sk
príspevok pre rodiča dieťaťa do 1 roka 12,95 euro / 390 Sk
príspevok na dieťa, ktoré plní povinnú
školskú dochádzku 16,50 euro / 500 Sk
príspevok na zdravotnú starostlivosť  2,00 euro / 60 Sk
príspevok na bývanie 52,12 euro / 1570 Sk
príspevok na bývanie pre dvojicu 83,32 euro / 2.510 Sk
ochranný príspevok 63,07 euro / 1900 Sk
aktivačný príspevok 63,07 euro / 1900 Sk

Žiadosť o dávku a príspevky v hmotnej núdzi sa podáva na Úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom, Hviez−
doslavova 36; 4. poschodie. Dávka a príspevky v hmotnej núdzi
sa môžu upravovať k 1.9.2009.
Najnižšia vyplácaná dávka a príspevky v hmotnej núdzi je 1 euro.
Nižšia dávka sa nevypláca.
Maximálna dávka a príspevky v hmotnej núdzi pre jednotlivca bez
detí je 175,62 euro / 5290 Sk.
Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o jed−
norazovej dávke v hmotnej núdzi (môže byť maximálne do výšky
trojnásobku sumy životného minima, t.j. 536,76 euro / 16.170 Sk)
a vykonáva poradenstvo pri zabezpečení základných životných
podmienok a pri pomoci v hmotnej núdzi.                                    (b)

�IVOTNÉ MINIMUM
(zákon č. 554/2008 Z.z. o životnom minime)

Suma životného minima na jednu osobu je od 1.7.2008 je 178,92
euro/5390 Sk.
Pre ďalšiu spoločne posudzovanú osobu je to 124,81 euro/3.760 Sk
a 81,66 euro/2460 Sk pre neplnoleté alebo nezaopatrené dieťa.  (b)
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Na slovíčko, pán starosta...
Začína máj „lásky čas“, mesiac,

kedy je jarná príroda v plnom prú−
de, obecný úrad a starosta obce
Karol Pavlovič sú v plnom pracov−
nom nasadení, a preto možno ani
nevnímame krásy našej kveteny

ako by sme
mali. O tom
svedčí hneď
prvá otázka:

1. Otázka
občana: V
minulom me−
siaci ma v
d e n n í k u
Pravda zaujal

článok p. Kráľa z Trenčína, ktorý
doslova napísal, že hrady na Slo−
vensku nezničia požiare, nezni−
čili Turci, ale burina a stromy
včetne kríčkov rastúcich na bra−
lách a zrúcaninách našich hra−
dov, kde patrí aj Beckovský hrad.
Čo s tým? − položme otázku re−
daktorovi, ktorý pracuje na KPÚ
v Trenčíne a samozrejme aj sta−
rostovi obce p. Karolovi Pavlovi−
čovi. Občanov to zaujíma (Pavol
Hladký, poslanec OZ, 21.4.09).

Je to problém, s ktorým sa
potýka veľké množstvo hradov a
zámkov nielen na Slovensku ale
i v zahraničí. Oficiálne sa o tejto
otázke nikdy na zasadnutí OZ
nerokovalo. Viem o tomto stave,
pretože sme nezáväzne o rieše−
ní situácie hovorili s Petrom On−
drejovičom a Rolandom Vazova−
nom, ktorí mi boli v mesiaci apríli
predstaviť svoje združenie Špor−
tový outdoorový klub a ich pripra−
vované aktivity. Sú to ľudia, ktorí
sú odborne zdatní pracovať vo
výškach a vedeli by uvedené
odstránenie stromov a kríčkov z
hradného brala aj zrealizovať.
Tento problém je potrebné navo−
diť na zasadnutí obecného zastu−
piteľstva a nájsť potrebné finanč−
né prostriedky v rozpočte obce
pre budúci rok.

2. V akom štádiu je Staveb−
né povolenie na stavbu Rege−
nerácia centrálnej časti obce
Beckov – Stiborovo námestie?
Z akých stavebných objektov
pozostáva?

Stavebné povolenie na uve−
dený projekt je vydané a čaká−
me na jeho právoplatnosť. Uve−
dený projekt sa skladá z nasle−
dujúcich stavebných objektov:
spevnené plochy a komunikácie
(cesta a chodník); pešia zóna a
prejazdy resp. vjazdy do rodin−
ných domov; dopravné značenie;
sadové úpravy; drobná architek−
túra; vonkajšie osvetlenie; vodo−
vod; kanalizácia; rozvody NN –

prípojky k rodinným domom; roz−
vody slaboprúdové; rozvody VN,
ktoré bude riešiť RZ ZSE Tren−
čín. Na uvedené aktivity ideme
podať 28. mája 2009 na Minis−
terstvo výstavby a regionálneho
rozvoja žiadosť spolu s projektom
pre získanie finančných prostried−
kov z eurofondov z výzvy ROP
4.1. a 2009/01ROP – Regenerá−
cia sídiel.

3. Máj je tradične mesiac, v
ktorom je veľa kultúrnych pod−
ujatí – postavenie mája, otvore−
nie sezóny na hrade, Deň ma−
tiek, Deň detí... Ľudia sa stále
pýtajú na Beckovské letné sláv−
nosti a mladí na Techno.

Je pravdou, že hlavne cezpoľní
ľudia sa vypytujú na Beckovské
letné slávnosti. Mám toto stano−
visko z 1. mája 2009 pri otvorení
sezóny na hrade, kde mi táto otáz−
ka bola položená. S myšlienkou
organizovať BLS prišiel nebohý p.
Štefan Ježko, bývalý predseda
miestneho odboru Matice sloven−
skej. Prvé ročníky neboli ľahké,
učili sme sa, získavali ľudí pre
pomoc a spoluprácu, ale hlavne
sponzorov, bez ktorých by túto
akciu nebolo možné zrealizovať.
Postupne sme získavali rutinu, no
žiadne BLS neboli bez problé−
mov. Nikdy sa nedá vyhovieť
všetkým. Niektorým sa nepáčili
vystúpenia skupín historického
šermu, ďalším zase pestrosť
programu a pod. Postupom času
čím viac tým menej ľudí malo zá−
ujem bezplatne pomáhať pri ich
organizovaní. Nehovoriac o na−
šom technickom vybavení, ktoré
je skromné. Všetky ostatné potreb−
né náležitosti bolo potrebné finan−
covať, a to nebolo nikdy ľahké. No
napriek tomu som presvedčený,
že deväť ročníkov BLS významne
zviditeľnilo našu obec Beckov, jej
históriu, tradície a vytvorilo priestor
pre nové iniciatívy a aktivity.
Všetkým, ktorí na uvedenom pro−
jekte spolupracovali v minulosti, či
už to boli občania, poslanci i ďal−
ší, vyslovujem svoj obdiv a poďa−
kovanie. OZ sa otázkou organizo−
vania BLS pre rok 2009 zaobera−
lo v období jesene 2008 a nakoľ−
ko sa predpokladalo, že už v ob−
dobí leta 2009 budú v prípade
priaznivej situácie uvoľnené fi−
nančné prostriedky pre rekonštruk−
ciu hradu, s ich organizovaním sa
nepočítalo. Do toho všetkého ešte
prišla finančná kríza, ktorá nielen
nás uviedla do neistoty. Čo sa týka
Festivalu tanečnej hudby “techno”
OZ na svojom zasadnutí dňa
31.3.2009 uznesením č. 393/2009

schválilo realizáciu festivalu
“HRAD BECKOV 2009” za stano−
vených podmienok. Do dnešné−
ho dňa (11.5.2009) nedošlo zo
strany žiadateľa resp. organizáto−
ra uvedeného projektu k uzavre−
tiu zmluvy s obcou.

4. Boli ste spokojný s otvo−
rením hradu 1. mája?

Otvorenie turistickej sezóny na
NKP Hrad Beckov, ktoré sa usku−
točnilo 1. mája 2009, bolo podľa
mňa vydareným vykročením. Pes−
trosť ponuky programu zo strany
skupiny historického šermu Blud−
ní rytieri, návštevníkov, hlavne ale
vydarené slnečné počasie vytvo−
rilo priestor pre strávenie príjem−
ného dňa. Do budúcna však
bude určite potrebné vylepšiť po−
nuku občerstvenia.

5. Obec Beckov vyhlásila
30.03.2009 výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa
Základnej školy s materskou
školou. Termín odovzdania pri−
hlášok bol 5. mája 2009. Koľko
uchádzačov sa prihlásilo?

Určite by nebolo korektné, aby
som informoval o niečom, čo je v
štádiu prípravy a riešenia. Môže−
me povedať, že obec Beckov vy−
písala výberové konanie pre ob−
sadenie miesta riaditeľa Základ−
nej školy s materskou školou J.
M. Hurbana v Beckove a posled−
ný dátum odoslania prihlášok bol
5. máj 2009. O účasť vo výbero−
vom konaní prejavili záujem dvaja
uchádzači. Dňa 11. mája 2009
prebehne otváranie obálok, kde
bude zástupca zriaďovateľa, pred−
seda Rady školy a zástupca Spo−
ločnej úradovne samosprávy pre
školstvo preverovať, či uchádza−
či spĺňajú všetky podmienky pre
účasť vo výberovom konaní. Po−
tom Rada školy pozve tých, ktorí

splnili podmienky pre účasť na
výberovom konaní, kde po pred−
ložení ich programu vyberie no−
vého riaditeľa ZŠ s MŠ J.M. Hur−
bana. Výber riaditeľa je výlučne
v právomoci Rady školy. Po vý−
bere a odporučení Rady školy
starosta obce v prípade splnenia
všetkých právnych podmienok
vymenuje nového riaditeľa.

6. Pokiaľ ide o cezhraničnú
spoluprácu – chystá sa niečo
nové v spolupráci s obcou Slav−
kov?

Spolupráca s obcou Slavkov,
pokiaľ ide o cezhraničnú spolu−
prácu, je v prvotnom štádiu. Bola
dohodnutá možná spolupráca pre
vypracovanie spoločného projek−
tu pre získanie finančných
prostriedkov pre oblasť školstva
(materská škola) a obecné úrady.

7. Dokončila sa rekonštruk−
cia sochy sv. Floriána a 23. aprí−
la bola osadná na pôvodné
miesto v parku. Ste spokojný s
výsledkom?

Moje očakávania sa naplnili.
Socha je zrekonštruovaná, je
potrebné uvažovať o skultúrnení
jej okolia. Kolaudácia za účasti
kompetentných sa uskutoční dňa
22. mája 2009.

8. Čaká nás ešte dokonče−
nie reštaurovania súsošia Svä−
tej Trojice. Viete už, kam sa uloží
originál súsošia?

Súsošie Sv. Trojice je v štádiu
reštaurovania. Predpoklad ukon−
čenia je v jesenných mesiacoch
roku 2009. Nakoľko bude potreb−
né uložiť originál i kópiu do bez−
pečného prostredia, ktoré musia
navrhnúť odborníci a schváliť OZ,
neviem v tomto období povedať
o mieste ich uloženia.

Za rozhovor ďakuje
Dana Badžgoňová

Výsledky prezidentských volieb v Beckove
V sobotu 21. marca 2009 sa konalo 1. kolo prezidentských volieb.
1. Ivan Gašparovič 303 hlasov
2. Iveta Radičová 163 hlasov
3. František Mikloško 84 hlasov
4. Zuzana Martináková 44 hlasov
5. Dagmara Bollová 13 hlasov
6. Milan Melník 10 hlasov
7. Milan Sidor 4 hlasy
Neplatné hlasy – 4 lístky.
Z počtu voličov 1072 prišlo odvoliť 625 voličov, čo predstavuje 58,30 % voličov.

V sobotu 4. apríla 2009 sa konalo 2. kolo:
Z celkového počtu voličov 1086 sa volieb zúčastnilo 678 voličov,
čo je 62 % účasť. Bolo odovzdaných 673 platných hlasov.
Za Ivana Gašparoviča hlasovalo 426 voličov
Za Ivetu Radičovú hlasovalo 247 voličov

Vladimír Školár, predseda OVK Beckov



4 Beckovské noviny číslo 2 − jún 2009www.obec−beckov.sk

Dnes (rozhovor sa konal 11.
mája 2009) predstavujeme po−
slanca OZ v Beckove pána Pav−
la Strieženca.

Ste rodený Beckovčan, posla−
nec obecného zastupiteľstva od
decembra 2006, pred−
seda Komisie životné−
ho prostredia (KŽP),
veliteľ hasičov, ale aj
manžel, otec štyroch
detí, starý otec. Ste aj
človek, čo miluje a
chráni prírodu, ale aj
občanov našej obce a
ste aj človek, ktorý píše
básne... Je toho veľa,
čím sa snažíte byť na
prospech obci a vlastnej rodine.
Nedávno ste oslávili 55. narode−
niny. Gratulujeme!

1. Byť poslancom OZ v Bec−
kove je už zrejme tradíciou v ro−
dine Striežencovcov?

Je pravdou, že aj bratia boli
poslancami. Tradíciou v našej
rodine je skôr hasičstvo. Otec bol
hasič, všetci moji bratia sú hasi−
či, aj deti. Hasičstvo malo a má v
Beckove veľký význam.

2. Poslancom ste len prvé
volebné obdobie ako nezávislý
poslanec. Pamätáte si na poci−
ty, keď ste sa dozvedeli, že si
Vás občania zvolili za poslanca
vo voľbách 6. decembra 2006?

Určite to boli radostné pocity.
Ľudia do mňa vložili dôveru a ja
sa snažím ich nesklamať a hájiť
ich záujmy. Predovšetkým je to
pocit zodpovednosti.

3. Očakávania a realita?
Človek s prebudí z tohto sna,

čo si predstavoval. Realita je úpl−
ne inakšia ako som si predstavo−
val.

4. Podarilo sa Vám niečo pre−
sadiť v prospech Vašich voličov
za toto krátke obdobie?

Na OZ sa nedá niečo priamo
presadiť, ibaže by človek niečo
vylepšil. Jedine, čo bolo pozitív−
ne, bolo to, že skončili diskotéky
na hrade, za čo som sa zasadil a
hájil tak záujmy svojich voličov.
Je to dehonestujúce, aby sa ta−
kéto akcie robili na NKP Hrad
Beckov. Neoplatí sa konať takúto
akciu za cenu nespokojnosti ľudí.
Zásadne som proti tomu, aby sa
„techno“ konalo na Beckovskom
hrade. Nie som proti „technu“, ale
aby to bolo inde, nie na hrade.

5. V akých veciach sa anga−
žujete ako predseda Komisie ži−
votného prostredia?

KŽP navrhovala v našej obci
dva menšie parčíky: jeden pri
evanjelickom kostole, mohol by
sa volať „Park Jozefa Miloslava
Hurbana“. Bolo by tam treba za−

siať trávu, postaviť dve−tri lavičky,
vznikla by oddychová zóna pre
našich ľudí aj návštevníkov Bec−
kova. Keď niekto v obci vyrúbe
strom, mohol by ho tam zasadiť.
Bol by tam priestor na náhradnú

výsadbu stromov. S
návrhom súhlasí aj
pani farárka, bola by
ochotná sa pripojiť,
tento priestor nie je
udržiavaný, obec by
sa na tom podieľala.
Druhý návrh je zriadiť
park medzi kláštorom
a poštou na mieste bý−
valého kaštieľa Med−
ňanských. KŽP bol

daný návrh na dva parčíky. Bola
by tam preliezačka, detské ihris−
ká a pieskoviská. Beckovský park
je nebezpečný, môže padnúť ko−
nár (napriek tomu, že sa pravi−
delne prerezávajú pracovníkmi
prevádzky), sú tam deti. Treba
nájsť výhodnú lokalitu.

6. Aké je Vaše občianske za−
mestnanie?

Pracujem v Poľnohospodár−
skom družstve v Beckove. Robím
bezpečnostného technika, mie−
šam kŕmne zmesi, robím opravá−
ra. Dnes v družstve všetci robia
všetko.

7. A vzdelanie?
Učňovka v Čadci a stredná

škola lesnícka v Modre−Harmó−
nii. Po skončení školy som začal
robiť v JRD v Beckove, už 37 ro−
kov tam robím.8. Ste veliteľom ha−
sičov, v DHZ sa angažujú aj man−
želka Marta a dcéra Martina, kto−
rá vychováva a vzdeláva ako uči−
teľka naše deti a zároveň aj ha−
sičský dorast. Prečo ste sa stali
hasičom?

Je to rodinná tradícia, otec aj
bratia boli hasiči. Hasičom som
dávno, ešte ako učeň asi od roku
1969−1970. To sú strašné roky!
Pokiaľ by nebola dobrá partia
ľudí, ktorí by vás nepodržali, ne−
malo by to zmysel. Musí to byť
zohratý kolektív. Pri každej akcii.
Napríklad naša akcia bola horia−
ca tráva jarka, tri dni sme hasili
Bakoš. Skončili sme hasenie
ráno, a potom sme išli do práce.
Robíme to bez nároku na odme−
nu. Riadime sa heslom hasičov,
ktoré je: „Bohu na slávu a ľuďom
na pomoc“.

Túto nedeľu, 10. mája 2009,
sme boli v Martine na Hasičskom
dni. Boli tam hasiči z celého Slo−
venska. Boli sme tam medzi svo−
jimi ľuďmi. V každej dobe sú ha−
siči na všetko pripravení, zasa−
hujú pri živelných pohromách,
napr. u nás po víchrici.

8. Aký je rozdiel medzi pro−

fesionálnymi hasičmi a dobro−
voľnými?

Profesionálni hasiči sú zamest−
nanci, my to máme popri zamest−
naní. Pokiaľ hasíme a sú tam ve−
rejní hasiči, nemôžeme ísť tam,
kde oni, ale spolupracujeme s
nimi. Keď sú menšie požiare, 155
volá do Nového Mesta nad Vá−
hom hasičom a z Mesta zavolajú
nám do Beckova, keď to sami
zvládneme, tak hasíme my. Ke−
dysi bývali požiarne hliadky pri
žatve. Aj pri akciách ako sú BLS
nesmie byť cisterna bez vody. A
keď sú veľké suchá. Hasenie trvá
aj po polnoci a ráno idú chlapi
do roboty. Napríklad aj po víchri−
ci z 15. na 16. augusta 2008 sme
pomáhali odstraňovať škody. Aj
pri čistení po záplavách Matiáš−
ky.

9. Hasiči mali v minulosti veľ−
mi peknú tradíciu: stavanie má−
jov, ktorá zanikla pred mnohý−
mi rokmi. Nebolo by dobré ju ob−
noviť? Veď chlapi v parádnych
hasičských uniformách by po−
tešili nejedno srdce... Dnes máje
stavajú v tichosti pracovníci
obecnej prevádzky.

Bolo to privilégium hasičov
stavať máje. Každoročne sme sta−
vali aj 20 májov a na konci me−
siaca ich zase váľali s muzikou.
Večer bola májová veselica – v
70−tych rokoch. Dnes nie je kde
jamy vykopať. Mládenec dal 100
korún a fľašu pálenky pri stavbe
mája a dievčina večer musela ísť
na zábavu. Bol vtedy veselší ži−
vot, dodržiavali sa tradície. Dnes
je to akési uponáhľané. Sprievod
išiel po dedine od májky k májke
s vozom – na voz sa ukladali
máje, s koňmi chodil ujo Sedlá−
ček. Kopáčom jám bol nebohý
Janko Blatnický, vedel jamu úpl−
ne presne vykopať. Celá dedina
tým žila. Dnes sa stavia jeden
centrálny máj pri pošte. Podľa
mňa by bol najlepší máj na Tro−
jičnom námestí, kde býva vianoč−
ná jedlička. Bývali aj hasičské
zábavy, ale robiť ich sami pre
seba sa neoplatí, viac príde cu−
dzích ako domácich. Naše hasič−
ské zábavy mali zvuk. V 80−tych
rokoch boli naposledy.

Plánovala sa akcia k odhale−
niu sochy sv. Floriána na 30. apríla
2009, nebolo to časovo zladené...

10. O činnosti KŽP.
Komisia životného prostredia

je najhorší rezort, aký môže byť.
Čierne skládky. Keď sa podarí
čiernu skládku zrušiť, napr. na
Vinohradoch – bol to úspech, dal
sa tam kontajner. Jedna skládka
sa zruší, ale ďalšie sa nájdu. Prí−
roda je dvor nás všetkých, člo−

vek si svoj dvor uprace, ale ne−
váha vyjsť z dvora a vyhodí ige−
litku či sáček, alebo ide do hôr,
prázdnu niekoľko gramovú fľašu
pitnej vody vyhodí pod krík, hoci
hore nesie dve kilá... Keby mal
každý človek vzťah k prírode ako
k vlastnému dvoru, bola by čistá.

11. Nedá mi nepoložiť ešte ta−
kúto otázku: Kedy ste začali pí−
sať básne? Po kom ste zdedili
nadanie? U koho v rodine sa ta−
lent najviac rozvíjal? Myslíte si,
že básnický pohľad na svet Vám
pomáha aj v každodennom ži−
vote?

Mama učila v škole ručné prá−
ce, veľa čítala, recitovala básne −
napríklad Detvana, Mor ho! svo−
jím vnúčatám ešte v neskorom
veku. Ja som po nej, čítali sme
knihy. Každý z bratov sa preja−
voval inak, Marian, Laco a Pišta
maľovali, básne píšem len ja,
neviem, že by skúšal niekto iný.
Prvú báseň som napísal, keď vy−
rúbali stromy (topole) na cintorí−
ne. Chcel som napísať článok do
novín, tak som to nakoniec zver−
šoval. Teda prvá báseň bola Stro−
my. Stromy museli ustúpiť plotu a
domu smútku. (Báseň Stromy
vyšla v Beckovských novinách č.
3/1998.) Aj na túto otázku som
napísal báseň. Báseň o básni.
Ako odpoveď. Druhú báseň som
napísal, keď sa narodil syn Paľ−
ko – Vyznanie.

12. Na záver: Komunálna po−
litika.

Byť poslancom neberiem ako
politiku, ale ako službu občano−
vi. Keď človek niečo sľúbi, a po−
tom pri bilancovaní vidíš, že nie−
čo je iné, potom prídu také prob−
lémy, ktoré ťa zdrvia. Človek stra−
tí ideál. Nič nesľúbiť a splniť to,
čo život prinesie. Napríklad do−
stať škôlku a školu do jedného
objektu. Prechod detí po hlavnej
ceste – je to nebezpečné. V sne−
hu, daždi.

Za rozhovor ďakuje v mene
našich čitateľov

Dana Badžgoňová

Pán poslanec, na slovíčko...

BÁSEŇ
S básňou môžeš všetko povedať
o smútku, žiali, ba i rozplakať.
Báseň je zloba a bôľ,
báseň je chleba, čo kladieš na stôl,
lásku a radosť rozdáva.
Báseň je silná jak horská bystrina,
čo aj tvrdú rozbíja skalu.
S básňou sa ubrániš veľkému žiaľu.
S básňou potešíš človeka chorého,
báseň musí ísť zo srdca tvojeho.

Pavol Strieženec
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Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2009
Rok 2009 je rokom volieb. Absolvovali sme voľby prezi−

denta SR, ktoré sa uskutočnili v marci a v júni nás čakajú
ďalšie: Voľby do Európskeho parlamentu.

Občanom boli doručené Oznámenia o čase a mieste
konania volieb do poštových schránok, ale neuškodí, ak si
pripomenieme, že voľby do Európskeho parlamentu sa
budú konať v sobotu 6. júna 2009 od 7,00 hod. do 22,00
hod. v klube pri parku.

Voliči sú povinní preukázať svoju totožnosť platným ob−
čianskym preukazom. Tí občania, ktorí sa nemôžu z váž−
nych zdravotných dôvodov dostaviť do volebnej miestnosti,
môžu požiadať o voľbu do prenosnej volebnej schránky.
Požiadavku na prenosnú volebnú schránku môžete uplatniť
priamo na obecnom úrade u p. A. Benkovej, zapisovateľky
okrskovej volebnej komisie, na č.t. 7777 125, alebo v deň
volieb priamo vo volebnej miestnosti, č. telefónu 7777 141.

Anna Benková

Podobne ako tomu bolo v prípa−
de sochy sv. Floriána, havarijný stav
súsošia Najsvätejšej Trojice situova−
ného na Trojičnom námestí v Bec−
kove, si vyžiadal pristúpiť k jeho reš−
taurovaniu.

Súsošie bolo aj s podstavcom de−
montované a prevezené do ateliéru
reštaurátora akademického sochára
Jána Fila v obci Vlkanová neďaleko
Banskej Bystrice. Dňa 28.4.2009 sa
uskutočnil kontrolný deň v ateliéri za
účasti starostu obce Beckov a pra−
covníčky Krajského pamiatkového
úradu Trenčín.

Až priamo na mieste vďaka
podrobnej fotodokumentácii z demon−
táže bolo možné vidieť, v akom úbo−
hom stave sa pamiatka zo začiatku
19. storočia nachádzala a že pomoc
v podobe reštaurovania prišla doslo−

va v hodine dvanástej. Po odstráne−
ní kovovej obruče, ktorá súsošie dr−
žala pokope, sa toto rozpadlo na tri
časti. Súsošie bolo navyše silno zne−
čistené machmi a uhlíkovými depo−
zitmi, ktoré robili kamenársku prácu

nečitateľnou. Po ich odstránení, tzn.
po kompletnom očistení, boli všetky
časti starostlivo spojené do jedného
celku. Potom reštaurátor pristúpil k
domodelovaniu drobných odpadnu−
tých častí, ako napríklad tvárí postáv
Ježiša Krista a Boha Otca, časti ich
rúk a nôh. Po úplnom dokončení po−
vrchovej úpravy súsošia bude zho−
tovená kópia v podobe odliatku, kto−
rý bude následne po plánovanej re−
konštrukcii Trojičného námestia osa−
dený na pôvodný stĺp namiesto ori−
ginálu, pre ktorý bude potrebné nájsť
nové umiestnenie v priestoroch, kto−
ré mu poskytnú dostatočnú ochranu
pred nepriaznivými poveternostnými
vplyvmi.

Na podstavci, ktorý sa v súčasnos−
ti nachádza tiež po kompletnom očis−
tení v štádiu plombovania, boli nájde−

né na čelnej stene (oko−
lo niky) otvory po pôvod−
nej mriežke. Po konzul−
tácii bolo dohodnuté, že
reštaurátor vytvorí analo−
gickú rekonštrukciu chý−
bajúcej kovovej mriežky
ako aj pôvodnej kamen−
nej sochy Panny Márie,
ktorá ikonograficky dopĺ−
ňala súsošie Trojice a
ktorú doteraz zastupova−
la novodobá sadrová
soška.

Na záver tejto krátkej
správy o priebehu dote−
rajších reštaurátorských
prác na soche Najsvätej−
šej Trojice musím vy−
zdvihnúť prístup obce,
ktorá napriek neľahkým
časom pristupuje zodpo−
vedne ku svojmu kultúr−
nemu dedičstvu a nene−
chala zaniknúť sochár−
ske dielo, ktoré bolo v

roku 2008 pre svoje umeleckohisto−
rické kvality navrhnuté na zápis do
Ústredného zoznamu pamiatkového
fondu Slovenskej republiky.

Lucia Kačenová
Krajský pamiatkový úrad Trenčín

Správa z re�taurovania súso�ia
Svätej Trojice

Lackovec
Dňa 28. apríla 2009 ustúpil novej výstavbe a začalo sa

s búraním domu č. 21 občanmi nazývanom „Lackovec“
nachádzajúcom sa pri parku v centre našej obce.

Ľudový názov niesol podľa bývalého majiteľa Štefana
Lacka, ktorý mal za manželku Máriu, rod. Stančekovú. Z
ich manželstva zišli deti Berta, Štefan, Ivan, Viliam, Terézia
a akad.maliar a sochár Karol Lacko, ktorého diela prerástli
rámec našej krajiny, mnohé má umiestnené vo Francúz−
sku a v Rakúsku. Jeho medaile a vyznamenania udeľuje
aj súčasná hlava štátu pri významných výročiach. Dcéra p.
Lacku Anna tu dlhodobo pôsobila a prinášala dobrú nála−
du vo vinárni bývalého hotela, dnešnej Kúrie.

Pán Lacko pomáhal ako živnostník mäsiar mnohým
občanom obce a okolitých obcí počas druhej svetovej voj−
ny. A v pomáhaní neprestal ani po zrušení živností po roku
1948. Jeho výrobky boli kvalitné a chutili nám až do osem−
desiatich rokov minulého storočia.

Na mieste Lackovca vyrastie nová účelová stavba pána
Dvornického, ktorá zapasuje do koloritu historickej časti
Beckova. Zostáva nám len zaželať p. Dvornickému mnoho
podnikateľských úspechov.

Pavol Hladký

Niekedy človek žijúci v spoločen−
stve rovnakého „živočíšneho druhu“,
medzi svojimi, spôsobuje  problémy
druhým a pôsobí ako narušiteľ, sťa−
žujúci život ostatným. Ako však vní−
majú obyvatelia lesa prítomnosť člo−
veka na svojej pôde, vo svojich les−
ných zákutiach a v blízkosti pastvín?
Môžeme si však domyslieť, čo asi
hovoria v reči zvukov. Promenáda
divokých jazdcov na motorkách a ich
ohlušujúci rachot je pre citlivé zmysly

zvierat signál na poplach, nechápu,
prečo ich iné živé stvorenia vyrušujú,
plašia a strašia v ich revíri. Veď na
svoju zábavku majú miesta vyhrade−
né na tento účel. Ak chce človek vstú−
piť na územie, kde kraľuje flóra a fau−
na, nech to robí s úmyslom pokochať
sa, nadýchať sa čerstvého vzduchu,
vstrebávať prírodné prostredie, obdi−
vovať dielo prírody a s úctou, ticho krá−
čať po vyznačených chodníčkoch.

Ing. Darina Jarábková

Ľudia s ľuďmi, hory s horami...
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Niekto by si možno myslel, že
predstavovať Jozefa Klecha, rodáka
z Beckova, ktorý dnes žije a tvorí v
Bernolákove, nie je ani potrebné.
Naozaj? Koľkí z nás vedia, že na jar
mal napríklad výstavu v Ivanke pri
Dunaji pod názvom Kríž náš každo−
denný? Koľkí sme tam boli? Vieme,
že sa podieľal na reštaurovaní bec−
kovského farského kostola? A naj−
novšie: že reštaurovanie sochy sv.
Floriána, ktorá má svoje miesto v
parku, je tiež jeho dielom? Poznáme
mamu, poznali sme otca, súroden−
cov, ale umelca, ktorý si našiel nový
domov mimo svoje rodisko, ako to
už býva, poznáme menej, ako si
myslíme. Práve príležitosť odovzda−
nia sochy sv. Floriána je vhodná aj
na malé zoznámenie sa.

1. Ako mladý človek ste našli
svoje budúce povolanie v ume−
leckej sfére. Rozhodli ste sa pre
sochárstvo a reštaurátorstvo. Pre−
čo? Kedy ste skončili vysokoškol−
ské štúdiá a kde? Má ešte niekto
v rodine umelecké nadanie?

Už ako žiak ZŠ som navštevoval
ĽŠU v Novom Meste nad Váhom  a
pod vedením učiteľov  z tejto školy
Akad. mal. Jána Mikušku  a Akad.
soch. Milana Struhárika  som sa roz−
hodol pre štúdium na strednej ume−
lecko−priemyselnej škole v Bratisla−
ve v rokoch 1977 – 1981  v odbore
rezbárstvo. Po ukončení  školy som
bol pevne rozhodnutý pokračovať v
štúdiu na VŠVU  a neodradilo ma ani
to, že ma dva razy neprijali na štú−
dium. Tieto dva roky som strávil prí−
pravou na ďalšie prijímacie skúšky
na VŠVU a prácou v Štátnych rešta−
urátorských ateliéroch  Banská Štiav−
nica a SNM v Bratislave. Štúdium na
Vysokej škole výtvarných umení som
absolvoval v rokoch 1984 – 1990 na
oddelení výtvarné umenie – reštau−
rátorstvo výtvarných diel u profeso−
ra Akad.soch. Jozefa Poruboviča a
docenta  Akad. soch. Jaroslava
Kubu.

Na otázku, či má niekto v rodine
umelecké nadanie, by som odpove−
dal, že áno. Súčasťou mojej výstavy
v Ivánke pri Dunaji v 2009  boli vy−
stavované aj obrazy mojej dcéry Ve−
roniky  a ľuďom sa páčili.

2. Usadili ste sa v Bernolákove
už po skončení školy?

Po skončení školy  som žil  se−
dem rokov  v Bratislave  a potom
som sa presťahoval do  Bernoláko−
va, kde žijem  už  14 rokov v har−
monickom vzťahu s mojou rodinou,
dvomi psami a piatimi mačkami  v
rodinnom dome.

3. Máte rodinu, manželku, deti.
Čo myslíte, je pre nich ťažké žiť s
umelcom?

Sme šesťčlenná rodina −  štyri deti,
dvaja chlapci a dve dievčatá. Staršie
deti Jakub a Veronika študujú na

Jozef Klech, sochár a reštaurátor z Beckova
vysokých školách, syn Jozef je gym−
nazista a najmladšia Betka chodí do
ZŠ. U detí prevažuje skôr športové
nadanie,  Jozef  a  Jakub hrávali
aktívne futbal za Bernolákovo a  za
Senec, dcéra Veronika, jediná, ktorá
vytrvala pri futbale   − hráva za Slo−
van  Bratislava  a za reprezentáciu
žien Slovenska,  bola vyhlásená v
apríli tohto roka za najlepšiu futba−
listku Slovenska za rok 2008. Man−
želka  je učiteľkou na ZŠ v Bratisla−
ve.  Rodina toleruje moje povolanie,
ktoré prináša dni nabité prácou od
rána do noci, dni keď odchádzam za
prácou z domu, dni, keď som celý

čas doma a hlavne manželka mi
vychádza vo všetkom v ústrety.

4. Ste v Komore reštaurátorov
SR ako reštaurátor drevených
plastík, architektonických článkov
a oltárnych architektúr a reštau−
rátor kamenných plastík, architek−
tonických článkov, muriva a na−
väzujúcich omietok. Teda kameň
a drevo sú Vaše hlavné materiály,
s ktorými pracujete nielen ako reš−
taurátor, ale ktoré stvárňujete vo
svojej voľnej tvorbe? Čo Vás naj−
viac inšpiruje, kde hľadáte náme−
ty, aké posolstvo chcete ľuďom
svojou tvorbou odovzdať?

Práca reštaurátora je  determino−
vaná  základnými technologickými
postupmi či pri reštaurovaní kameňa
alebo dreva. Reštaurátor musí ovlá−
dať všetky tieto postupy, ktoré vyu−
žívam potom pri svojej tvorbe. Tieto
postupy nielen preberám, ale sna−
žím sa ich aj zdokonaľovať a prispô−
sobovať  svojim zámerom. Svoje ná−
mety čerpám nielen zo svojich skú−
seností z reštaurovania, ale snažím
sa chodiť s otvorenými očami  a vní−
mať svoje okolie, ľudí – ich radosti a
starosti,  prírodu a svet okolo nás.
Svojou tvorbou chcem ľuďom odo−
vzdať radosť, pokoj, lásku a vieru v
samého seba.

5. Poslednú výstavu ste mali v
Ivanke pri Dunaji pod názvom Kríž
náš každodenný. Vernisáž bola v
nedeľu 1. marca 2009. Splnila Vaše
očakávania?

Táto výstava z môjho pohľadu  v
značnej miere splnila moje očakáva−
nia. Boli tu prezentované moje práce
z priebehu posledných desiatich ro−
kov, a to nielen  tematiky samotnej
výstavy  pod názvom „Kríž náš kaž−
dodenný“, ale aj  moja voľná tvorba,
ktorá sa tejto tematiky netýkala. Bol
som milo prekvapený veľkou účas−
ťou mojich priateľov a známych   a
veľmi príjemnou a priateľskou  atmo−
sférou, ktorá bola na vernisáži vý−
stavy. Na vernisáži výstavy  boli aj
moji viacerí  rodáci z Beckova. Po
ukončení bola táto výstava premiest−
nená na Nitriansky hrad, kde trvala

od 5.apríla do 3.
mája 2009.

6. Pred dvoma
rokmi začiatkom
leta ste mali výsta−
vu vlastnej tvorby
a dokumentácie o
zreštaurovaných
sakrálnych die−
lach – aj kostola
v Beckove – v
kaštieli v Ivanke
pri Dunaji (od 2.
do 24. júna 2007).

Táto výstava
bola nielen o vlast−
nej  voľnej tvorbe,
ale aj o prezentácii
samotného reštau−

rovania  − z priebehu  reštaurovania
jednotlivých mojich prác  (Hlavný ol−
tár – rím.kat. kostol sv. Mikuláša bis−
kupa v Domaniži, Kazateľnica –
rím.kat. farský kostol sv. Štefana
kráľa v Beckove…).

7. O reštaurátorských prácach
v beckovskom farskom kostole
písali v polovici decembra 2006 v
Pravde. Autor článku spomínal
oltárny obraz, dielo holandského
maliara Karla Wilhelma Branda a
pôvodnú kamennú dlažbu, ktorú
v r. 1970 neodborne prekryli ne−
priedušnou teraso dlažbou nepre−
púšťajúcou vlhkosť, ktorá môže
časom ohroziť samotný kostol.
Reštaurovali ste kazateľnicu a uro−
bili  ste umelecko−historický vý−
skum hlavného oltára kvôli pro−
jektu na jeho záchranu. Čo sa di−
alo ďalej?

Kostol sv. Štefana Kráľa   patrí
medzi významné stredoveké pamiat−
ky, ktorý si dodnes zachoval  celko−
vo prevládajúci gotický výraz. Zaria−
denie kostola je prevažne barokové,
pochádzajúce z donácií rôznych
šľachtických rodín. Zaujímavosťou
pre  odbornú verejnosť ale i pre sa−
motných  Beckovčanov  je, že po−
čas reštaurovania  kazateľnice bolo
nájdené datovanie vzniku kazateľni−
ce – 1754  a bolo objavené počas
reštaurovania na upevňovacej kon−
zole rečniska. Umelecko−historickým
výskumom sa zistilo, že dvojica er−
bových štítov vo vrchole ozvučnej

striešky  patrí rodu Medňanských  a
Majteni. Po  ukončení umelecko−his−
torického výskumu hlavného oltára
sa dodnes nenašli financie na jeho
samotné reštaurovanie.

8. Pracovne sa angažujete aj
doma: v októbri 2006 bol zrešta−
urovaný hlavný oltár v kaplnke
sv. Anny v Bernolákove, kde ste
sa podieľali na reštaurovaní ol−
tárnej architektúry, obrazu sv.
Anny, menzy a schodiskových
stupňov. Povedzte nám aj o ďal−
ších Vašich reštaurátorských prá−
cach, ktoré pokladáte za význam−
né či už z umelecko−historické−
ho hľadiska alebo boli pre Vás
osobne prínosné.

Mojou „srdcovou záležitosťou“ je
a možno aj navždy zostane  reštau−
rovanie drevenej plastiky Panny Má−
rie  zo skupiny Zvestovania, ktorá
predstavuje  fragment dnes nezacho−
vaného neskorogotického skriňové−
ho oltára pochádzajúceho z 80−tych
rokov 15. str., podľa najnovších vý−
skumov  bola táto plastika súčasťou
hlavného oltára Dómu sv. Martina v
Bratislave. V súčasnosti je zapoži−
čaná  Národnej galérii v Bratislave.
Reštauroval som ju v roku 1990 ako
diplomovú prácu na VŠVU v Brati−
slave.

9. Nedávno, koncom roka 2008
ste sa podieľali na reštaurovaní
oltára rímskokatolíckeho kostola
v Domaniži (Považská Bystrica),
kde ste objavili staré maľby pod
novšou vrstvou na drevených stĺ−
poch oltára. Bol to ojedinelý ná−
lez diel neskorej renesancie?

Reštaurovanie hlavného oltára
rím.kat. kostola v Domaniži  sa za−
čalo v roku 2006 realizovaným reš−
taurátorským prieskumom. Pokračo−
valo sa samostatným reštaurovaním
oltára v rokoch  2007, 2008   a v
súčasnom  roku 2009 by sa reštau−
rovanie  malo ukončiť. Maľby na ol−
tári  (oltárne obrazy, anjelské hlavič−
ky na stĺpoch retábula, dvere na
ochozoch s výjavmi Zvestovania) vy−
kazujú nesporne a pomerne ojedine−
lé riešenie i v kontextu slovenských
pamiatok sakrálneho umenia.

10. Koncom apríla (23.4.2009)
ste osadili na pôvodné miesto v
beckovskom parku neskorobaro−
kovú sochu sv. Floriána. Povedz−
te nám, prosím, o nej niečo viac.
Poznáme jej autora?

Reštaurovanie   sochy sv. Floriá−
na  sa začalo v júni 2008. Sochu
som nereštauroval sám, ale spolu s
mojím kolegom Akad. soch. Mirosla−
vom Polgárom. Socha bola  v znač−
ne poškodenom stave, s veľkým
úbytkom pôvodnej kamennej hmoty,
pokrytá  machom,  uhlíkom a súvis−
lými vrstvami  cementu. Socha bola
staticky narušená, a preto bolo nut−
né ju demontovať a previezť do ate−
liéru. Reštaurovanie sochy spočíva−
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lo v očistení kamenných
blokov,  ich  spevnení a
domodelovaní jednotli−
vých častí. Na samotnom
stĺpe  sochy sv. Floriána
sa pod cementovými
plombami našli torzá  ná−
pisu, ktoré však nebolo
možné zrekonštruovať.
Autor tejto  sochy je ne−
známy. Pri realizovaní jed−
notlivých etáp reštaurova−
nia sme sa stretli s veľ−
kým záuj−mom, ochotou
a pomocou  jednotlivých
občanov Beckova za čo
im chcem aj týmto úprim−
ne poďakovať.

11. Na čom pracuje−
te v súčasnosti pokiaľ
ide o reštaurátorské prá−
ce?

V súčasnosti  sa zao−
berám prípravnými práca−
mi na   reštaurovanie v
Domaniži  a s kolegom
reštaurátorom pracujeme
na záverečnej správe z
reštaurovania sv. Floriá−
na.

12. Pretože sme spo−
lu takmer nehovorili o
vlastnej tvorbe, je mi
ťažko položiť vhodnú
otázku: predsa  by som
sa rada spýtala: čo te−
raz robíte?

Teraz  modelujem  ná−
vrh  reliéfu Panny Márie
pre  Jezuitov v Bratislave
a vytváram kolekciu krí−
žikov pre prvoprijímajúce
deti v Bernolákove.

13. Vaša práca Vás
často privádza do kos−
tolov, k sakrálnym ob−
jektom rôzneho druhu
a pôvodu, ťažké by bolo
s nimi pracovať a nevní−
mať ich vyžarovanie ale−
bo fakt, že boli určené
k náboženským účelom.
Ako Vás formujú, do
akej miery vplývajú na
človeka a na umelca
Jozefa Klecha?

K viere ma priviedli
moji rodičia,  ale skutoč−
nú vieru sa snažím žiť v
každodennom živote v
starostlivosti o moju rodi−
nu, v porozumení
všetkých ľudí,  ktorých
denno−denne stretávam.
Mojim pracoviskom čas−
to býva kostol, jeho ticho
a posvätnosť miesta. Aj tu
sa často dejú zázraky...
dotykom so sakrálnou
pamiatkou prechádzam
časom.

Za rozhovor ďakuje a
do ďalšej práce želá veľa
síl, zdravia a uznania

Dana Badžgoňová
foto Peter Ondrejovič

Keď sa v 19. storočí trhové cen−
trum mestečka Beckov premenilo na
parkový priestor, pribudla v ňom
okrem zelene aj socha sv. Floriána.
Časom však zeleň nadobudla nad
kameňom prevahu a zatiaľ čo stromy
rástli, socha svätca sa pomaly pred
zrakmi okoloidúcich strácala. Jedinou
možnosťou, ako zabrániť hroziacemu
zániku sochy, bolo pristúpiť k jej reš−
taurovaniu. Úlohou prinavrátiť soche
zanikajúce hodnoty bol poverený bec−
kovský rodák akademický sochár Jo−
zef Klech spolu s kolegom reštaurá−
torom Miroslavom Polgárom.

Priblížme si však najprv históriu
uctievania postavy sv. Floriána. O ži−
vote sv. Floriána neexistujú reálne
historické pramene, legenda však
vraví, že zomrel ako kresťanský mu−
čeník okolo r. 340 n. l. Podľa životo−
pisov pochádzajúcich zo 7. až 8. sto−
ročia bol Florián rímskym vojakom,
ktorý sa pokúsil zachrániť pred smr−
ťou v plameňoch 40 kresťanov uväz−
nených za čias cisára Dioklaciána.
Pri tomto odvážnom čine bol však
zajatý a keďže sa nevzdal svojej vie−
ry ani po bičovaní, dratí z kože a se−
dení v ohni, hodili ho vojaci s kame−
ňom priviazaným okolo krku do rie−
ky Enns. Jeho telo potom našla a po−
chovala neznáma kresťanka. V inom
životopise vystupuje Florián ako voj−
nový vyslúžilec, ktorý sa dobrovoľne
pripojil k zajatým kresťanom, aby
spolu s nimi podstúpil smrť utopením.
Malo sa tak stať 4. mája roku 304 n.
l., teda v deň, ktorý dnes uctievame
ako sviatok sv. Floriána. Po čase
svätcove pozostatky preniesli do au−
gustiniánskeho opátstva svätého Flo−
riána blízko mesta Linz. Neskôr boli
prenesené do Ríma, odkiaľ časť z
nich pápež Lucius III. v roku 1138
daroval poľskému kráľovi Kazimírovi
a biskupovi Krakowa, kde bola pre

ich uchovanie postavená bazilika sv.
Floriána. Od toho času je sv. Flori−
án považovaný za patróna Poľska,
Linzu a Horného Rakúska. Podľa
kresťanskej tradície je ochrancom
proti ohňu i povodni. Niekedy v 17.
storočí sa stáva patrónom požiarni−
kov, jeho zobrazenie sa objavuje na
hasičskej zbroji a od 18. storočia
jeho sochu nájdeme často stáť pri
alebo na požiarnych zbrojniciach,
alebo v strede obce. Túto tradíciu
podporuje aj ďalšia legenda o svät−
covi, podľa ktorej vďaka svojej sil−
nej viere zahasil požiar domu jedi−
ným vedrom vody. Na Slovensku
patrí sochárske zobrazenia sv. Flo−
riána k veľmi obľúbeným a po sv.
Jánovi Nepomuckom aj najpočet−
nejším.

Neskorobaroková socha sv. Flo−
riána z Beckova vytvorená v posled−
nej tretine 18. stor., stvárňuje svätca
podľa klasického zvyku ako rímske−
ho vojaka lejúceho z vedra vodu na
domček pri nohách. Socha je osa−
dená na vysokom hranolovitom pod−
stavci v spodnej i hornej časti rozší−
renom, s hranami akcentovanými
tenkou lištou stočenou na koncoch
do zalamovanej závitnice. Na čel−
nej stene podstavca je medailón
lemovaný vavrínovým vencom, vnútri
medailónu sú dnes už len zvyšky
rytého nápisu, ktorý by nám zrejme
podrobnejšie osvetlil históriu pamiat−
ky. Podstavec ukončuje rímsová hla−
vica. Svätec stvárnený ako rytier v
zbroji stojí v typickom barokovom
postoji – esovito prehnutý, s hornou
polovicou tela otočenou do opačnej
strany ako je dolná. Počas reštau−
rovania bola zistená manipulácia s
hlavou sochy počas predchádzajú−
cej obnovy. Táto bola vrátená do
pôvodnej polohy, tzn. natočená do
strany, čím socha získala na dyna−

mickosti. Svätec má pri pravom boku
opretú zástavu, pri jeho pravej nohe
je model horiaceho domu, na ktorý
svätec vylieva z vedra držaného v
ľavej ruke vodu.

Socha bola na čas potrebný na jej
zreštaurovanie prevezená do atelié−
ru reštaurátora v obci Bernolákovo,
kde sa začalo s časovo náročným
procesom reštaurovania. Socha bola
celoplošne očistená od hrubých ná−
nosov uhlíkových a machových de−
pozitov a predovšetkým bolo odstrá−
nené množstvo nevhodných a sochu
znehodnocujúcich cementových úprav
z minulosti. Ďalšie reštaurovanie spo−
čívalo v domodelovaní chýbajúcich
častí vo vhodnom rozsahu z reštau−
rátorského materiálu − ako napríklad
deštruované detaily vavrínových ven−
cov na podstavci, detaily svätcovej
fyziognómie, špic zástavy nesenej sv.
Floriánom v ruke. Takisto silno rozru−
šené schodiskové stupne boli náleži−
te spevnené, domodelované a osa−
dené v novom lôžku. Po osadení bola
socha ošetrená petrifikovaním, ktoré
v budúcnosti zabráni prenikaniu vlh−
kosti do kamennej hmoty a všetky tri
časti – schodisko, podstavec aj so−
cha boli farebne zjednotené.

Socha sv. Floriána v Beckove, kto−
rá čoskoro získa štatút národnej kul−
túrnej pamiatky a s ním náležitý stu−
peň ochrany, tak od mája 2009 môže
opäť plniť svoju pôvodnú estetickú ale
aj ochrannú funkciu v obci.

Lucia Kačenová
Krajský pamiatkový úrad Trenčín

Použitá literatúra:
Paulusová S.: Kultúrne dedičstvo

Beckova. In: Karlík J. a kol.: Beckov
1. Dejiny obce do roku 1918. Nové
Mesto nad Váhom 2006.

Farmer D. H.: Oxfordský lexikón
svätcov. Kalligram, Bratislava 1996.

Re�taurovanie sochy sv. Floriána

Iste ste si všimli, že hneď zo za−
čiatku roka sme mali dvakrát piatok tri−
násteho vo februári a marci a ešte ho
budeme mať v novembri. Hovorí sa, že
piatok trinásteho je nešťastný deň. Pre−
čo?

Je to dávna história, viaže sa na
dejiny kresťanstva v stredoveku a na
tajuplný rád templárov – celým menom
sa volali Chudobní ochrancovia Kristo−
vi a Šalamúnovho chrámu a ich zakla−
dateľom bol v Jeruzaleme v roku 1118
rytier Hugo de Payns. Stanovy rádu
napísal sv. Bernard de Clairvaux a
schválili ich na koncile v Troyes roku
1128. Ich hlavnou úlohou bolo brániť
pútnikov a sväté miesta v Jeruzaleme.
Získali za takmer 200 rokov pôsobenia
na Blízkom Východe veľké bohatstvo
a vplyv. Boli vlastne prvými bankármi
vtedajšieho sveta...

V piatok trinásteho, teda v noci z
12. na 13. októbra 1307, nastal koniec
tohto rádu, lebo v tento deň na rozkaz
francúzskeho kráľa Filipa IV. Pekného
zatkli 138 templárskych rytierov a ich
majetky skonfiškovali, rytierov obvinili
z kacírstva, podrobili mučeniu, dlho−
dobému väzeniu a nakoniec ich upálili
na popravisku. V októbri 1311 sa zišlo
na koncile vo Viedni okolo 300 bisku−
pov z katolíckej Európy. Väčšina z nich
bola proti návrhu zrušiť a odsúdiť rád.
Až keď na koncil prišiel kráľ Filip IV.
Pekný s vojskom, podriadili sa. Pápež
Klement V. templárov exkomunikoval 2.
mája 1312, a tým ich vydal svetskej
moci. Cirkevný súd sa konal až v mar−
ci 1314 v Paríži a verejne odsúdení a
upálení boli 18. marca 1314. Ich majet−
ky pripadli Cirkvi, vlastne rádu johani−
tov, ale časť predsa len získal francúz−

sky kráľ. Nečestne získaný majetok mu
nepriniesol šťastie. Boží súd – prekliatie
veľmajstra rádu Jacquesa de Molay sa
vyplnilo. O štyridsať dní po jeho smrti
zomrel pápež Klement V., onedlho ho
nasledovali Guillaume de Nogaret, kráľ
Filip IV. Pekný (1268−1314) a jeho traja
synovia. Takto vymrela dynastia Kape−
tovcov vo Francúzsku. Rád ako taký
zanikol, ale časť mníchov sa zachránila
útekom mimo Francúzsko.

Dlho sa myslelo, že hlavným stroj−
com ich krutého konca bol pápež Kle−
ment V. Až v roku 2001 sa našli v ta−
lianskych archívoch dokumenty, ktoré
vniesli svetlo pravdy do kauzy a Vati−
kán k sedemstému výročiu prenasle−
dovania templárov vydal knihu, v kto−
rej je proces podrobne opísaný (Na
Slovensku je len jedna a stojí šesťtisíc
eur. Vydali ich len 799 kusov).        (b)

PIATOK TRINÁSTEHO



8 číslo 2 − jún 2009Beckovské novinywww.obec−beckov.sk

Láskavý pohľad Beckova. V
ktorúkoľvek každodennú hodinu.
V prozaickom priestore a čase.
Víta svojím mnohostranným pô−
vabom a divotvornou múdrosťou.
Je súci pre žičlivosť, je predurče−
ný na „rozdávanie sa.“ Jeho pri−
rodzený, nestrojený um, rozma−
nitosť prírody, melódia šumu v
korunách lašidských stromov... tu
sa pomaly rozlieva teplo dávno−
vekosti. Beckov má mnoho čaro−
krásneho, osožného a vzrušujú−
ceho. Milotu všedných dní, krásu
prostredia i príjemný vánok spod
Sychrova. Beckov vábi, priťahuje
nepretržite. Domáceho i cudzin−
ca. Taký je. Malá dedinka s bez−
prostredným srdcom, ktoré dovo−
lí nahliadnuť do svojich skrýš a
opojných zákutí. Umožní pokochať
sa utešeným obrazom kraja a my,
naplnení pozitívnymi myšlienka−
mi, v neprítomnosti starostí a psy−
chickej záťaže sa môžeme opäť
vrátiť pre nás do tak veľmi závis−
lého rutinného života. Beckov
ostáva nezmenený. Rovnaký ako
kedysi. Taký istý v našich spo−
mienkach. Len pán čas kráča
míľovými krokmi. Nezadržateľne.
Vládne v oslnivo nádhernom
prostredí, ktoré podnecuje člove−
ka nebyť samoľúby a konať skut−
ky hodné vzoru statočnosti a cha−
rakternosti. Jeho hrejivá sila rôz−
norodosti sa naskytne, a to nie−
len raz, všetkým. Stačí si iba od−
krojiť. Spokojní, snáď vyrovnaní
ho opúšťame. Mizneme v diaľ.
Zrazu zbadáme, ako sa nám strá−
ca pred očami. No my nerúca−
me mosty. Nemožno, lebo sa ch−
ceme zase vrátiť... Musíme ... a
tak je to napokon správne. Hrad−
ná skala, farský kostol, lipy v
parku i neposlušná veverička –
ryšavka a nekonečne inšpirujú−
ca beckovská príroda na nás
čaká. A vždy bude. Stále a trva−
le. To všetko, vlastne len zopár
týchto zmienených čriepkov, pat−
rí do Beckova. Štedrá je jeho
ponuka. Jeho ušľachtilé, vrúcne
ruky otvárajú svoju náruč. Turis−
ti, návštevníci tak s očakávaním
i radosťou prichádzajú do Bec−
kova. Odchádzajú spokojní, sú
nadšení, plní dojmov a nezabud−
nuteľných zážitkov.

V jedno chladné nedeľné ráno
zavítali do Beckova vzácni hos−
tia. S priateľským úsmevom pri−

jali pozvanie Lenky Mandelíko−
vej. Beckov tak navštívili odbor−
níci a vedecko−výskumní pracov−
níci z oblasti špeciálnej techniky,
konkrétne z Trenčianskej univer−
zity Alexandra Dubčeka v Tren−
číne, a to pán Peter Lipták a za−
hraniční spolupracovníci z Ižev−
skej štátnej technickej univerzity
pán Ali V. Aliev so svojou kole−
gyňou Oľgou Misshchenkovou a
pán Evgeny Bystrykh.

Doc. Ing. Peter Lipták, CSc.
pracuje na fakulte špeciálnej tech−
niky spomínanej univerzity. Jeho
odborom je teória vyučovania
vojensko−odborných predmetov.
Prednáša bezpečnosť technic−
kých systémov a bezpečnosť prá−
ce a technickú kybernetiku. Zá−
roveň sa venuje problematike
automatických zbraní. Je autorom
a spoluautorom početných odbor−
ných článkov, vedeckých štúdií,
učebníc a vysokoškolských učeb−
ných skrípt pre študentov. Prof.
Ing. Ali V. Aliev, DrSc. pôsobí na
fakulte konštrukcie strojov v Ižev−
sku. Patrí medzi svetovo uznáva−
ných odborníkov v oblasti špeci−
álnej techniky, vonkajšej a vnú−
tornej balistiky, konštrukcie rake−
tových motorov na pevné palivo
a aplikovanej matematiky. Reali−
zuje študijné pobyty v rôznych

štátoch, disponuje radom paten−
tov i bohatou publikačnou činnos−
ťou. Jeho pobyt bol pre fakultu
nesmiernou cťou, pretože je po−
zývaný temer do všetkých krajín
sveta. Na trenčianskej univerzite
prednášal a besedoval so štu−
dentmi, doktorandmi a pracovník−
mi fakulty. Doc. Oľga Misshchen−
kova pracuje na rovnakom pra−
covisku ako profesor Aliev. Ve−
nuje sa aplikovanej informatike

so zameraním
na špeciálnu
techniku. Tiež
mala vyžiadané
prednášky pre
študentov a dok−
torandov. Bc.
Evgeny Bystrykh
je jedným z naj−
lepších študentov
danej fakulty Ižev−
skej štátnej tech−
nickej univerzity.
Témou jeho ma−
gisterskej práce
sú časti raketo−
vých motorov na
pevné palivo a
dynamika ich čin−
nosti. Vykonal
študijný pobyt na
trenčianskej uni−
verzite spojený s
prínosnými disku−
siami pre študen−
tov.

Kolegovia pri−
cestovali do Bec−

kova 15. marca 2009. Upršané
počasie ani zďaleka neznamena−
lo pochmúrnu náladu. Všetci sa
tešili a veľmi si vážili, že sa môžu
pozrieť na miesta, ktoré doposiaľ
nepoznali a ktoré ešte nevideli.
Bola pre nich pripravená prehliad−
ka múzea, ktorým ich sprevádza−
la pani Eva Ondrejovičová. Na
našu žiadosť sa tu podpísali do
pamätnej knihy. Vystúpili i na
hrad, o ktorom im rozprával pán
Ľuboš Paulus. Bez povšimnutia
nezostala ani budova základnej
školy, cez ktorú ich previedla Mgr.
Anežka Ilavská. Navštívili aj far−
ský kostol, v ktorom ich sestra
Juvencia oboznámila s tamojším
životom. Naši hostia sa zaujímali
o reálie, poznatky z geografie,
dejín, politiky, školstva a pod.
Oslovila ich kultúra, zvyky a oby−
čaje i magické prírodné prostre−

die, v ktorom sa ocitli. Mali tak
možnosť nazrieť do histórie i sú−
časnosti života tejto malebnej
dedinky. Celé dopoludnie s nami
strávila pani Eva Ondrejovičová
a pán Ľuboš Paulus. Aj im, no
najmä im patrí úprimná vďaka za
pomoc a ústretovosť pri uskutoč−
není tejto akcie.

Zahraniční kolegovia sa s
nami podelili aj o svoje dojmy a
skúsenosti, ktoré v nich zanechal
pobyt na slovenskej univerzite.
K problematike pedagogickej
činnosti na fakulte špeciálnej
techniky vyjadrili názor svedčia−
ci o pozitívnom prístupe vyuču−
júcich k jednotlivým metódam vy−
sokoškolskej výučby. Vyslovili
presvedčenie, že práve výber
vhodnej stratégie, resp. vyučo−
vacej metódy určuje a skvalitňu−
je formu vyučovacieho procesu.
Zároveň vyzdvihli komplexnosť
procesu vyučovania. Najmä
prednášky majú podľa ich názo−
ru vysokú odbornú a pedagogic−
kú úroveň. Výučba odborných
predmetov má, nepochybne, svo−
je špecifiká, a to nielen svojím
obsahovým zameraním, lež i
spôsobom vyučovania. Práve
preto zdôrazňujú a oceňujú vy−
užívanie nových technológií. Za−
bezpečenie laboratórnych cviče−
ní prístrojovou technikou je pod−
ľa nich skromnejšie ako na ich
materskej univerzite. Pravdepo−
dobne je to podmienené aj his−
tóriou jednotlivých fakúlt (iževská
univerzita má päťdesiatročnú his−
tóriu), ale aj veľkosťou univerzít,
a tým aj rozsahom finančných
prostriedkov na zabezpečenie
chodu školy (iževská univerzita
má 40 000 študentov).

Príjemné dopoludnie strávené
v Beckove ubehlo veľmi rýchlo.
Naši priatelia by zostali i dlhšie,
no program na nasledujúce ho−
diny bol neoblomný a my sme
museli odísť. Je pritom potešujú−
ce a nasledovaniahodné, keď
rôzne zahraničné pracoviská
podpisujú medzi sebou dohody
o vzájomnej spolupráci. Medzi
takú sa, nepochybne, radí i vý−
mena skúseností vzájomnými
návštevami, výmenné stáže, mo−
bility študentov a súčasne ich
pedagógov. Práve vtedy sa stre−
táva múdrosť a priateľstvo...

PhDr. Lenka Mandelíková

Návšteva z Iževska

Keď sa stretne múdrosť a priateľstvo

Zľava na fotografii: Lenka Mandelíková, Peter
Lipták, Oľga Misshchenkova, Evgeny Bystrykh,
Ali V. Aliev.
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LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
Obec Beckov a Základná škola

s materskou školou J.M. Hurbana v
Beckove uskutočnili v piatok 3. aprí−
la 2009 pietny akt kladenia venca pri
pamätníku padlých v parku, v rámci
ktorého sa uskutočnil aj lampiónový
sprievod a videoprezentácia z dejín.

Program začal o 19.00 h video−
prezentáciou v počítačovej triede
základnej školy v Beckove pod ná−
zvom „Beckov v rokoch prvej ČSR“.
Videoprezentáciu pripravili naši žiaci
na veľmi dobrej úrovni. Škoda, že
prišlo tak málo záujemcov...

Stretnutie účastníkov lampiónové−
ho sprievodu pred základnou školou
sa konalo o 19.30 h a samotný Piet−
ny akt kladenia venca v parku s

programom, v ktorom sa opäť pred−
stavili žiaci základnej školy sa začal
o 20. hodine. Slávnostný príhovor mal
zástupca starostu p. Jaroslav Zbu−
dila a veniec položili k pamätníku pad−
lých poslankyňa Anna Kabelíková a
starosta obce p. Karol Pavlovič.

Ďakujeme žiačkam a učiteľkám ZŠ
za kvalitný program a spoluprácu s
obcou.                                  (b)

KONIEC 2. SVETOVEJ VOJNY
V SPOMIENKACH

Oľga Hlávková, rod. Škarková
(1924)
Rodičovská chalupa stála v zá−

hrade medzi domom suseda Nová−
ka a synovým domom, v ktorom
bývam. V záhrade otec vykopal úkryt
a keď rozhlas hlásil letecký poplach,
utekali sme do úkrytu. Bolo nás 5
detí, ale v v tom čase sme v dome
boli len otec, moji dvaja bratia a ja.
Mama už nežila. Vchod do úkrytu
bol dobre zamaskovaný stromami.
Niekedy sme tam aj nocovali. Pamä−
tám sa, ako rozhlas hlásil: „Achtung!
Achtung! Nad územím Slovenska sú
nepriateľské lietadlá!“a keď odleteli,
zase hlásili „...už nie sú nepriateľské
lietadlá!“ Vojaci hľadali miesto na noc−
ľah. Mali sme len malú chalúpku. Tato
im hovori: „Kde mi budeme nocovať?“
Nezaujímalo ich to. Urobili si v izbe
kanceláriu. U nás bývalo 6 dôstojní−
kov. Zaviedli si telefón, boli tu asi 3−
4 týždne, neviem presne. Striedali sa.
Nemali kuchyňu, varili si. Mali na sebe
samé vši. Na oblečení mali hnidy.
Zostali po nich v dlážke, vyťahovali
sme ich palicou a hádzali do ohňa.
Aj my sme boli potom zavšivavení.
Nemali sme kúpeľňu. Našťastie, ne−
boli u nás dlho a neboli nebezpeční.

Koniec druhej svetovej vojny v Beckove
Nesmeli ubližovať, ani nič mať so
ženami. Jedni prišli, druhí odišli.

Pamätám si, že zastrelili p. Tupé−
ho, šiel po ulici, práve leteli lietadlá.
Keď prelietali lietadlá, zem sa triasla.
Urobiť si bunkre bola povinnosť. Do−
bytok sme nemali doma, kravy boli
na Sychrove, nič sa im nestalo.

Zapísané 11. mája 2009

Anton Straka (1925)
V tom čase som býval tam, kde

dnes býva Peter Čaňo, bol tam ma−
jer, hospodárstvo p. Wolsteina. Bý−
val som tam s rodičmi a so sestrou
o dva roky staršou. Robiť som cho−
dil k druhému statkárovi  oproti, kde
teraz býva Milan Záhumenský – k
Wienerovi. Robil som na voloch aj

na koňoch.
Keď mal prísť

front, vojská cho−
dili hore−dole. Ne−
mci odchádzali,
my sme sa scho−
vávali v majeri,
aby nás nevzali.
Brali si vo dvore
vodu a iné. Boli
sme ticho, vyšli
sme až odišli. Na
druhý deň bolo po
ich odchode ticho,
čakali sme na prí−
chod Rumunov.

Nemali sme s nimi nič. Rumuni prišli
od Nového Mesta, chodili pomaly po
jednom−dvoch, v skupinkách, potom
viac. Rozhliadali sa po dvoroch, hľa−
dali jedlo, pobrali si hydinu...bol to voj−
nový čas. O deň odchádzali. Mysleli
sme, že sa Nemci vracajú, ale ne−
bolo to tak. Zhora (od Trenčína) pri−
chádzali Rusi a vytláčali Rumunov
naspäť. Keď prišli Rusi, rozložili sa v
dedine. Kde bolo voľno, ubytovali sa
v domoch. Front napokon prešiel.

Zriadili tu poľný lazaret – vojen−
skú nemocnicu v Sirotinci.  Poľný
lazaret vznikol až po odchode Ru−
sov.  Niektorých volali slúžiť do ne−
mocnice, aj ja som tam slúžil asi
mesiac. Od práce na roli som mal
voľno.  Nosili sme označenie na ru−
káve – biele pásky s červeným štvor−
com. Po odchode vojakov k nám
prinášali obete nášľapných mín, v
lazarete to všetko operovali. Videl som
operácie, ale nevadilo mi to, človek
si musí na všetko zvyknúť. Pamä−
tám si na Kálničana Valoviča, mal roz−
trhnutú pätu, stúpil na mínu. Prebral
sa z narkózy: “Čo sa mi stalo? Aj
mám nohu?” Potom mal peknú pro−
tézu. Mohol chodiť.

Robil som ošetrovateľa. V nemoc−
nici pracovali slovenskí lekári.

K smrti Jána Tupého
(1913 −5.4.1945):
Bol letecký nálet, blížil sa front.

Mysleli si, že Nemci zostali v parku.
Lietadlá urobili prvý nálet, hádzali
zápalné bomby, niektoré domy Pod
Hôrkou zhoreli, chytili sa strechy –
Koníčkovci, Mlčúchovci, Vavrovci...
Kto mohol, pomáhal hasiť. Keď nad−
leteli druhý raz, vo Vystrkove horel
Pavlovič. Utekali sme cez Tupého

dvor do záhrad a schovávali sme sa
za múr, lebo strieľali do neho. Ján
Tupý zostal doma pod bránou. Neu−
tekal. Bránu rozstrieľali, tam ho za−
siahlo. Bol to najstarší z bratov Tu−
pých, bol už dospelý.

Pri bombardovaní najviac zasiahli
Medňanských kaštieľ. Nehorel, po−
škodili len múry. Niektorí ľudia tam
bývali.

Druhou obeťou bola malá Nella
Striežencová, ktorá mala vtedy tri
roky. Najstaršie dieťa Striežencovcov,
jediná dcéra.  Bola so svojou tetou
Máriou v dome v Novej ulici, vtedy
sa to volalo “Suhajovec”. Zahynula
pri nálete v kočíku, tetu zranilo do
nohy.

Pani Mária Straková – Uhrino−
vá (1925) sa pridala so spomienka−
mi:

Aj dievčatá volali do práce. Išla
som tiež. Jedenkrát som bola prať.
Pralo sa u Fleischmanov pre Rumu−
nov a Rusov v kotloch na dvore. Mali
tam kancelárie. Bola som ešte variť.
Varilo sa tam, kde kedysi býval p.
Bórik.

Zapísané 11. mája 2009

Magdaléna Madajová, rod. Šev−
číková (1933)

Pamätám si na bombardovanie
Beckova od Turecka a Mnešíc. Vte−
dy zomrela aj jediná dcéra susedov
Striežencovcov. Rodičia, ktorí v tom
čase bývali v Prievidzi, ju dali k bab−
ke do Beckova, aby sa jej nič nesta−
lo. Bola jediná, po nej prišlo sedem
chlapcov. Mala iba tri  roky.

Bývali sme v Novom Meste nad
Váhom v dome na námestí. Naši su−
sedia z Hôrky nahovorili rodičov, aby
pred vojnou odišli aj s deťmi na dedi−
nu. Išli sme teda k tete Špánikovej
do Beckova. Išli sme všetci – rodičia
a nás päť dievčat, peši z Nového
Mesta. Najmladšiu Janku sme dali
do káričky. Ja som bola najstaršia.
Keď sme prišli k tete do Beckova
(do domu, kde teraz bývam aj rodi−
nou) nemohla nás prijať, lebo mala u
seba známych z Bratislavy. Nedalo
sa nič robiť, pobrali sme sa zase
naspäť, ale pri Kríži pred Skalicami
sa stretli ruské a nemecké lietadlá a
začali strieľať. Po ceste práve išiel z
poľa pán Jozef Hlávka na kravičkách.
Býval vo Vadičove, bol to otec Jura−
ja Hlávku. Zalomil nad nami rukami:
„Ľudia boží, kam to idete aj s deť−
mi?!“ Rodičia mu vysvetlili, čo sa stalo.
„Nemôžem vás pustiť do tej hrôzy“
vyhlásil, naložil nás na voz a vzal k
sebe. Pani Anna Hlávková, jeho man−
želka, súhlasila: „Dobre si urobil.“
Dala nám večeru a zostali sme u
nich týždeň.

U Hlávkov mali v záhrade bun−
ker, tam sme vtedy spávali. Raz tato
vyšiel von do záhrady, keď letelo lie−
tadlo a ostreľovali ho. Chvalabohu,
nezranili ho.

Pánovi Hlávkovi ďakujem za to,
že žijem. Keď sme išli do Beckova,
mosty ešte stáli, ale keď sme sa vra−
cali, už boli vyhodené. Prešli sme na
pontónoch. Na dušičky vždy zapá−

lim na cintoríne sviečku aj za nebo−
hého Jozefa Hlávku.

Zapísané 5. mája 2009

Spomína Mária Hajdušková
(1940)

Mala som vtedy päť rokov. Moje
spomienky sa viažu na dom, v kto−
rom sme vtedy žili, nazývaný Vajlo−
vec. Stál na hlavnej ceste vedľa Ada−
moviča. V dedine slúžili ešte pred
vojnou traja ruskí emigranti, utečen−
ci. Ich pracovný pobyt v dedine vy−
bavil „Pišta−báči“, otcov brat, na úra−
doch v Novom Meste nad Váhom.
Jeden, volal sa Mitro, pracoval u
môjho otca, druhý u Ambru a tretí u
dedka Hajduška (kde teraz bývam).
Boli to ešte mladí ľudia, tak do tri−
dsiatky.

Zmrákalo sa, boli sme v kuchyni,
keď otec prišiel do vnútra a niečo si
s mamou šepkali. Mama prikázala:
„Deti, spať!“ a keď sme prechádzali
cez chodbu do izby, na okamih som
uvidela Rusa Mitru, ako mu rodičia
dávali deku, oblečenie a jedlo. Musel
od nás odísť, lebo sa blížila ruská
armáda. Mitro sa skryl niekde v kál−
nických horách. Neskôr sa rodičia
dozvedeli, že „našich“ Rusov chytili
vojaci Červenej armády a zastrelili v
Trenčíne na Brezine. Náš Mitro sa
vraj ukrýval v Kálnici, ale už neviem
u koho,  v maštali v hránte.

Druhá spomienka z konca vojny
je na Nemcov. Raz ma mama posa−
dila na kraj stola a obliekala mi hnedé
pančuchy a celé topánky. Išli sme aj
s ostatnými do hotela Kollár (dnešná
Kúria Beckov). Nemci tam zvolali
všetkých obyvateľov. Pamätám sa,
ako sme sedeli v kúte. Ženy a deti
poslali domov a chlapov zobrali aj s
konskými  povozmi voziť  kameň.

Z konca vojny mám v pamäti ešte
jeden obraz: po hlavnej ceste išiel
sprievod zúbožených, zajatcov. Od−
hadzovali „gavalce“, ktoré potom naši
ľudia pálili, lebo boli plné vší.

Zapísané 30. marca 2009

Zora Ilavská, rod. Ondrejovičová
(1925)

Spomínam si na ruského vojaka,
bol to veľký fešák, ale hovoril po
rusky, nikto mu nerozumel. Nevede−
la som si predstaviť, ako taký Rus
vypadá. Vojakov privítal otec. Cez
prvú svetovú vojnu bol v ruskom
zajatí, niečo ešte po rusky vedel (1).
Potom ich bola plná dedina. Front išiel
ďalej. Neviem, či v dedine niečo zlé
vyviedli. Ľudia boli ukrytí pred  vo−
jakmi, báli sa ich. Nejaké veľké boje
si nepamätám, ani neviem, že by boli
niekoho zabili. Asi tri dni u nás bývali
traja ruskí dôstojníci.

Poznámka:
(1) Otec (Štefan Ondrejovič, nar.

1890) doma nehovoril o ruskom za−
jatí. Kamarátil sa s Jozefom Lalošá−
kom, ktorý mal päť dievčat. Chodie−
val k nám večer, sedávali v kuchyni
a spolu debatovali. My deti sme mu−
seli čakať, až skončia, aby sme si
mohli urobiť úlohy.

Zapísané 29.4.2009
pripravila (b)

účastníci sprievodu
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SPOMIENKY BÝVALEJ VEDÚCEJ
p. Heleny FILÁČKOVEJ

Pri rozhovore sme sa stretli u p.
Filáčkovej v pondelok 6. apríla 2009.
Posedeli sme pri káve a zaspomínali
na všeličo, aj na prácu, aj na rodinu.
Už je to vyše roka, čo náhle zomrel
jej manžel Pavol. Bolo to na druhý
deň po Novom roku. Po 36 rokoch
je opäť sama. Našťastie, nie úplne. V
rodičovskom dome stále žije syn
Juraj a dcéra Gabika s rodinou pri−
chádzajú každý víkend. Stále sú
doma u mamy v Beckove.

Vraj tento rok budete oslavo−
vať viac ako inokedy?

Áno, tento rok je v našej rodine
plný jubileí. Dcéra bude mať 35 ro−
kov, syn mal pred pár dňami 30 ro−
kov, zať bude mať 40. Iba ja budem
mať šesťdesiatku až na budúci rok...

Pamätáte si na svoj prvý deň v
práci?

Do práce som nastúpila po matu−
rite 21. augusta 1968 do Trenčína,
do telefónnej ústredne. Nevedela
som, čo ma čaká. Prišla som do
ústredne, ženy tam sedeli v hlúčiku,
niektoré plakali. „Čo sa stalo?“ pýta−
la som sa. „Nevieš? Rusi nás obsa−
dili.“ O chvíľu k nám prišli ruskí voja−
ci. Pamätám si na malého vojaka v
dlhom kabáte so samopalom. Prišli
obsadiť ústredňu. Stáli tam dvaja,
strážili. V ústredni som robila dva
roky. Cestovala som prvým autobu−
som ráno o piatej, lebo ďalší autobus
išiel až o siedmej, ale to mne už za−
čínala pracovná doba.

Ako ste sa dostali na poštu do
Beckova?

Vedúci pošty v Beckove p. Jozef
Bubeník išiel na dôchodok a stretol
sa s mojím otcom: „Čo tá tvoja dcé−
ra si nedá žiadosť na poštu do Bec−
kova?“ Vtedy Slovenská pošta, tele−
komunikácie a novinová služba boli
jeden podnik. Otec mi o tom hovoril.
Vraj tu chodia len zastupovať, napr.
Mária Matiášová (Kváčalová) z Kál−
nice. Doma sme o tom rozprávali,
nebola som rozhodnutá. V Trenčíne
som mala dobrú prácu, rýchlo som
sa zapracovala, naučila sa ovládať
slúchadlo, šnúry, bolo sa treba ohlá−
siť, poprepájať hovory... bola to jed−
noduchá práca, keď som skončila,
išla som domov. Napokon som si dala
žiadosť o preloženie. Bola so prijatá
priamo na poštu do Beckova. Začí−

nala som na bývalom Minárikovci,
bývala tam predtým p. Kučerová.
Pošta tu mala prenajatú miestnosť a
chodbu od p. Justíny Minárikovej. V
čase môjho príchodu tu pracoval p.
Hrnek ako poštár na dôchodku. Mňa
dali k nemu ako mladú, aby ma zau−
čil. Nemala som žiadnu prax, mala
som iba maturitu na strednej vše−
obecno vzdelávacej škole v Novom
Meste nad Váhom (gymnázium). Pán
Hrnek bol zo mňa nešťastný, lebo
som všetko chcela hneď vedieť, ako
som sa dozvedela po rokoch od p.
Hrnekovej, ktorá u nás predávala v
textile. Bol to jej svokor. Vtedy sme
mali tak 20 poukážok denne, pár
vkladov, lebo na pošte bola aj po−
bočka Slovenskej sporiteľne, bol tu
telefón, telegram, noviny sa nepre−
dávali. Po zaučení asi o pol roka som
išla na Myjavu do poštárskej školy.
Bol to trojmesačný kurz, ktorý končil
skúškami a hneď nasledoval druhý
trojmesačný kurz opäť so závereč−
nými skúškami. Na škole som sa
doučila predpisy, ale prácu doručo−
vateľky a ostatné činnosti na pošte
som už ovládala. Dopĺňali sme si aj
zemepis, ekonomiku, francúzštinu
(medzinárodný poštársky jazyk). Boli
sme tam od pondelka do piatka. Do−
stávali sme plat, ale boli sme v škole.

Ťažko bolo na starej pošte?
Boli tam problémy. Miestnosť, v

ktorej sme si kúrili v kachliach, ab−
solútne nevyhovovala prevádzke
poštového úradu...

Kedy ste prešli do novej –
dnešnej − budovy pošty?

Nová pošta sa začala stavať pred
r. 1970. Keď som prišla z Myjavy po
polroku, sťahovali sme sa. Doručo−
vateľku mi ro−
bila p. Mária
Vazovanová.
Neskôr prišla p.
Anna Kalabová
vyberať inkaso
(predtým za−
stupovala v
Kočovc iach ,
kde jej otec bol
poštár). Za J.
Bubeníka vybe−
rali inkaso via−
ceré ženy,
napr. p. Pole−
šenská, p.
Blatnická. Do
inkasa patrili platby za elektrinu, te−
lefón, noviny.

S doručovateľkou ste si rozu−
meli?

Na pošte sa mi s pani Vazovano−
vou robilo ako s mamou. Keď som
mala problémy, mohla som sa jej
vyžalovať. Prežívali sme spolu sta−
rosti a radosti s deťmi, potom išli jej
vnuci do školy... Je toho veľa na
spomínanie. Krásne spomienky.

Prišli ďalšie poštárky...
Pani Vazovanová odišla na dôcho−

dok, potom nastúpila p. Kalabová ako

doručovateľka, na krátko prišla Zu−
zana Gašparová, potom Antónia Bá−
novská a Monika Striežencová, ktoré
pracujú dodnes. Priatelili sme sa, aj
na dovolenky sme chodievali spoloč−
ne. Koncom marca si prišli posedieť
aj na moje narodeniny.

Pracovali ste len v Beckove?
Po návrate zo školy som stále

robila na pošte v Beckove. Začala
som ako vedúca už na novej pošte.
Náš námestník mi prisľúbil byt na
poschodí a aj mi ho potom dal, keď
som sa vydala. Bol veľmi prísny, ale
vedel si nás zastať. Tak, ako mňa
zaúčal pán Hrnek, tak aj ja som ne−
skôr zaúčala začínajúce poštárky.

Odkiaľ k nám vozili poštu?
Poštu nám vozili z Trenčína po

trase za Váhom, do Kálnice a až
nakoniec do Beckova. Prišli až po 9.
hodine. Ráno sme mali málo práce,
tržbu doniesli len mäsna, potraviny,
p. Šutovský. Vtedy chodilo málo ľudí.
Nával býval až okolo obeda. Medzi
12. a 12.30 hodinou už tu boli poštári
pre poštu do Trenčína, lebo z Bec−
kova začínali. Dnes vozia poštu z
Nového Mesta nad Váhom ráno o
pol siedmej a do Beckova prídu po
poštu až pred treťou poobede.

Mimochodom, pamätáte si na
svoj prvý plat?

Bolo to okolo 600 korún, presnej−
šie už neviem. Plat sa časom upra−
voval, po Myjave mi niečo pridali.
Robila som na pošte do 30. septem−
bra 2008, aj to som už dva roky bola
na penzii.

Ako ste si postavili dom?
Vtedy sa dalo. Pracovali sme,

postavili sme si dom, zariadili ho,
obliekali sa. Dostala som nenávrat−

nú pôžičku a zaviazala som sa, že
budem desať rokov pracovať na poš−
te. Do nového domu sme sa presťa−
hovali v r. 1985. Na dome sme robili
s manželom, boli sme vtedy mladí a
zdraví, trvalo to tri roky. Už sme mali
deti. Mali sme tu stavebný pozemok,
dedičstvo po mojom otcovi. Raz nám
z MNV prišiel list, že keď nebudeme
stavať, tak nám pozemok vyvlast−
nia. Takže preto sme si postavili dom
na tomto mieste. Je to dlhý poze−
mok, veľa na odhŕňanie snehu a za−
metanie chodníkov.

Aký je život na dôchodku?
Už ani nejdem medzi ľudí, stále je

čo doma robiť. Chýba mi priamy kaž−
dodenný kontakt s ľuďmi. Mala som
túto robotu veľmi rada. Inak by sa to
ani nedalo robiť. Plat je slabota, mla−
dé dievčatá utekajú z pošty.

Ste už aj babička …
Dcéra Gabika s manželom a

malou Tamarkou chodievajú k nám
každý víkend. Malá bude mať tento
rok štyri roky. Nie je mi doma smut−
no. Bývame spolu so synom Jurkom.
Keď je malá chorá, idem ju do mesta
varovať. Plánujeme spoločnú dovo−
lenku do Chorvátska pre celú rodi−
nu, pôjde s nami aj svatka a syn.

Aktivity Vašej dcéry a zaťa sú−
visia s Beckovom...

Dcéra Gabika vyštudovala vyso−
kú školu vo Zvolene, lesnícku fakul−
tu a pracuje na Obvodnom úrade
Životného prostredia v Novom Mes−
te nad Váhom a v Beckove je činná
v Komisii ochrany životného prostre−
dia. Zať Adrian Dedík pracuje ako
lesník v Lesnej správe v Novom
Meste nad Váhom a ako odborne
spôsobilá osoba je poradcom pre
ochranu a výrub drevín v Beckove.
Vo voľnom čase sa venuje skautin−
gu a do našej obce práve on nosí už
18 rokov Betlehemské svetlo.

Syn Juraj tiež nie je len doma...
Jurko sa venuje hre na gitare, hrá

až v dvoch skupinách, Since a DPK.
Naposledy v obci hrali na oslave 800.
výročia prvej písomnej zmienky o
Beckove, ich hudba je hlavne pre
mladých.

Hovoríme o aktivitách Vašich
detí, ale aj Vy sama ste boli spo−
ločensky aktívna ako poslankyňa.

Pracovala som ako poslankyňa
OZ dve volebné obdobia hneď, ako
som začala pracovať na pošte. Bola
som činná vo finančnej komisii a po−
tom v sociálnej komisii. S manželom
sme sa aktívne podieľali na poriada−
ní výstav Zväzu chovateľov v Bec−
kove, aj zábavy sme robili na Petra
Pavla na parkovisku pri parku. Bolo
to v 80−tych rokoch. Neskôr som
bývala členkou volebnej komisie.
Dnes, ako dôchodkyňa, sa rada zú−
častňujem aktivít v Jednote dôchod−
cov. Začali sme spolu s manželom.
Chodíme na výlety, zúčastňujeme sa
rôznych aktivít v obci, napr. napo−
sledy sme hrabali park, cez zimné
obdobie mávame klubové stretnutia.

Šťastná žena, za 40 rokov práce,
z toho 38 rokov na pošte v Becko−
ve, si zaslúži od nás uznanie. Ako
matka a babička sa teší veľkej láske
a starostlivosti svojej rodiny. Zaže−
lajme jej k narodeninám a k ďalším
rokom na penzii veľa zdravia, lásky
a rodinnej pohody, aby roky staroby
boli naplnené užitočnou prácou pre
najbližších!

Za rozhovor ďakuje
Dana Badžgoňová

SPOMIENKY VEDÚCEJ PO�TY
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PREDSTAVUJEME VEDÚCU
POŠTY

Pani Zdenka Petríková má
menovku na dverách pošty len
od polovice marca, ale jej vedú−
cou je od 1. októbra 2008. Do
jesene minulého roka pracovala
ako doručovateľka na hlavnej
pošte v Trenčíne. Pracovala tam
13 rokov, mala náročný terén na
fyzickú kondíciu aj psychiku, mala
aj náročných ľudí. V Beckove sú
trpezlivejší ľudia, počkajú, kým si
dokončí prácu, prídu znova, ak
treba, keď niečo nevie. V rajóne
mala majiteľov firiem, poslancov.
V Trenčíne, keď mala dovolenku,
často riešila aj pracovné požia−
davky. Dokonca aj na dovolenke
v Chorvátsku aj o pol noci, aj keď
bola u lekára... Ľudia jej dávali
pocit, že je pre nich takmer ne−
postrádateľná. Boli s ňou a jej
prácou spokojní. A ona tam pra−
covala rada.

Ako ste sa dostali do Bec−
kova?

Jednoducho: bolo voľné
miesto, podala som si žiadosť,
zúčastnila sa pohovoru – a vy−
brali ma. Predovšetkým manžel
chcel, aby som zmenila miesto.
V práci doručovateľky je dôležité
vedieť, prečo ju robíte. Nechodí
sa do práce soboty, nedele, ne−
pracuje sa na smeny. Keď sa raz
rozhodnete pre rodinu, musíte
mať na ňu aj čas. Je dôležité, aby
boli rodičia poobede doma s deť−
mi. Práca doručovateľky je veľmi
namáhavá, prináša časom zdra−
votné problémy. Od pol šiestej
ráno už som bola v práci a ná−
ročný rajón som skončila až o
druhej poobede.

Aký bol prvý deň v Beckove?
V Beckove som od 1. októbra

2008. Je to tu iné. Prvý deň som
len presedela a volala do Tren−
čína kamarátke na poštu: „Anka,
tuto je to divné. Je tu kľud!“ Ka−
marátka mi dala počuť hluk na
trenčianskej pošte (v miestnosti
nás bolo viac ako tridsať) a hneď
som si uvedomila, prečo som sem
prišla. Prišla som sem v nároč−
nom čase, chystal sa prechod na
Euro, prichádzali Vianoce, zme−
na bola veľká. Práca vedúcej je
iná ako práca doručovateľky, je
menej náročná fyzicky, ale je
náročná na psychiku. Na všetko
som sama, musím vedieť všetky
priehradky. Mojou výhodou je, že
poznám prácu doručovateľky.
Najskôr som si preverila situáciu
na pošte, nechcela som robiť ra−
zantné zmeny. Myslím, že ľudia si
pomaly zvykajú na mňa, aj na to,
že je dôležité nosiť na poštu ob−
čianske preukazy alebo vypisovať

šeky doma. Teraz je to už lepšie.
Treba si uvedomiť, že za každý
šek je zodpovedný človek, ktorý
ho prinesie, nie pracovníčka poš−
ty. December bol samovražedný,
všetko bolo na poslednú chvíľu...

Jeden pán prišiel s kopou pe−
ňazí v minciach: „Dajte mi to na
to, čo ide v telke a na tú knižku,
čo mám doma v skrini!“ Alebo
nedodržiavanie diskrétnej zóny:
treba mať čas na prepočítanie
peňazí, nie rýchlo ich schovať
pred ľuďmi..

Prečo do Beckova?
Mohla som zostať v Trenčíne,

ale potrebovala som zmeniť
prostredie. V Trenčíne sme mali
dobré vzťahy s kolegyňami, ale
bolo nás veľa, až 35 aj s náhrad−
nými doručovateľkami, chcela
som ísť do pokojnejšej roboty. Aj
tu býva nápor. V decembri sme

mali veľa práce, boli aj nadčasy.
Na beckovskú poštu pribudnú v
čase od 1.6. do 1.9.2009 počíta−
če – jeden pre dve doručovateľ−
ky a jeden pre vedúcu. Veľa ľudí
z pošty práve pre počítače odiš−
lo, mali už vyše 55 rokov, báli sa.

Na Silvestra som bola do pol
šiestej v práci, triedila som tlači−
vá. Potom sme s manželom aj
deťmi išli na ohňostroj do Nové−
ho Mesta nad Váhom. Mali sme
krásny zážitok.

Aká bývala beckovská pošta?
Beckovská pošta bola a je

dobrá. Väčšinou boli v jednotke.
Pripravujem doručovateľky na
počítače, učím sa ja, aj ony sa
budú učiť. Na pošte musí byť po−
riadok na 120 %, všetko musí byť
vykázané.

Kedy ste začali pracovať ako
poštárka?

Na poštu som prišla ako 20−
ročná. V rajóne sme mali aj Ró−
mov, nosila som im sociálne dáv−
ky. Musela som si urobiť poria−
dok, nesmela som dať najavo, že
sa bojím, ale potom sme boli ka−
maráti. „Ahoj, Zdenka!“ sa často
ozývalo na ulici, keď som išla po
meste. Bola som vtedy najmlad−
šou v kolektíve starších doručo−
vateliek.

Čo je ťažiskom Vašej práce?
Ťažiskom mojej práce sú pe−

niaze a listy. Ako každú prácu, aj
túto možno robiť dobre. Keď ne−
viem, obtelefonujem, zistím, sna−
žím sa ľuďom pomôcť. Vážim si
seba aj svoju prácu, a preto ne−
nechám, aby niekto zvyšoval hlas
na mňa, alebo na doručovateľky.

V Trenčíne som roznášala
poštu na Brezine a rozumeli sme
si veľmi dobre, mám na to pekné
spomienky. Poznám zodpoved−
nosť za svoju robotu. V Beckove
som zodpovedná dvakrát – za
seba a za prevádzku. Je to ná−
ročné na psychiku, aj v noci sa
prebúdzam a rozmýšľam, čo som
neurobila. Dôležité je neporušo−

vať pravidlá a nenechať sa zne−
užívať. Pre poštárku z obce je
domáce prostredie nevýhodou,
lebo ľudia zachádzajú ďalej, ako
by chcela. Svojim poštárkam dô−
verujem, lebo ak niekomu neve−
rím, nemôžem s ním robiť na pra−
covisku. Treba v prvom rade kon−
trolovať seba, až potom ostatných.
Každý deň urobiť kúsok, až sa to
urobí. S každým sa dá dohodnúť,
vždy je nejaká možnosť. Poštu
môže prebrať splnomocnenec,

netreba ísť poza chrbát. Ľudia si
zvykajú, že komplikované prípa−
dy treba prísť vybavovať v stredu
poobede, nie ráno o siedmej, keď
je veľa ľudí, ktorí sa ponáhľajú na
autobus. Aj úroky na vkladné kniž−
ky sa dajú zapísať inokedy ako
skoro ráno. V meste prídu ľudia
aj s dvadsiatimi šekmi, všetko si
zaplatia naraz. Tu je to iné. Idú
zaplatiť hneď.

Aké máte vzdelanie?
Mám maturitu, odborné stredo−

školské vzdelanie zamerané na
textilný priemysel. Miesto majster−
ky odborného výcviku som vedú−
cou pošty!

Kde bývate?
Z Trenčína sme sa presťaho−

vali do Melčíc, prerobili sme ro−
dinný dom. Bývame tam už tri roky,
ale ešte nie je urobená fasáda,
tak dom pokladám za nedokon−
čený. Túžila som mať rodinný dom,
lebo rodičia pochádzali z rodin−
ných domov. Túžba mať dom pod−
ľa svojich predstáv sa mi splnila,
z Juhu sme sa presťahovali do
svojho. Ja, manžel a naše dve
dcéry (10 a 15 ročné).

Čo manžel?
Manžel je technický pracovník,

dalo by sa povedať. Je vedúcim
zásobovania stavebnej firmy a
vedúci dopravy, je to šikovný a
všestranný človek a „Láska môj−
ho života“. Viem, že sa spoliehať
môžem iba sama na seba na sto
percent a na manžela na deväť−
desiatdeväť percent. Naučili sme
sa na všetko pozerať z dvoch
strán..

Rodičia?
Som z troch detí, mám brata a

sestru, otec už zomrel. Mama je
zo siedmich detí a otec bol zo
šiestich. Mama si dobre si rozu−
mie s mojím manželom.

Kam plánujete na dovolenku?
Ešte mám desať dní starej,

chcela by som vybaviť návštevy,
lekára, zubára... Kam na dovo−
lenku? Reálne, nikde. Minulý a
predminulý rok sme boli v Chor−
vátsku kvôli deťom. Mám však ži−
votný sen ísť na dovolenku do
Paríža s manželom na 20. výro−
čie sobáša, čo bude o štyri roky...

Rozhovor plynul, a nebyť kon−
trolných telefonátov (rozprávali
sme sa na pošte vo štvrtok 26.
marca vyše dvoch hodín po pra−
covnom čase), máme o čom ho−
voriť aj ďalej.

Zanietená, nadšená svojou
prácou, rodinou, novým miestom.
Jednoducho, nová tvár na pošte
v Beckove. Pani Zdenka Petríko−
vá, vedúca pošty v Beckove.

Zhovárala sa
Dana Badžgoňová

NOVÁ PANI NA PO�TE
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Denne musí každý z nás o niečom rozhodovať. Každá
voľba v živote človeka znamená vlastne rozhodnúť sa,
vybrať a zvoliť z viacerých možností tú najlepšiu. Tak je to
pri základných životných potrebách – vyberáme si jedlo,
ktoré nám chutí, obliekame si šaty, ktoré sa nám páčia,
vyberáme si partnerov, na ktorých sa nám páčia ich osob−
né vlastnosti. Tak je to aj v spoločnosti pri využívaní nášho
práva voliť politických predstaviteľov. Niektorí ľudia od vo−
lieb nič neočakávajú. Iní sú toho názoru, že nevolia, lebo
nie sú vhodní kandidáti. Našťastie, existuje aj skupina ľudí,
ktorí majú svoj vzťah k voľbám jasný a nemyslia si, že je
jedno, kto v nich uspeje a sú rozhodnutí voliť. Veď sotva by
bolo možné uveriť predstave, že „sa veci v tejto krajine
budú vyvíjať lepšie bez nášho názoru, bez našich hlasov“
(Občianska iniciatíva NIEJENÁMTOJEDNO).

V tomto roku s nástupom jari začalo aj ďalšie funkčné
obdobie slovenského prezidenta. Predchádzali mu dve
kolá volieb. Kandidáti v prvom kole zastupovali rôzne
politické strany. Voliči si mali z koho vybrať. Že z neho
hneď nevyšiel víťaz − prezident bolo, podľa môjho názoru,
normálne. Veď platí: „koľko ľudí, toľko názorov“, ale aj
„všetkým ľuďom jeden človek nevyhovie“. Aj tu sa preja−
vila demokracia. My, voliči, sme využili volebné právo
dobrovoľne sa rozhodnúť a vybrať toho najvhodnejšieho.
Že nebolo z koho vyberať? Nuž, niekomu imponoval kan−
didát, ktorý vo volebnej kampani sľuboval lepšie sociálne
istoty, iný zase uspokojil kresťanskú obec svojím posto−
jom k odluke cirkvi od štátu. V debate v médiách zazneli
pred niekoľkými rokmi ešte tabuizované témy registrova−
ného partnerstva homosexuálov alebo umelého preruše−
nie tehotenstva.

Bolo nám ľahšie rozhodovať v druhom kole? Veď zo−
stali iba dvaja kandidáti, to ako by sme mali mincu s
dvomi stranami. Tak sme teda rozhodovali, vyberali, hod−
notili, posudzovali, až sme si zvolili nášho staronového
prezidenta.

Keď som bola mladšia „školáčka“, nezamýšľala som
sa nad tým, akú funkciu vlastne voľby plnia, k čomu vlastne
slúžia. Ako som však dospievala, aj vplyvom médií, za−
čala som to chápať. Začala som si uvedomovať, že už
mám právo voliť, ktoré, keď ho využijem, môže presme−
rovať i zmeniť náš život i budúcnosť. Starší ľudia mi hovo−
rili o ich pocitoch pri voľbách, že vhodiť volebný lístok do
urny je úplne normálna vec, akoby popísaný papier hodili
do odpadkového koša. Neprežívali žiadne emócie, vzru−
šenie, jednoducho si plnili občiansku povinnosť a rozhodli
sa využiť svoje právo voliť. Ja si však myslím, že to nie je
len prísť do volebnej miestnosti, prevziať si volebné lístky,
ktoré po označení kandidáta hodím do volebnej urny. Ja
som na vlastnej koži pocítila, ako je to mať možnosť, do−
konca právo voliť a rozhodnúť sa sama podľa vlastného
uváženia po prvýkrát ešte ako prvovolička v uplynulých
komunálnych voľbách. Tie boli naozaj to „pravé orecho−
vé“, pretože som vedela, že volím ľudí, ktorí žijú v mojej
obci, poznám ich a budú zabezpečovať veci potrebné pre
ostatných občanov, ktorí ich volili. Nuž, takú šancu som
si nenechala ujsť a využila som svoje právo.

Dosť ma rozhorčil názor (tiež) mladého človeka Pavla
zo Žiliny v článku PRAVDA v rubrike Názor ľudu: „..načo
ísť voliť? Nebol som voliť v prvom a nejdem ani v druhom
kole. Myslím, že ako to dopadne, je jedno, akurát by vá−
lov – myslím prezidentský – vymenil majiteľa. Nik z kan−
didátov mi nestojí za to, aby som sa vôbec oholil, slušne
obliekol a išiel voliť. Veď chlieb lacnejší nebude a nebude
nič lacnejšie, pokiaľ nezačnú padať na hubu obchodníci a
predajcovia. Takže – zlatí naši kandidáti! Máte 50 percent
šancu na zvolenie. Radujte a veseľte sa! Alebo by som
šiel snáď voliť, keby som niečo z toho mal. Veď aj oni sa
riadia starým: každé hrable hrabú k sebe!“

Práve takýto názor ma utvrdil v rozhodnutí – prečo
neísť voliť? Prečo nevyužiť jedinečnú možnosť, ktorú má
každý svojprávny človek v našom štáte? Veď mať právo
spolurozhodovať o veciach, ktoré sa týkajú našej rodiny,
mesta, krajiny, by v každom z nás malo posilniť sebave−
domie a prebudiť uvedomenie si seba ako jedinečnú a pre
moje okolie a spoločnosť potrebnú osobnosť. Ja to tak
cítim.                                       Dagmara Jarábková

Moje prvé prezidentské voľby
Na hrade Beckov sa konalo dňa 1. mája

2009 otvorenie turistickej sezóny 2009.
Sezónu oficiálne otvoril straosta obce p.
Karol Pavlovič.

Počasie nám prialo, bolo krásne slneč−
no a prilákalo veľkú návštevnosť turistov a
hlavne rodičov s deťmi, ktorých priťahova−
li zbrojnoši, ale i koníky, na ktorých sa
mohli deti ponosiť.

S bohatým programom vystúpili Blud−
ní ryt ieri . Pre deti bol pripravený
program, ako je učenie tancov, streľba z
luku či hádzanie sekerou. Ďalej sme

mohli nahliadnuť do dobovej kuchy−
ne, ako sa pripravujú kukuričné plac−
ky a tiež ich ochutnať. Bola tu aj „bab−
ka“ bylinkárka so svojimi bylinkami a

nakoniec stánok s medovinou,
ktorú zabezpečil p. Milan Kri−
vý, ktorý bol dobovo oblečený
v ľanovom šate a na hlave mal
klobúčik, tzv. tralaláčik. Naše
deti a vnuci poznajú toto do−
bové oblečenie len z filmov a
rozprávania starých rodičov.
Dobrá zábava na hrade trvala
do 18. hodiny. Dozor vykoná−
vali páni J. Bednárik a V. No−
žina. V sobotu bol ešte dobo−
vý tábor. Turisti boli sklamaní,
pretože vystúpenie rytierov sa

v sobotu a nedeľu nekonalo.

Pracovníčky Hradu Beckov: V.
Bučková, J. Kadlečíková, M. Martišová,
M. Tekulová.

O program sa 1. mája 2009 posta−
rali členovia združenia Bludní rytieri a
skupiny historického šermu Spiculato−
res a Equites Posonienses. Občerstve−
nie zabezpečil Milan Nožina.

V piatok podporilo účinkujúcich 1300
návštevníkov a 500 návštevníkov priš−
lo na hrad v sobotu.

Otvorenie sezóny na hrade Beckov 2009

Milí občania (rodičia), obraciam sa na
vás s otázkou, či viete, čo robia vaše deti,
synovci, netere vo svojom voľnom čase.
Neviete? Urobte si zdravotnú prechádzku
smerom na hrad a tam zistíte, ako naše
deti ničia obecný majetok, ktorý by mal
slúžiť predovšetkým nám a tiež turistom a
návštevníkom hradu.

Obec vynakladá nemalé finančné
prostriedky na údržbu a tiež na zveľade−
nie okolia hradu. Zhotovila pár lavičiek a
stolov, ktoré sa každý rok ošetrujú, natie−
rajú, aby si na nich mohli návštevníci hra−
du odpočinúť. Sú medzi nimi veľmi starí
ľudia, ktorí si už netrúfajú na prehliadku
hradu, a tak sa aspoň z lavičky kochajú
pohľadom na hrad.

Naša mládež si ale zamieňa operadlá
lavičiek s časťou na sedenie a nielen to. Za−
nechávajú po sebe odpadky – nedopalky
cigariet, fľaše od alkoholu, papiere, plastové
fľaše – a je to len 2 m od smetného koša.

Máme tam 2 vitríny , ktoré slúžia na
informáciu návštevníkom, ale i mláde−
ži, ktorá ničí striešky na nich, počmára
sklo, zalepia zámky a pod. Najnovšie
si zakladajú ohníček na schodoch a
aby toho nebolo málo, tak zoberú toa−
letný papier z WC a roztiahnu ho po
okolí a po stromoch.

Pred mimoriadnym otvorením hra−
du počas Veľkonočných sviatkov pra−
covníci hradu našli ohnisko na scho−
doch, zvyšky jedla (pizza) a pľuvance
na pulte pokladne. Človeku sa dvíha
žalúdok pri takomto pohľade.

Prečo si nevieme vážiť to, čo
máme a čo nám iní závidia. Bolo by
namieste, keby tí, ktorých sa tento
článok týka si vstúpili do svedomia a
tiež by bolo výborné, keby usmernili
svojich vrstovníkov i mladších kama−
rátov.

V. Bučková, M. Tekulová

Nové �hobby� na�ich detí



Beckovské novinyčíslo 2 − jún 2009 13www.obec−beckov.sk

23. apríl 1852. Práve tento deň pred
157−mimi rokmi sa v Beckove narodil
maliar a umelec Ladislav Medňanský,
ktorého prínos do sveta umenia a dielo
sa dá porovnať s tvorbou jeho naj−
významnejších stredoeurópskych súčas−
níkov.

Medňanský sa narodil 23.a príla
1852 v Beckove, na území Trenčianskej
župy, na panstve Medňanských, kde strá−
vil prvých desať rokov života. Odmalič−
ka mal podlomené zdravie, nesmel vy−
konávať žiadnu fyzickú prácu a bol pod
neustálym dohľadom súkromných uči−
teľov. Ale traduje sa o ňom, že vzťah k
výtvarnému umeniu sa uňho budoval už
v útlom veku a vedel skôr kresliť ako
rozprávať. K jeho súkromným učiteľom
patrilo veľa významných osobností zo
sveta umenia.  V rokoch 1854 až 1860
ho v Strážkach vyučoval viedenský ma−
liar a grafik Thomas Ender. Neskôr, v
roku 1866, začal Medňanský súkromne
študovať strednú školu v Kežmarku a
skúšky zložil na tamojšom gymnáziu.

Po ukončení stredoškolského štúdia
sa rozhodol ďalej študovať v zahraničí.
Keďže mal úzky vzťah k maľovaniu a
kresleniu, vedel že sa stanú i jeho život−
ným poslaním. Ako študijný odbor si teda
vybral výtvarné umenie a študoval ho
najskôr na Akadémii výtvarných umení v
Mníchove a neskôr na École des Beaux
Arts v Paríži, kde mal i vo štvrti Montmartr
svoj vlastný ateliér. V tejto svetovej met−
ropole pôsobil až do roku 1878.

Počas jeho pôsobenia v Paríži sa
však často vracal na Slovensko a do
rodného Beckova. Striedavo pôsobil v
Strážkach, Beckove, Budapešti a vo
Viedni. Počas svojich ciest po Sloven−
sku pracoval na reprezentačnej publi−
kácii Österreichisch−ungarisch Monar−
chie im Wort und Bild. Neskôr, v roku
1877 vystavoval svoje diela v Parížskom
salóne a získal tak prvý medzinárodný
úspech.

V ďalšej etape jeho života hľadal in−
špiráciu pre svoje diela v Taliansku a
po roku 1882 ho ľudia opäť stretávajú v
Beckove ako zádumčivého samotára,
ktorý maľuje opilcov, tulákov a ubiede−
ných sedliakov. V roku 1914 vypukla
prvá svetová vojna. I napriek vyššiemu
veku sa Medňanský ako 62 ročný dob−
rovoľne prihlásil do armády, kde pôso−
bil ako frontový výtvarník. Maľoval na
ruskom a v roku 1916 aj na talianskom
fronte. Po ťažkom ochorení obličiek na−
stúpil do nemocničného ošetrenia a tým
definitívne skončil činnosť frontového ma−
liara. V roku 1919, teda o tri roky ne−
skôr, zomrel Medňanský osamotený vo
Viedni. Pochovaný bol na viedenskom
Ladislav Medňanský väčšinu svojich diel
vytvoril na potulkách po Považí a počas
svojho pobytu v Beckove, Kežmarku a
Strážkach. Vo svojich dielach ospevuje
slovenskú zem a jej národ. V jeho tvor−
be sú časté priehľady do krajiny cez stro−

my, neurčité lesné interiéry, nočná kra−
jina. Na svojich obrazoch zachytáva i
hmlu a súmrak. Pritom nikdy neprekro−
čil hranicu náladovej krajinomaľby. Ob−
raz nemal byť rovnocenný dojmu, často
uplatňoval celkom nové poňatie dokon−
čenosti obrazu. Jeho maľbu preto po−
nechával v štádiu náčrtu. Zaujali a
ovplyvnili ho maliari svetového formátu
ako Gauguin či van Gogh. K jeho naj−
významnejším dielam patria: Večer na
panstve, Mesačná krajina s jazdcom,
Odmäk v horách, Opustený dom, Dedi−
na pri potoku a mnohé iné.

Rozsah jeho umeleckej pozostalosti
nie je možné komplexne rekonštruovať
nielen vzhľadom na jeho spôsob života,
ale aj pre jeho takmer ľahostajný postoj
k ďalšiemu osudu svojich prác. Mnohé
diela počas svojich ciest daroval alebo
ľahko predal. Doposiaľ sa nepodarilo zis−
tiť, čo sa stalo s jeho obrazmi, ktoré na−
maľoval v Paríži a v Barbizone.

Podstatná časť dnešnej zbierky diel
Medňanského sa nachádza v Maďar−
skej národnej galérii v Budapešti. Roz−
siahlejšia zbierka je aj vo fondoch Slo−
venskej národnej galérie v Bratislave.
Jej súčasťou sú diela, ktoré namaľoval
v domácom prostredí v Beckove a v
Strážkach.

O Medňaskom teda hovoríme ako o
umelcovi, ktorý vytvoril počas jeho živo−
ta veľkolepé maliarske a kresbové die−
lo. Spoločným menovateľom celej jeho
tvorby je mimoriadna vnímavosť, ktorá
poznamenala všetky jeho obrazy. Med−
ňanský v nich vystupuje ako neobyčaj−
ne vnímavý pozorovateľ, ktorý prostred−
níctvom kresby udržiaval a obnovoval
kontakt so skutočnosťou. Bezpochyby
teda patrí k najvýznamnejším umelcom
a výtvarníkom, ktorí sa narodili a žili na
Slovensku. Rovnako i my, Beckovčania,
sme právom hrdí na túto významnú osob−
nosť, ktorá sa narodila presne pred 157
rokmi  v našej obci.

Tieto slová odzneli vo štvrtok 23.
apríla 2009 vo vysielaní Obecného roz−
hlasu. Reláciu pripravila p.uč. Mgr. Mo−
nika Miklánková a predniesli žiaci na−
šej základnej školy Kristína Krchnavá a
Miroslav Řiháček.

Ladislav Mednyánszky
(23. apríla 1852 Beckov – 17. apríla 1919 Viedeň)

žiaci s pani učiteľkou

KARNEVAL v M�
Tohto ročný karneval v materskej škole sa niesol v

znamení „ŠAŠA BECKA“. Potešilo nás, že rodičia nás v
tomto podporili. Vďaka patrí najmä tým mamičkám, kto−
ré sa nedali zlákať obchodmi či požičovňami a vlastno−
ručne vyrobili masky svojim deťom.        Janka Bagová

Detské ihriská v na�ej obci
Jar v Beckove priniesla aj pre našich najmenších a

ich rodičov malý darček − dve detské preliezačky a pies−
koviská v miestnom parku a v Matiáške. Tretia prelie−
začka pribudne začiatkom júna „na Barine“. Preliezačky
vyrobili šikovní pracovníci Obecnej prevádzky Peter
Čaňo, Peter Heldes a Miroslav Malec podľa plánov ve−
dúceho Mariana Hurtíka. Prídite vyskúšať!                 (b)
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Prišiel Deň matiek, a teda aj čas na
básničky, pesničky, papierové srdieč−
ka, sladké pusy a ešte sladšie sľuby
pomoci v domácnosti a nekonečnej po−
slušnosti. Čas pozdravov, blahože−
laní a poďakovaní. A tak pozdravujem,
blahoželám a ďakujem v mene
všetkých mamičiek vám milé naše deti!

Ďakujeme vám – deťom školopovin−
ným, za nekonečnú vytrvalosť, akou nám
vysvetľujete pravidlá najnovšej bojovej
hry na internete, alebo aké je prepo−
trebné mať namaľované očné tiene už v
5. triede ZŠ, hoci my to ani po stýkrát
jednoducho nechápeme. Tiež za to, ako
dbáte o našu štíhlu líniu: slalom medzi
piatimi pármi rozhádzaných topánok v
uzulinkej chodbičke, zber špinavých
ponožiek na všetkých možných aj ne−
možných miestach v dome a každoden−
né vysávanie čipsov alebo pukancov
spred telky… No a nesmieme zabud−
núť ani na záťažový psycho−test: prečo
bola dnes v škole písomka, keď podľa
všetkých prepočtov, predpokladov a
postavení hviezd byť určite nemala, ako
je možné, že zase chýbal iba jeden pre−
kliaty bod do dobrej známky, prečo sa
dnes skúšalo, keď to nikto vopred ne−
oznámil a hlavne, prečo sú na naše
bystré dieťa kladené také nekonečné
požiadavky, veď si ono chúďa v tej ško−
le nemá kedy vydýchnuť, so spolužiak−
mi pokecať a po chodbách sa ponahá−
ňať. Tiež duševné cvičenia: kam sa zase
stratili kľúče od domu, prečo je nutné
strážiť mladšieho súrodenca v piesko−
visku a či si pamätáme, čo sme sľúbili
za dobré vysvedčenie… Aj tak ste naše
zlaté deti, za vašimi lapajstvami vidíme
tie svoje, keď sme aj my boli školákmi
(naozaj, školy existovali už aj vtedy!), sem
tam si pri vás celkom potajme vyskúša−
me, či ešte dokážeme vypočítať rovnice
alebo napísať diktát bez chybičky, ne−
nápadne sa pohráme s vašimi hračka−
mi a stále skúmame, v čom všetkom ste
sa na nás podali… A samozrejme vie−
me, že tie sľuby o poslušnosti a pomoci
v domácnosti zostanú zase len sľubmi…

Blahoželáme všetkým pubertiakom a
pubertiačkám – za nadľudský výkon, kto−
rý každodenne podávajú, keď musia
vydržať so svojimi nemodernými a v
každom smere nemožnými matkami.
Ďakujeme za pochopenie, s akým prijí−
mate naše dobre mienené poučenia,
zákazy a príkazy, pravidlá a poučky pre
život. Uvedomujeme si, aké je to namá−
havé (vieme to podľa toho, ako sa vám
od námahy sem−tam pregúlia oči doho−
ra) a preto je naša vďaka neskonalá…
Tak nám to prepáčte, ale rastiete nám
pred očami a my vieme, že už onedlho
„vyletíte z hniezda“. Chceme, aby ste boli
v živote úspešní, možno dokázali, čo sa
nám nepodarilo, vyvarovali sa chýb, na
ktorých sme sa my popálili, kráčali len
po rovných cestách…

Pozdravujeme aj deti odrastené a
dospelé. Poďakovanie im patrí za trpez−
livosť, s akou prijímajú cenné rady (hoci
si aj tak vždy urobia po svojom), za po−
merne častú možnosť varovať vnúčatká,
pravidelné nájazdy do maminej špajze,
kritiku pre zastaralé zvyky a návyky. Ale
tiež za to, že prídu pomôcť, lebo mama
už toľko nevládze, vybavia veci, ktorým
už mama nerozumie, nikdy nedajú do−
pustiť na mamin najlepší zákusok na
svete a za to, že sú stále mamine deti,
aj keď sú už sami rodičmi…

Sú aj deti, ktoré v tento deň spomí−
najú pri zapálenej sviečke na mamu v
nebi. Veríme, že nielen dnes jej venu−
jú myšlienku, modlitbu a spomienku.

Na záver ďakujeme aj detičkám naj−
menším – že ich môžeme pritúliť a vy−
stískať do sýtosti a ešte za to dostane−
me aj veľkú čokoládovú pusu (a neva−
dí ani, že sú z nej zvyšky aj na bielom
tričku), za prvý úsmev ktorý vidí iba
mama, za prvý krok, pri ktorom ich za
ruku drží mama a za to, že prvé slovo
bolo − MAMA.

Tak vás všetky milé deti, ešte raz z
príležitosti Dňa matiek pozdravujeme,
blahoželáme a ďakujeme že vás máme,
lebo až vy ste z nás spravili mamy!

LM

POĎAKOVANIE

Burza detského oblečenia, športových potrieb
a iných detských drobnosti

Na podnet beckovských mamičiek uspo−
riadala kultúrna komisia v sobotu 28.3.2009
burzu detského oblečenia, športových po−
trieb a iných detských drobností.

Mamičky  v piatok prinášali  tovar na pre−
daj: oblečenie všetkého druhu pre deti vo
veku 0 – 15 rokov, kočíky, korčule, hračky
a iný detský tovar. Mnohé ani nečakali do
soboty a tovar si medzi sebou kupovali a
vymieňali už v piatok počas vybaľovania.

I keď počet kupujúcich v sobotu nepre−
výšil počet predávajúcich,  tí , ktorí prišli, boli

spokojní a takmer nikto neodchádzal naprázdno. Veď ceny boli viac ako symbolické.
Viaceré mamičky nepredaný tovar venovali na charitatívne účely. Všetko oblečenie

putovalo v spolupráci zo sestrami z Charitného domova, Beckov č. 6, do krízového
centra v Rajeckých Tepliciach a na misie.

Mamičkám, ktoré takto podporili dobrú vec patrí úprimná vďaka.                  IM

Blaho�eláme
Posielam pozdrav šedinám a vráskam,
tváram, na ktoré riadky písal čas...
Kiež Trojjediný Pán Boh žehná Vás!

Milá pani Vargová, prežiť osemde−
siat rokov, to je veľký Boží dar. Šťastný
je človek, čo ich prežil v kruhu svojej
rodiny i v cirkevnom zbore. Spomienok
na roky prežité, ktoré hrejú a tešia, je
na tisíce. Časť týchto rokov ste prežili
medzi nami v Beckove. Preto dovoľte,
aby sme sa aj my, Beckovčania, pripo−
jili k radu gratulantov. I keď o niečo ne−
skôr, ale o to srdečnejšie a z celého
srdca Vám zaželali do ďalších rokov

žitia hodne síl, zdravia a Božieho požehnania.
K blahoželaniu sa pripája aj V. Senková a Ľ. Paulus
Drahá pani Vargová, ani sa nechce veriť, že je to tak

dávno. Neraz si myslíme, že to bolo včera, pred mesiacom
či rokom. Boli to šesťdesiate roky minulého storočia. Prišli
ste, pani Vargová, do cirkevného zboru v Beckove na faru,
kde pôsobili a žili veľké osobnosti evanjelickej cirkvi a slo−
venského národa. Pre Vás to bola zaväzujúca neľahká úlo−
ha. Vy, ako farárska rodina, ste túto prácu vykonávali zod−
povedne a s láskou. Nedá mi nespomenúť si na opravu
spadnutého stropu v kostole, na zájazdy s cirkevníkmi po
slovenských hra−
doch, na vyučo−
vanie nábožen−
stva našich detí,
prípravu desiatok
konfirmandov, kto−
rých p. farár Var−
ga uvádzal do
zboru. To je len
časť Vašej ťažkej
práce. Bolo to
všetko v dobe,
keď sa potláčalo
náboženstvo a
tvrdo sa presa−
dzoval ateizmus.
Ako sa vyučova−
lo náboženstvo v
škole v Beckove,
keď v triede se−
del vždy aj učiteľ
a kontroloval fará−
ra, si dnes ťažko
vieme predstaviť.
Neraz pán farár
na bicykli s bibliou
v aktovke išiel slú−
žiť služby Božie
do Kálnice. Dalo
by sa ešte veľa spomínať. Pani Vargová, Vy ste sa obetavo
starala o rodinu, milujúce deti a popri tom ste bola kantorkou
v zbore. I po rokoch ste zostali v srdciach a spomienkach
cirkevníkov i obyvateľov Beckova. Ďakujeme.

Blahoželanie – Oľga Vargová
Dňa 15. januára 2009 sa dožila 80−tych narodenín

pani Oľga Vargová, vdova po evanjelickom farárovi
a.v. Emanuelovi Vargovi. V roku 1960 prišli do bec−
kovského evanjelického zboru po smrti p. farára Jura−
ja Kočického, ktorého sto rokov od narodenia sme si
pripomenuli aj na stránkach Beckovských novín č. 6/
2008.

Rodina p. farára Vargu žila po odchode z Beckova
v Prahe, kde v roku 2005 náš duchovný otec po ťažkej
chorobe zomrel.

Členovia evanjelickej cirkevného zboru a občania
Beckova, ktorí ich poznali, želajú pani farárke k život−
nému jubileu všetko najlepšie do ďalších rokov, dobré
zdravie a Božie požehnanie.                      Jarábková
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Nezisková organizácia Refugium,
ktorá má svoje sídlo v Trenčíne, Súvoz
739 od augusta 2005 je miestom, kde
by sme určite radi spočinuli, keby sme
boli starí a chorí a odkázaní na pomoc
svojich blížnych. Pod názvom Refugium
( refugium – z lat. (ií, n) útočište, útulok,
miesto, kam sa dá skryť, ustúpiť, uchý−
liť) sa skrýva domov dôchodcov Job a
Hospic Milosrdných sestier.

Je to domov pre seniorov ako každý
iný, spĺňa všetky požiadavky legislatívy
SR a EÚ na podobné zariadenia, ale je
aj domovom nevšedným. Pobudnúť ne−
jakú hodinku medzi jeho obyvateľmi a
personálom, je prekvapením asi pre
každého návštevníka, nech tam už vkro−
čí z akýchkoľvek dôvodov. Je tam cítiť
prítomnosť niečoho výni−
močného, neopakovateľné−
ho a posväcujúceho tento
priestor, a to nielen v ka−
plnke a veľkej modlitebni.
Nie je to tým, že hospic
spravujú Satmárky, rehoľníč−
ky rádu sv. Vincenta de
Paul. To by nestačilo. Ne−
stačí ani prítomnosť veria−
cich kresťanov – katolíkov,
lebo nie všetci klienti domo−
va či hospicu sú aktívni ka−
tolíci. Majú všetky vyznania,
aké u nás sú, aj židovské,
dokonca aj moslimské. Sú aj bez vy−
znania. A nakoniec všetci odchádzajú z
tohto sveta zmierení s ľuďmi aj s Bo−
hom. Tu sa ukazuje v skutkoch blížne−
mu sila kresťanskej lásky, sociálne služ−
by v praxi trochu inak. Nikto sa na nič
nehrá, lebo ako by mohol niečo pred−
stierať ten, ktorému musia vymeniť plien−
ku? Ten, ktorý je odkázaný na lieky uti−
šujúce bolesti? Keď je sám a opustený
v bolesti a vydaný na milosť krutej ne−
mohúcnosti?

Všetci sme len to, čo sme za doteraj−
ší život stihli so svojím životom urobiť.
Sme na ceste, na svojej ceste k pravde,
k láske a k Bohu, aj keď v neho neverí−
me. Sme tam, kde sme a nikde inde.
Vie to Boh a pred Ním nezatajíme žiad−
nu vec z nášho žitia, myslenia a cítenia.
A napodiv, našiel sa tu aj personál, za−
mestnanci, lekári, vedúci, riaditeľ, ktorých
„akoby jedna mater mala“ – sú to ľudia
povolaní na túto prácu. Pravdiví, otvore−
ní pokoju, charite ale aj schopní zohnať
finančné prostriedky na chod tohto za−
riadenia, aby bolo nielen na platy, ale
predovšetkým na uspokojovanie
všetkých potrieb pacientov v domove a
v hospice. Nie je to maličkosť, lebo nie
každý, kto má, je ochotný sa podeliť a
prispieť na všeobecné dobro, nie každý
je ochotný stať sa „darcom so šľachet−
ným srdcom“. Ale stále je u nás dosť

dobrých ľudí so šľachetným srdcom, ktorí
chápu milosrdenstvo a príbeh o milo−
srdnom Samaritánovi ich oslovil možno
viac ako iných a sú ochotní podporovať
dobrú a všeobecne prospešnú vec. A
že toto zariadenie funguje, je aj ich zá−
sluhou.

Refugium je dielom skupiny nadšen−
cov, ktorí dokázali “postaviť chrám“. Od
septembra 2005 sem začali prichádzať
prví pacienti, prví obyvatelia domova a
prišli sem pracovať prví zamestnanci.
Budú to štyri roky, čo domov a hospic
úspešne napredujú pod vedením stále
toho istého človeka, ktorý stál už pri
myšlienke jeho zrodu. Riaditeľ Ing. Vla−
dimír Chlebana, bývalý stavbár, je ši−
kovný odborník a človek s veľkým srd−

com, ktorý daroval veľkú časť svojich
síl práve zrodu tohoto hospicu. Jeho
úsilie pomáha nachádzať posledné úto−
čište stovkám chorých ľudí a stovkám
starých, osamelých a opustených seni−
orov. To, čo všetci cítime, keď vstúpime
do domova, je výraznou zmenou opro−
ti tomu, čo je „vonku“. Pokoj, láska a
opatera, ktorá tu panuje, dáva poznať,
že tento dom navštevuje Duch Svätý.

Pre Obec Beckov je cťou, že môže
byť členom takejto organizácie. Stalo
sa tak rozhodnutím OZ dňa 9. decem−
bra 2005 uz.č. 496/2005 od roku 2006.

Dňa 24. marca 2009 v utorok o 14.
hod. členky Sociálnej komisie v Bec−
kove a starosta obce prišli navštíviť
domov dôchodcov a jednu jeho oby−
vateľku, Beckovčanku Máriu Masničá−
kovú, ktorá tu našla svoj druhý domov
2. mája 2006. V nedeľu oslávila okrúh−
le osemdesiate narodeniny. Nech jej
Pán daruje ešte veľa pekných chvíľ s
rodinou a blízkymi z domova. Osobitne
treba poďakovať sestre Lýdii od bec−
kovských vincentiek, ktorá sa o ňu celé
roky starala a ešte stále stará, a tak aj
ona pomáha jej jedinej dcére Anne s
rodinou v starostlivosti o matku.        (b)

Fotografia je zo stretnutia s p. Mas−
ničákovou v domove (vrchná sestra,
sociálna sestra, vedúca domova a náv−
števníci z Beckova).

Náv�teva v Refugiu Spoločenská kronika

NARODILI SA:
23.4.2009 – Sára Klčovská
BLAHOŽELÁME K VSTUPU DO MANŽELSTVA:
18.4.2009 – Ivana Pileková a Tibor Šimko
BLAHOŽELÁME K JUBILEU:
50 rokov: Ján Kročitý, Pavol Minárik
55 rokov: Mária Čikelová, Vlasta Šrámková,

Mgr. Igor Križan
60 rokov: Milan Nerád, Jozef Pažitný, Milan Hladký
65 rokov: Viliam Rehák
75 rokov: Melánia Tupá, Matilda Šimončicová
80 rokov: Emanuel Nožina, Anna Sabadková
85 rokov: Oľga Hlávková
ROZLÚČILI SME SA:
Jozef Vavris

Človek človeku časom by mal byť,
v ktorom sa dočká všetkého,

čo si prial.

Človek človeku srdcom by mal byť,
v ktorom toho nájde,

koho miloval.

Dňa 9. mája 2009 uplynulo 50 rokov odo dňa,
kedy si prvé spoločné „ÁNO“ povedali

Anna Martišová a Jozef Lacko.

Vy ste sa srdcom k sebe upísali,
s vierou, že žiť len spolu môžete,
a všetko začalo u vás samých,

vás, čo spolu posiaľ idú po svete.

A s pevnou vôľou kráčali ste žitím,
hľadajúc čistú ľudskú harmóniu,

do vlastných smútkov vedeli ste sa vcítiť,
sklonenú hlavu druhovi v žiali zdvihnúť.

Tak v každodennom zhone, cez únavu
pekným slovom krášlite si čas.

Vždy viete nájsť si chvíľu vo dvojici,
sadnúť si a veriť, že šťastie vzišlo iba z vás.

Do ďalších spoločných rokov všetko najlepšie prajú
a k zlatej svadbe úprimne blahoželajú: dcéry Margita
a Jana s rodinami, syn Miroslav s rodinou a vnúčatá
Katka, Evka, Branko, Andrejko, Vierka a Saška.

K blahoželaniu sa pripájajú súrodenci Marta Šim−
ková, Pavol Martiš, Vladimír Lacko a Marián Lacko s
rodinami.

K tomuto krásnemu výročiu boli manželom Lackov−
com v mene Obce Beckov a ZPOZu blahoželať staros−
ta obce K. Pavlovič a I. Martišová.
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Turci na strednom Považí a v bánovskom Záhorí
V letných mesiacoch roku 1983

inštalovalo Trenčianske múzeum v
Barborinom paláci Trenčianskeho
hradu výstavu Turci na strednom
Považí, aby si ňou pripomenulo 300.
výročie ich porážky pri Viedni a
320. výročie ich posledného vpádu
do okolia Trenčína. Tieto udalosti
sa dosiaľ tradujú z pokolenia na po−
kolenie, vo vedomí nášho ľudu zo−
stávajú spomienky na prejavy ná−
silia, hrubosti, pustošenia a vôbec
nezmyselnosti vojen. Uvedené sku−
točnosti prispeli k tomu, aby sme
sa s odstupom času k nim vrátili a
pripomenuli ich našim súčasníkom.

Pod Turkami rozumieme dnešné
turecko−mongolské kmene, ktoré
sa k nám do Európy prisťahovali z
ázijských stepí v 14. storočí. Dňa
15. júna 1389 (na Vidov dan) pora−
zili Srbov na Kosovom poli a po−
stupovali ďalej do európskeho vnút−
rozemia. V 15. storočí prišli s nimi
do styku vojská uhorského kráľov−
stva. Keď v roku 1486 organizoval
poľský kráľ Albert proti tureckým
oddielom výpravu, v rote istého Hlo−
hovčana Svižeja sa spomínajú bo−
jovníci z Nového Mesta nad Vá−
hom, Trenčína, Púchova, Moravské−
ho Lieskového a iných miest a de−
dín Považia. Po porážke uhorských
kráľovských oddielov v roku 1526
pri Moháči, kde bojoval tiež majiteľ
Trenčianskeho hradu Ján Zápoľský
a kde zahynul panovník Ľudovít
Jagelovský, ocitlo sa aj územie Slo−
venska v bezprostrednej blízkosti
Osmanskej ríše.

V roku 1530 prešli Turci pri Ostri−
home na druhú stranu Dunaja a za−
čali pustošiť v mestách a dedinách
Komárňanskej, Bratislavskej, Nit−
rianskej a Tekovskej stolice. Po−
stupne prenikli do stredosloven−
ských banských miest a na vý−
chodné Slovensko. Takto sa stali
najmä južné kraje Slovenska
takmer na stopäťdesiat rokov trva−
lou súčasťou ich panstva.

Od príležitostných vpádov nebo−
lo ušetrené ani stredné Považie.
Kedy k nim presne došlo, ťažko jed−
noznačne ustáliť. Podľa niektorých
autorov prenikli osmanské oddiely
z Bosny a Hercegoviny, privolané
do Uhorska, už v roku 1530 až po
Beckov. Vojská tureckej hordy zo−
pakovali svoj vpád na Považie v
roku 1599, pri ktorom sa vyhýbali
mocným hradom a opevneným
mestám a predovšetkým prepadá−
vali vidiek. Nečakane prekvapili kú−
pajúcich sa v Piešťanoch, chorých
a telesne slabých pozabíjali a zdra−
vých odviedli do otroctva. Za obeť
im padli Borovce a okolité dediny.
Dostali sa až k bránam poddan−
ského mestečka Beckov, hrad
však nedobyli, ale sa vyvŕšili na
tých, čo im prišli do cesty. Vyplie−
nili Nové Mesto nad Váhom a zajali

tamojšieho evanjelického farára
Cabana, ktorý sa usiloval zachrá−
niť pred nimi na Beckovskom hra−
de, jednako ho zajali a až v roku
1600 sa mu podarili vyslobodiť v
Pešti zo zajatia. Vtedy ušli pred
Turkami do Beckova mnohí zema−
nia z Dolnej zeme a trvale sa tu
usídlili. Turecké a tatárske prepa−
dové skupiny sa zúčastnili v roku
1616 a 1623 ako spojenci proti−
habsburských povstalcov pri plie−
není Čachtíc.

Najväčší vpád podnikli turecké
oddiely do severnej časti Nitrian−
skej a južnej časti Trenčianskej sto−
lice na jeseň v roku 1663. Pred−
chádzala mu prehratá bitka cisár−
skych vojsk a ich spojencov 7.
augusta pri Parkane (Štúrove), boje
o novozámockú pevnosť a jej do−
bytie 25. septembra, čo im potom
umožňovalo rýchlejšie preniknúť do
vzdialenejších krajov Slovenska.

Po zaujatí Hlohovca postupovali
jednotlivé skupiny Turkov k Trna−
ve, k Čachticiam, na Branč, Myja−
vu, na Moravu. Pred nimi ušli z Ble−
soviec pri Topoľčanoch k svojim
príbuzným do Omšenia na Považí
rodičia Daniela Krmana, ktorý sa tu
narodil 28. augusta 1663. V sep−
tembri prenikli do bánovského Zá−
horia, vypálili Pravotice, zabili bá−
novského richtára Andreja Filu a
početné obyvateľstvo poddanské−
ho mestečka odviedli do zajatia. Za
obeť im padla Slatina nad Bebra−
vou. Začiatkom septembra zničili
panstvo Beckov a 9. septembra sa
prehnali cez priesmyk Machnáč do
Trenčianskej Teplej, odkiaľ odviedli
do zajatia tamojších obyvateľov.

Trenčianske stoličné stavy, ma−
jitelia feudálnych panstiev a okolité
mestá a mestečká predvídali už v
letných mesiacoch pod vplyvom vý−
voja situácie blížiace sa turecké ne−
bezpečenstvo a usilovali sa urobiť
najnutnejšie opatrenia. Dňa 16. au−
gusta sa rozhodlo na stoličnej kon−
gregácii, aby priesmyky z Nitrian−
skej do Trenčianskej stolice strážilo
stoličné vojsko. Na strážnu službu
v Jarku pri Mníchovej Lehote bolo
vyčlenených 420 pešiakov, ďalších
430 pešiakov malo byť v priestore
medzi Krásnou Vsou a Motešicami,
200 pešiakov na Machnáči nad Tren−
čianskymi Teplicami a podľa potre−
by mali sedliaci z okolitých dedín vy−
konávať strážnu službu na priecho−
de za Beckovom. Na príkaz svojho
zemepána Štefana Petrociho zosil−
nili poddaní košeckého panstva po−
čas letných mesiacov strážnu služ−
bu v priestoroch Mojtín−Dolná Poru−
ba na horských prechodoch. Pod−
daní zo Zliechova žiadali listom dňa
21. septembra 1663 svojho zeme−
pána, aby im zapožičal bubon, kto−
rým by upozorňovali na nečakaný
príchod Turkov od Valašskej Belej.

Už v roku 1659 urobila trenčian−
ska mestská rada opatrenia, že Dol−
nú mestskú bránu budú denne strá−
žiť desiati ozbrojenci a v roku 1663
zvýšili ich stav o ďalších desať mu−
žov. Už od uvedeného roku sa stalo
pravidlom, že mestský trubač ozna−
moval každý večer o 8. hodine od
mestskej brány až po Šiance za−
vretie brány na noc. Okrem toho
boli obyvatelia predmestia povinní
denne vykonávať v tomto priestore
nočnú strážnu službu (zrušili ju až
v roku 1861).

Medzi protiturecké opatrenia pat−
rilo vybudovanie dvoch šiancov
(Horný a Dolný), o čom sa rozho−
dlo na zasadnutí mestskej rady už
11. júla 1663, ale pre žatevné prá−
ce sa začalo s ich výstavbou až
14. augusta. Za splnenie prác zod−
povedali dvaja mešťania Daniel Li−
pecký, zástupca richtára a Juraj
Potáč a za zamestnancov žijúcich
v meste to boli František Benický
a Juraj Horváth. V tomto čase tvo−
rilo stálu obranu mesta 450 mužov
vyzbrojených 400 puškami, 2 de−
lami a 500 funtami pušného prachu.
Zároveň odsúhlasila mestská rada
nové dane. Podľa jej rozhodnutia
mal každý majiteľ od 1 sessie ornej
pôdy zaplatiť mesačne 30 denárov.

Z iných protitureckých opatrení
treba spomenúť nariadenie trenčian−
skeho župana Juraja Ilešháziho zo
dňa 5. septembra 1663. Na zákla−
de jeho pokynov sa mali strhnúť
strechy a zbúrať niektoré domy v
blízkosti hradieb pri Dolnej mestskej
bráne, aby nemohol nepriateľ pre−
niknúť do mesta. Z obavy, že:
„mesto nezdolá útok nepriateľa“ žia−
dal mestský magistrát dňa 8. sep−
tembra 1663 cisára Leopolda I. o
posilnenú vojenskú pomoc, ale do−
stal až 25. septembra iba diploma−
tickú odpoveď. Obavy zo strany
mesta boli opodstatnené, pretože
ešte 28. septembra 1663 sa vyhrá−
žal trenčianskej mestskej rade bu−
dínsky miestodržiteľ Sáry Hüseyn,
aby sa Trenčín a okolie podrobili
plateniu daní.

Udalosti na Považí nadobudli
rýchly spád najmä po tom, čo sa
sústredilo na hlavný útok pri Mní−
chovsko−Lehotskom priesmyku asi
päťtisíc tureckých vojakov, ktorým
sotva mohlo odolať početne slab−
šie stoličné vojsko. Po predchádza−
júcich menších prepadoch zaútočili
dňa 2. októbra 1663 na pravé po−
ludnie turecké skupiny na Trenčín,
a to v čase, keď sa najmenej počí−
talo s prepadom. Ich oddiely ničili
všetko, čo im prišlo do cesty, pod−
pálili majere pri meste a zabíjali ľudí
na poliach. Hoci sa obrana mesta
včas spamätala, nestačila čeliť
rýchlemu prepadu početnejšieho a
lepšie vyzbrojeného nepriateľa.
Udáva sa, že v boji zahynulo 300

obrancov mesta z radov vojakov a
civilistov. Do zajatia padlo mnoho
ľudí, z toho mnoho šľachticov z Nit−
rianskej, Hontianskej a Tekovskej
stolice, ktorí hľadali v Trenčíne úto−
čište pred nepriateľom. Z trenčian−
skyh mešťanov sa dostali do zaja−
tia Daniel Lipský, Matej Burian, ináč
zvaný Janek, Štefan Uhliarik a man−
želka ev. farára Samuela Chalup−
ku Rozália, rod. Puchalková, ktorej
sa podarilo vyslobodiť z väzenia vo
Valašsku až po dvoch rokoch za
výkupné 30 zlatých. Z Trenčína
odvliekli takmer všetko služobníc−
tvo a značné množstvo dobytka.

Turecké oddiely pokračovali vo
svojich výbojných akciách do bliž−
šieho i vzdialenejšieho okolia Tren−
čína nielen 2. októbra, ale aj ne−
skôr. Preplavili sa cez Váh a vyra−
bovali kláštor na Skalke. Dňa 5.
októbra 1663 vpadli do habánske−
ho dvora v Soblahove, odkiaľ od−
viedli do zajatia 12 ľudí, zničili a
vypálili do základov ich dvor, čím
spôsobili jeho zánik. V Sedličnej
zabili pri prepade manželku Jána
Motičku z Klobušíc (dnes časť Ila−
vy). Prenikli až do záriečskej doli−
ny pri Púchove. Na evanjelickej
partikulárnej kongregácii v Žiline dňa
23. februára 1666 sa uvádza v sú−
vislosti s uzavretím nového man−
želstva Mikulášovi Kováčovi zo
Zbory, že mu odviedli do zajatia
manželku, ktorá potom zomrela v
ich tábore vo Vrbeticiach na Mora−
ve. Podobne zajali a usmrtili man−
želku mlynárovi z Lazov pod Ma−
kytou, podobne Jakubovi Petroso−
linovi, farárovi z Lúk pod Makytou.
Mikuláš Kutej z Nosíc stratil počas
tureckých vpádov 16 osôb zo svo−
jej rodiny.

Mnohé dediny boli tak zničené,
že sa stoličná vrchnosť rozhodla
oslobodiť ich na dobu troch rokov
od platenia daní. Medzi nimi sa spo−
mínajú Bošáca, Moravské Liesko−
vé, Drietoma, Malá a Veľká Cho−
cholná, Melčice, Kochanovce, Ada−
movce, Kočovce, Nová Ves nad
Váhom, Kálnica, Malé a Veľké Stan−
kovce, Turná, Trenčianska Teplá,
Dobrá, Soblahov, Malé a Veľké Bie−
rovce, Opatová, Kubrá, Kubrica,
Opatovce a iné. Podobne mesto
Trenčín dostalo už 5. októbra 1663
od palatína Františka Vešeleniho
ubezpečenie, že za zbúrané domy
pri Dolnej bráne sa mu odpúšťa na
určitý čas platenie cenzu.

Turecké vojská odtiahli z okolia
Trenčína pred 20. októbrom 1663.
Z rozhodnutia cisára Leopolda I.
prišla na Trenčiansky hrad vojen−
ská posádka s generálom Souche−
som. Okrem neho ju tvoril jeden
vojenský inžinier, traja delostrelci,
sto pešiakov na hrade s ľahkou
jazdou, dvesto pešiakov v meste a
bola vybavená 200 centami pušné−
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ho prachu (posádka tu ostala trva−
lo až do roku 1780). Hoci turecké
vojská v októbri 1663 odtiahli z
Považia, ešte v roku 1664 odovzdá−
vali dediny z južnej časti Trenčian−
skej stolice v Bánovskej kotline
(Rybany, Vysočany, Malé a Veľké
Ostratice, Otrhánky, Pravotice, Tre−
bašovce) tureckej správe v Nových
Zámkoch povinné peňažné dávky.
Podľa niektorých autorov trval ta−
kýto stav až do roku 1681. Z listu
Martina Orieška, úradníka beckov−
ského panstva, Františkovi Pongrá−
covi, datovanom 27. augusta 1667,
sa dozvedáme, že „Turci pýtajú plat
až po Hurku (Hôrka nad Váhom) v
panství tematinském“.

Hoci obyvatelia severnejších čas−
ti Nitrianskej stolice na Považí a
celá Trenčianska stolica neboli sú−
stavnejšie postihnuté tureckým pan−
stvom, dôsledky tureckej expanzie
sa ich dotýkali, najmä tamojších
poddaných. Zúčastňovali sa na
stavbe a obnove protitureckých
pevností a hradov južného Sloven−
ska. Už krajinský zákon z roku
1544 stanovil v mierových časoch
výšku týchto prác na 6 dní ročne
od jednej usadlosti (približne 4 sed−
liaci a 12 želiari). Okrem toho bolo
povinných 10 usadlostí vyslať na
práce jeden voz so záprahom o
šiestich voloch. V prípade vojnové−
ho nebezpečenstva sa stanovila
práca na stavbe alebo oprava pev−
nosti až na 12 dní v roku od jednej
usadlosti. Poddaní Trenčianskej sto−
lice sa napríklad zúčastňovali v
roku 1588 na opevňovacích prá−
cach Nitrianskeho hradu a mesta.
Ešte v roku 1656 vykonávali po−
dobné práce na novozámockej pev−
nosti.

Vyberali sa dane na vyslobode−
nie od Turkov a vysielali sa vojaci
na obranu Nitrianskej a Tekovskej
stolice.

Nebezpečenstvo zo strany Tur−
kov vplývalo, ak k tomu pripočíta−
me v 17. storočí vzájomné boje
habsburského dvora s uhorskými
povstalcami, na hospodárske po−
mery stredného Považia. Viazol
obchod Trenčianskej stolice s mes−
tami severného Maďarska a južné−
ho Slovenska, ktorý sa začal sľub−
ne rozvíjať už od 15. storočia. Roz−
sah jeho úrovne nie zatiaľ bližšie
známy, pretože chýbajú o ňom zá−
kladné štúdie, ktoré by o ňom po−
skytli ucelenejší obraz.

V náväznosti na prítomnosť tu−
reckých vojsk v krajine realizovala
sa výstavba na jestvujúcich hrad−
ných objektoch a opevneniach na
Považí, prevažne išlo o ich opravu
a rozšírenie o nové fortifikačné prv−
ky. Vykonávali ich prevažne nemec−
kí odborníci, ktorých vo veľkom
počte najímala viedenská vláda. Už
za Zápoľskovcov na konci 15. a
začiatku 16. storočia sa uskutoč−
nili stavebné úpravy Mlynskej veže,
výstavba zemných zátarasov od

Breziny. V týchto intenciách postu−
povali všetci majitelia a držitelia hra−
du. Od roku 1549 vykonával rekon−
štrukčné práce na Trenčianskom
hrade taliansky architekt Ambrogio
Brasca z Lombardie, neskorší vo−
jenský fortifikačný poradca vieden−
ské cisárskeho dvora. V rokoch
1553−1555 sa spomína ďalší archi−
tekt Nicolo Bussi, po roku 1559
architekt a vojenský veliteľ Anto−
nio Floreano, v rokoch 1556−1564
vojenský inžinier Ottavio Baldiga−
ru, v rokoch 1580−1592 Daniel Mu−
rarius, zvaný Italus, v roku 1583
Pietro Ferabosco a v priebehu 16.
storočia aj kamenár Mikuláš Ha−
labrin zo Súče. Okolo roku 1588
sa realizovali stavebné práce na
hradnom opevnení i vo vnútri sa−
motného hradu.

Z bezpečnostných dôvodov dala
postaviť trenčianska mestská rada
v roku 1543 pred Dolnou mestskou
bránou v cene 62 zlatých a 69 de−
nárov barbakan, polkruhové pred−
sunuté opevnenie, ktoré vidieť na
najstaršom pohľade hradu a mesta
v druhej polovici 16. storočia. V prie−
behu 16. a 17. storočia sa častej−
šie uskutočňovali nákladné opravy
mestských hradieb, napríklad len v
roku 1595 vo výške 21 zlatých a
13,5 denára.

Vpád Turkov do Trenčína v roku
1663 pripomína pomenovanie dol−
nej mestskej brány, ktorá sa na
pláne z druhej polovice 17. storo−
čia nazýva Tureckou bránou (Por−
ta del Turco). V jej blízkosti osadili
v 19. storočí pieskovcovú hlavu Tur−
ka, ktorej osudy nie sú však po
asanácii jej okolia v roku 1974 bliž−
šie známe. Na opevnenie trenčian−
skeho predmestia upozorňujú za−
chované názvy ulíc Horný a Dolný
Šianec. V 16. storočí sa spomínajú
šiance v Beckove. Chotárny názov
Pod Šancom sa uvádza Medzi Tren−
čianskym Jastrabím a Trenčiansky−
mi Miticami ( v časti Rožňové Miti−
ce) v roku 1798 a možno ho dať
do súvislosti s protitureckou obra−
nou v 17. storočí. Z tohto obdobia
pochádza aj názov Turecká stud−
ňa v Rožňových Miticiach. Podľa
ústnej ľudovej tradície sa Turci utá−
borili v roku 1599 na noc po prepa−
de Beckova na vrchu pri Novom
Meste nad Váhom, ktorý sa od vte−
dy nazýva Tureckým vrchom.

Vpády tureckých hord na Pova−
žie zachytávajú početné archívne
pramene, z ktorých viaceré vyšli v
pramenných edíciách a spomínajú
sa v odbornej a vlastivednej litera−
túre. Tureckej problematike sa ve−
nuje memoárová a krásna literatú−
ra, ľudové piesne, film, hudobná a
výtvarná tvorba.

Ján Liborcenus, učiteľ a rodák
z Liborče (časť Nemšovej), niekdaj−
šej poddanskej dediny slobodného
kráľovského mesta Trenčína, za−
radil do svojho Turolúckeho kanci−
onála Píseň o dvúch uherských

pánoch a (tureckého) cisára
dcé(re), ktorej dej sa odohráva
okolo roku 1460. Pred nedávnom
bola objavená na výstuži trenčian−
skej mestskej knihy protiturecká
pieseň od neznámeho autora. O
osudoch svojej ženy, ktorá sa do−
stala v roku 1663 do tureckého
zajatia vo Valašsku a jej vyslobo−
dení, píše trenčiansky evanjelický
farár Samuel Chalupka v stratenej
slovenskej práci. Poslednému vpá−
du Turkov na Považie sa venuje
Jozef Branecký vo svojej knižke
Frater Johannes. Málo známa je ľu−
dová pieseň, ktorá dokladá pobyt
Turkov v Moravskom Lieskovom v
17. storočí. O dobývaní Budína od
Turkov v roku 1683 sa zmieňuje
vo svojom rozsiahlom životopise
(Önéletirása, 1663−1711) slovenský
zeman Juraj Ottlík z Horných Ozo−
roviec a Kochanoviec.

Ústnym podaním sa dochovala
povesť o trenčianskej hradnej stud−
ni. Podľa povesti ju dal vytesať do
skaly turecký paša Omar z lásky
ku svojej milej Fatime, aby ju vykú−
pil zo zajatia od Štefana Zápoľské−
ho. Jej príbeh je však nepravdivý,
čo dávnejšie dokázali niektorí bá−
datelia. Jednako povesť sa stala pre
svoju tematiku predmetom literár−
neho spracovania, pričom nadvia−
zala na staršiu ľudovú ústnu tradí−
ciu. V roku 1826 sa zmieňuje o nej
Alojz Medňanský v Malebnej ceste
dolu Váhom, v roku 1844 Karol Štúr
v básni Pomník lásky v zbierke
Ozvěna Tatry, v roku 1846 Miku−
láš Dohnány v básni Povesť o tren−
čianskej studni v Literárnom zábav−
níku Považie, v roku 1935 Jozef
Nižňanský v samostatnom knižnom
vydaní pod názvom Studňa lásky,
v 40−tych rokoch 20. storočia Jo−
zef Branecký v jedinej svojej básni
a naposledy v roku 1972 Jozef
Horák v knihe Povesti.

Profesor trenčianskeho gymná−
zia Ľudovít Keller vytvoril na konci
19. storočia operetu A trencséni
várkut regaje, ku ktorej skompo−
noval hudbu Anton Böttisch, kapel−
ník 71. trenčianskeho pešieho plu−
ku. Akad. maliarka Margita Schol−
zová z Trenčína, žijúca v Maďar−
sku, vyhotovila v 30−tych rokoch
20. storočia návrh na gobelín, kto−
rý sa však nerealizoval. Motívmom
trenčianskej hradnej studne sa za−
oberá v 70−tych rokoch 20. storo−
čia drevoryt amatérskeho výtvar−
níka Jána Patku. Karikaturistovi
Viktorovi Kubalovi poslúžil roman−
tický príbeh o trenčianskej studni
pri spracovaní kresleného filmu
Studňa lásky.

Problematika tureckých vpádov
do bánovského Záhoria je zastú−
pená vo veršovanej kronike Nikola
Agjiča−kostina, kde okrem základ−
ných údajov o pobyte nepriateľ−
ských vojsk v Bánovciach a na okolí
sú ilustračné kresby akad. maliara
Karola Ondreičku, prílohy zápisov

z bánovskej mestskej knihy a Lau−
čekových Collectanaei. V plánova−
nom 2. vydaní tejto knihy sa vy−
skytuje málo známa perokresba
nár. umelca M.A. Bazovského, ktorá
znázorňuje muža nastoknutého na
kôl a ťahaného po zemi dvoma do
jarma zapriahnutými volmi, pričom
sa celému výjavu prizerá skupina
Turkov. Keď sa v roku 1943 uva−
žovalo veľkolepejšie osláviť 280. vý−
ročie vpádu Turkov na Považie,
počítalo sa na trenčianskom námes−
tí sv. Anny vystavať pamätník pad−
lým Trenčanom v boji s Turkami.
Pre udalosti 2. svetovej vojny ne−
došlo však k jeho realizácii, v zbier−
kach Trenčianskeho múzea z tohto
obdobia sa však zachoval kresle−
ný návrh a sadrový model pamät−
níka od Akad. maliara Valéra Vav−
ru z Piešťan.

Staršie trojrozmerné historické
pamiatky so vzťahom na pobyt Tur−
kov na našom území sa dlho ucho−
vávali v reprezentačných priesto−
roch bývalých kaštieľov a zemian−
skych kúrií. Z Ilešháziovských zbie−
rok z Dubnice pochádzajú olejomaľ−
by neznámych autorov: portrét
Jána Krušiča, veliteľa protitureckej
pevnosti v Krupine z roku 1580,
Turci pod hradbami z 18. storočia,
Výjav z tureckej bitky z 19. storo−
čia. Na zachovaných zbierkach z
bývalej Stritzlovej kúrie v Drietome:
na prilbe tureckého lénneho voja−
ka−sipahiho a na zdobenom chrá−
nidle predlaktia zo 16.−17. storočia
obdivujeme techniku výroby a vý−
zdobu. Pamiatky so vzťahom na
boje s Turkami, najmä uhorskej
výroby, sa vyskytovali až do 50−
tych rokov 20. storočia v bývalom
kaštieli v Uhrovci, kde sa dávali do
súvislosti s majiteľom tamojšieho
hradu a panstva Františkom Zaim,
ktorý bojoval v 16. storočí v armá−
de cisára Ferdinanda I. proti Tur−
kom a v roku 1555 bol spolu s
chorvátskym biskupom Antonom
Vrančičom členom diplomatického
posolstva u tureckého sultána. Vä−
zenie v Istanbule okúsil okolo roku
1600 Vavrinec Zai. Skupinu pamia−
tok z čias protitureckého odboja v
oboch prípadoch reprezentovali do−
bové vojenské zástavy, okovy, delo
a mažiar zo 16. storočia.

Z pohľadu dnešného súčasníka
sa stali nájazdy tureckých vojsk na
Považie iba zlými spomienkami, do−
kladmi neobyčajného ľudského utr−
penia, strádania, ale aj statočnosti,
hrdinskosti a odporu nášho ľudu
proti vojne a bezpráviu a aj po ro−
koch zostávajú vždy aktuálnou té−
mou regionálnej historiografie.

PhDr. Milan Šišmiš
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Podľa renomovaného historika rod
Ondrejovits používa predikát (šľach−
tické rodové pomenovanie) zo So−
botišťa (Szobotiszti). Rod nobilitova−
ný (prijatý do šľachtického stavu)
28.3.1693, pôvodne pochádzajúci z
Nitrianskej stolice, v 18. storočí však
už väčšina jeho členov pôsobila v
Novohrade.

Novohrad je historické územie v
južnej časti stredného Slovenska a
v severnej časti Maďarska. Názov
má podľa hradu Novohrad (Nógrad),
ktorý bol sídlom novohradského žu−
pana. Od konca 16.storočia až do r.
1686 (oslobodenie Budína) takmer
stále mali toto územie podmanené
Turci. V dôsledku tureckých vpádov
pôvodné obyvateľstvo Novohradu, vo
veľkej miere južného Novohradu, sa
presúvalo do Turkami spustošených
a vyľudnených oblastí, ako bolo napr.
Ponitrie, či dolné Považie (Ivanovce,
Beckov). Takýmto spôsobom je
možné si vysvetliť výskyt priezviska
Ondrejovič i v týchto, relatívne od−
ľahlejších teritóriách.

My sa však vrátime k Ondrejovi−
čovcom z Novohradu a Beckovu a
beckovským Ondrejovičovcom sprí−
stupníme dva pozoruhodné životné
osudy príslušníkov jednej takejto On−
drejovičovskej rodiny. Začneme spo−
mienkami Michala Ondrejoviča, uve−
rejnené v zborníku „Timrava v kritike
a spomienkach“, v časti „Z Polichna
a Lučenca“ a v časti „Timravin vzťah
k divadlu“ od Pavla Karasa.

„V roku 1934 som sa prisťahoval
do Polichna, ako mladý učiteľ na ta−
mojšiu cirkevnú školu. Keď som prvý
raz šiel na „próbu“ do Polichna z
Ostrian, kde som už pôsobil ako uči−
teľ, prišiel do Haliče po mňa povoz,
lebo od Haliče bolo treba ísť ešte 9
kilometrov. Šiel som aj so svojou že−
nou... Ľud nás v obci prijal milo, sr−
dečne a s láskou... prežili sme tam
celých jedenásť rokov... V tomto
prostredí sa narodila a svoju mladosť
prežila aj spisovateľka Božena Slan−
číková – Timrava (2.10.1867 –
27.11.1951, národná umelkyňa). Ľud
Polichna ešte živo a s milou spomien−
kou si pamätá a rád spomína na „far−
skú kišasonku“, i keď od roku 1909
sa z Polichna presťahovala do Ábelo−
vej. Svoje meno má po studničke
Timrava, ktorú ľud pre ľahšiu výslov−
nosť volá Cimrava... Dnes tento pra−
meň zásobuje obecný vodovod.

V roku 1934, po zvolení za učite−
ľa na cirkevnej škole v Polichne, som
šiel o radu a pomoc k administráto−
rovi polichnianskej cirkvi, jej bratovi,
Bohuslavovi Slančíkovi, ábelovskému
farárovi. Tam som sa zoznámil... aj
so spisovateľkou Timravou. Už pri
prvom zoznámení, keď som si ju
chcel uctiť a oslovil som ju „pani spi−
sovateľka“, mi povedala: „Nevolajte
ma spisovateľkou, ale tetou.“ Potom
pridala: „Vy ste mladý človek, máte
budúcnosť pred sebou a pamätajte
si, nikdy nebuďte hrdý.“ Každé slo−
vo povedané vážne, ale s úsmevom
pôsobilo na mňa tak, že som sa snažil
každému človeku, aj tomu najbied−

nejšiemu pomôcť, ako som vedel...
Keď sme roku 1945 začínali di−

vadelnú činnosť v Lučenci a keď sme
nášmu krúžku chceli dať aj náležitú
vonkajšiu formu, tak Mišovi Ondre−
jovičovi, ktorý došiel z Polichna, pri−
šla na um šťastná myšlienka, pome−
novať náš súbor Timraviným. Keďže
sme chceli rásť z vlastného prostre−
dia, všetci sme návrh nadšene prija−
li. Ani sme si vtedy dosť neuvedo−
movali, čo bude pre nás znamenať
Timravino meno a aký ďalekosiahly
vplyv bude mať jej osobnosť na našu
činnosť.“ Súbor získal mnohé oce−
nenia a diplomy, ako na Jiráskovom
Hronove v Čechách a pod.“

Na začiatku nášho predstavova−
nia Ondrejovičovcov z Novohradu sú
manželia z Turíčiek, Michal Ondrejo−
vič a jeho manželka Zuzana, rod.
Oravcová z Rovnian. Mali vedno šesť
detí, z ktorých dve zomreli. Zostali
Michal, Pavel, Sabina a Mária. Ve−
nujme sa podrobnejšie životným osu−
dom Michala a Pavla.

Životopis Michala Ondrejoviča
(Turíčky 11.8.1911 –
Lučenec 24.11.1981)

Narodil sa ako prvé dieťa otcovi
Michalovi a matke Zuzane, rod.
Oravcovej. V rodisku vychodil ľudo−
vú školu, maturoval v júni 1930 na
Reálnom gymnáziu v Lučenci. Po
maturite bol výpomocným učiteľom
na Evanjelickej škole vo Vidinej, po−
tom si urobil doplňujúce skúšky na
Učiteľskom ústave v Lučenci a stal
sa učiteľom a správcom školy v
Ostranoch. Tu vstúpil do manželstva
s Gizelou, rod. Vlachovou. V man−
želstve mali tri deti: Miroslav (1936 –
1995), Slavo (1946) a Dušan (1947).

Od roku 1934 bol učiteľom na
ev.a.v. škole v Polichne (tu začínajú
jeho životné príbehy z úvodu tohto
článočku), kde sa stal správcom
školy, kantorom, obecným knihovní−
kom a i kronikárom. Za svojho pô−
sobenia zavádzal v škole rôzne no−
voty. Staral sa o ošatenie chudob−
ných detí. Založil spolok Odboru Slo−
venskej evanjelickej jednoty, stal sa
jeho predsedom, založil i Sdruženie
evanjelickej mládeže, SEM a tiež
založil miestny spevokol. Zapojil sa
tiež do Slovenského národného
povstania. Po ukončení 2. svetovej
vojny bol preložený na Štátnu chlap−
čenskú meštiansku školu v Lučenci.
O rok nato sa stáva okresným osve−
tovým inšpektorom, redaktorom týž−
denníka Novohradský hlas a neskôr
vedúcim Odboru kultúry ONV. Jeho
pričinením vznikol aj spevokol Ozve−
na. V službách ONV pracoval do roku
1968. Do dôchodku odišiel o tri roky
neskôr s podlomeným zdravím po
perzekúciách. Za svoju prácu bol
viackrát vyznamenaný titulom „Vzor−
ný pracovník Ministerstva kultúry“,
ako i dva razy Pamätnou medailou
SNP (1946, 1964).

Životopis Pavla Ondrejoviča
(Turíčky 26.11.1914 –

Košice 9.11.1986)
Pavel Ondrejovič, ako sme dote−

raz nepriamo uviedli, bol bratom Mi−

chala. Podobne, ako on chcel získať
stredoškolské vzdelanie. Zo sociál−
nych dôvodov, po skončení štyroch
tried Gymnázia, začal pracovať ako
murársky učeň. Po získaní peňazí zá−
kladné štúdium si ukončil na Meštian−
ke v Lučenci. Stredoškolské štúdium
ukončil maturitou 20.6.1936 na Štát.
čs. koedukačnom učiteľskom ústave
v Lučenci. Potom nastúpil do učiteľ−
skej funkcie vo svojom rodisku. Dňa
1.3.1939 bol povolaný na základnú
vojenskú službu a po jej skončení sa
stal vojakom z povolania.

Do manželstva vstúpil 16.10.1943
v Cinobani s Martou Tomašovičovou.
Spoločne vychovali dve dcéry: Ivicu
(1945) a Máriu (1950). Ako dôstojník
letectva sa zapojil do SNP na Troch
Duboch a v zdraví prežil všetky po−
vstalecké strádania.

Po ukončení Druhej svet. vojny
odchádza pracovať na MNO do Pra−
hy, kde absolvuje Vysokú dôstoj.
školu Generálneho štábu. V rámci

ONDREJOVIČOVCI Z NOVOHRADU
Písané pre čitateľov Beckovských novín

svojej pozoruhodnej vojenskej karié−
ry velil v Brne, v Plzni, bol veliteľ le−
tiska v Českých Budějoviciach, učil
letecký dorast v Hradci Králové. Po
krátkom opätovnom pôsobení na
MNO v Prahe odchádza učiť na de−
sať rokov do Brna, na Leteckú fakul−
tu Vojenskej technickej akadémie An−
tonína Zápotockého. Odtiaľ sa pre−
sťahoval do Košíc, kde učil na Le−
teckom vojenskom učilišti, neskôr na
Vysokej škole M.R.Štefánika ako
náčelník spojenia a na Vojenskej ka−
tedre Vysokej školy technickej v Ko−
šiciach. Ako dôchodca ešte externe
prednášal na Priemyselnej doprav−
nej škole v Košiciach. Do dôchodku
odišiel vo funkcii plukovníka. Tu i
náhle zomrel vo veku takmer 72 ro−
kov. Pohreb s vojenskými poctami
bol za účasti vysokých vojenských
funkcionárov, kolegov z odboja, ve−
rejných a mestských činiteľov.

Podľa prof. ThDr. Dušana Ondre−
joviča spracoval Gustáv Rumánek

Pes � najlep�í priateľ človeka?
Pes je pre mnohých z nás naozaj najlepší priateľ. Jeho nemá

tvár na nás oddane pozerá, keď sa mu prihovárame, je vďačný za
každú pozornosť, ktorú mu venujeme. Ale nie vždy psom venujú
ich majitelia pozornosť dostatočnú. Koľkokrát stretneme behať psov
voľne po obci. Majitelia psov nie sú ochotní brať na vedomie, že
niekto sa psa bojí, nehovoriac o tom, že znečisťujú verejné
priestranstvá v obci. Nie sme ochotní tolerovať ani tých, ktorí svo−
jich štvornohých priateľov venčia a nedokážu po nich spraviť po−
riadok. Máme prijaté Všeobecne záväzné nariadenie obce Bec−
kov o chove, vodení a držaní psov na území obce Beckov, a preto
nezaškodí, aby sme si pripomenuli niektoré jeho paragrafy:

§ 3 − Zákaz voľného pohybu a vstupu psov
(1) V intraviláne obce Beckov je zakázaný voľný pohyb psa.
(2) Osobitne sa zakazuje v intraviláne obce Beckov voľný po−

hyb psov na nasledovných miestach a lokalitách:
a) na futbalové ihrisko a iné verejnosti prístupné športoviská

(uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na zvieratá, ktoré priviedli
na športovisko za účelom športového výkonu v rámci verejného
športového podujatia),

b) uvedené sa nevzťahuje na psov ozbrojených zložiek a mest−
skej polície pri výkone služobných povinnosti a na psov vodiacich
nevidiacich občanov.

(3) Okrem toho sa zakazuje vstup so psom do nasledovných
objektov na území obce:

− zdravotné stredisko − základná škola
− materská škola − obecný úrad
− lekáreň − pošta
− cintorín − kostoly
− detské ihriská a pieskoviská − obecná prevádzkáreň
− múzeum − klub pri parku
§ 4 − Znečisťovanie verejných priestranstiev psom
Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie, je povinný:
a) zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie

(hluk, špina, zápach);
b) na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť

výkaly zvierat – trus umiestniť do igelitového vrecúška a následne
do odpadovej nádoby tak, aby nedochádzalo k úniku pachu z
trusu do okolia.

Celé znenie VZN je uverejnené na www.obec−beckov.sk.
Komisia verejného poriadku Obce Beckov
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Vznik: Leto 2008
Zakladatelia:Roland Vazovan

– predseda, Peter Ondrejovič,
Vlado Strieženec

Členovia: Roland Vazovan a
snúbenica Monika Čuláková, Vla−
do Strieženec a manželka Pavlí−
na Porošínová, Peter Ondrejovič,
Ludovít Hricko, Jozef Mahrík

Cieľ: Rozvoj skalného a ne−
skalného (lezenie na umelých
stenách) športového lezenia, to
je hlavný cieľ. Sme registrovaní v
spolku JAMES t.j. celoslovenský
horolezecký zväz. K lezeniu pri−
dávame ďalšie outdoorové akti−
vity, ako skialpinizmus, snovbo−
ard, paragliding, divá voda, tre−
king ...a cestovanie za týmito ak−
tivitami. Avšak lezenie je priorita
Š.O.K.u

Telefonický a mailový kontakt:
V Beckove preferujeme osobný
kontakt. Beckovani nás poznajú.
Kto nás nepozná môže si pozrieť
našu internetovú stránku
www.sokbeckov.sk, kde sú všet−
ky potrebné informácie.

Miesto aktivít: Beckovská ska−
la a iné.

O novom Športovom outdoo−
rovom klube v Beckove sme sa
porozprávali s jeho zakladateľom
Petrom Ondrejovičom.

1. Čo predchádzalo založeniu
ŠOK? Kto prišiel s touto myš−
lienkou? Aký je Tvoj podiel na
zrode ŠOK −u?

Beckov bol a je pojem. Nie len
v skalnom lezení. Skalka neveľ−
ká rozsahom ale obrovská význa−
mom na chudobnom Slovensku
(chudobnom z hľadiska skalných
terénov). Beckov je jediná skala
u nás, ktorá je v centre obce. To

je pre nás nevýhoda. Lezci zväč−
ša nie sú exhibicionisti, ktorí by
potrebovali publikum, okrem
vlastných zasvätených. Lezie sa
tu intenzívne od začiat−
ku 70 rokov. Na skale je
zhruba 50 výstupových
línií. Tie sú klasifikované
od stupňa 3 po stupeň
10. Rozdiel medzi jed−
notlivými stupňami je
vždy o triedu. Prirodze−
ne talentovaný svižný
človek dokáže napríklad
s lanom nad sebou, kto−
ré ho istí, vyliezť maxi−
málne 6 stupeň. Ostatné
je vec talentu a intenzív−
neho tréningu.

Nápad som mal ja už
dávno, ale až Vasil „kop−
nul do vrtule“ a vybavil
veci okolo registrácie ob−
čianskeho združenia.
Zato musí byť teraz pred−
sedom a jeho Monika
dostala na starosť to, do
čoho sa nikto nehrnie –
papierovačky a daňové
priznania.

2. Ako sa budeš ďa−
lej podieľať na jeho čin−
nosti?

Rád by som bol čest−
ným prezidentom− cha
cha.

3. Kde máte svoje
sídlo?

Sídlo máme predsa v
strede vesmíru, teda tu −
v Beckove. Je jedno, či
sa stretneme na skale, či
pri pive alebo komuniku−
jeme, ako je dnes zvy−
kom po telefóne a inter−
nete. Dôležité nie je to,
na čo prídeme, ale to, čo
zrealizujeme a či to je
dobré.

4. Aké sú plány vášho ďal−
šieho rozvoja ?

Prvotné plány sú asi také, aby
sme my, zakladajúci členovia, ne−
sfotrovateli tak, ako je to bežné u
našich vrstovníkov. Pribúdajú
nám roky, deťúrence, povinnosti,
a to je memento nezabúdať sami
so sebou niečo robiť. Neradi by
sme skončili len pri tom pive a
neradi by sme boli, aby naše
decká, a nie len naše decká, mali
kockaté hlavy od televízie, počí−
tačov a neviem akých výdobyt−
kov tejto lenivej doby. Tiež, aby

tu okrem futbalu a volejbalu bolo
niečo iné. Pokiaľ sa zadarí zaro−
biť a aj získať nejaké nemalé fi−
nancie, plánujeme tu v Beckove

postaviť umelú stenu. Tá by slú−
žila ako tréningové centrum pre
úplných lezeckých začiatočníkov,
ako aj pre výkonnostných lezcov.

5. Pokiaľ viem, v Beckove už
nejaké podobné pokusy boli, do−
konca tu prebiehali medzinárod−
né skalolezecké súťaže.

Beckov bol fakt v 80. rokoch
mekkou skalolezeckých pretekov.
Bola sem ľahká doprava, ubyto−
vanie v chatkách aj v hoteli, stra−
va, pivo a skala rovno pred no−
som. Skalolezecké preteky na
skale sú dnes už história a pre−
teká sa už len na umelých ste−
nách v ha−
lách a telo−
c v i č n i a c h .
Tam sú pod−
mienky ob−
jektívnejšie,
lebo vytýčenú
trať žiadny
pretekár ne−
smie poznať.
To sa na prí−
rodnej skale
nedalo nijako
docieliť, lebo
domáci bol vždy vo výhode.

6. Aké sú podmienky pre pri−
jatie nových členov?

Zatiaľ sa nechystáme prijímať
nových členov. Nejde nám o

kvantitu. Pokiaľ však niekto bude
chcieť liezť, sme pripravení ho
usmerniť a bezpečne na skale
odistiť. Ak bude dlhodobo priro−
dzene aktívny, môžeme uvažovať
o prijatí. Členstvo nie je podmien−
ka aktivity, ale opačne už áno.

7. Už ste sa ako ŠOK zúčast−
nili nejakých podujatí? Kto a s
akým úspechom?

Minulé leto sme urobili Deň
otvorených skál (Outdoor Day
Beckov). Cez propagáciu v novi−
nách sa vedelo o tom v Trenčian−
skom a Novomestskom okrese,
ale v Beckove pomenej. Okrem
Černákových detí neprišli žiadne
iné Beckovčatá. Toto leto to plá−
nujeme zopakovať. Preto rovno
teraz píšem, že dátum ďalšieho
otvoreného dňa, kedy si každý a
zadarmo môže vyskúšať lezenie,
bude v nedeľu 14. júna 2009.

8. Ako takéto lezenie prebie−
ha ?

Jednoducho a bezpečne. Kaž−
dý adept dostane na hlavu pril−
bu, na seba lezecký postroj z plo−
chých popruhov (niečo ako z au−
topásov, aby ho nerozkrojilo, keď
spadne). Laná sú natiahnuté zho−
ra a ten, čo lezie, si môže, ale
nemusí, nechať od nás radiť. Vy−
lezie, koľko vládze, niekto aj vy−
soko. Dole každého pomaly spus−
tíme. Tieto isté aktivity ponúkame
mimo tohoto dňa aj pre firemné
či individuálne skupiny ako pla−
tené služby. Takže neváhajte, v
tento deň je to grátis. V dávnych
časoch som ja osobne zobral
spústu kamarátov liezť a mnohí,
ktorí si predtým vôbec neverili,
zdolali celú Beckovskú skalu. Za
všetkých spomeniem aspoň Jan−

ca Nováka, do ktorého by to ani
pred 25 rokmi nikto nepovedal.

Mnoho úspechov novému klu−
bu ako aj Tebe želá a za rozho−
vor ďakuje Dana Badžgoňová.

NOVÉ AKTIVITY V OBCI
�portový outdoorový klub v Beckove

Inštruktor Fudži
foto: Peter Ondrejovič

foto: Jozef Mahrík

Roland Vazovan, predseda ŠOK−u
foto: Jozef Mahrík



20 číslo 2 − jún 2009Beckovské novinywww.obec−beckov.sk

V našich príspevkoch zamera−
ných na ľudskú psychiku sme sa
neraz zaoberali vplyvmi, ktoré pô−
sobia na človeka z jeho okolia.
Človek je v neustálej interakcii so
svojim prostredím. Prijíma podne−
ty zo svojho okolia, reaguje na ne
a i sám spätne na toto okolie pô−
sobí, mení ho a pretvára. Vzhľa−
dom na predmet nášho záujmu,
ktorým bola predovšetkým prob−
lematika optimalizácie našich me−
dziľudských vzťahov, sme sa za−
meriavali prevažne na oblasť na−
šich sociálnych interakcií. Teraz
chceme upriamiť našu pozornosť
aj na oblasť fyzikálnych vplyvov
materiálneho sveta pôsobiacich
na človeka, ktoré prispievajú k
zmenám podmienok životného
prostredia ovplyvňujúcich i naše
sociálne interakcie. Vychádzajúc
zo skutočnosti, že zrakové vníma−
nie je najvýznamnejším zo
všetkých zmyslových vnemov, pri−
spievajúcich k poznávaniu okoli−
tého sveta a kontaktov človeka s
ním (odborná literatúra uvádza, že
80−90 % ľudských vnemov má vi−
zuálny, zrakový pôvod), preto v
tomto našom príspevku zameria−
me našu pozornosť na vplyv svet−
la či farby na človeka, ako i na
využitie v tejto oblasti známych vý−
skumných poznatkov v praxi. Náš
každodenný život nám potvrdzu−
je, že škála ich využitia je skutoč−
ne veľmi široká. Týka sa človeka
v jeho súkromí i v spoločenskom
živote, v celom priebehu jeho bi−
odromálneho, celoživotného vývi−
nu. Teda od narodenia, počas det−
stva i mladosti až po pokročilú sta−
robu a ovplyvňuje všetky jeho ak−
tivity. Hru, šport, učenie i pracov−
nú činnosť. Stručne povedané,
ovplyvňuje nás stále, snáď nie iba
v snoch, ktoré bývajú čierno−bie−
le. Ale, koniec−koncov, aj čierna
farba, aj biela a všetky jej šedé či
sivé odtiene sú farbou.

Ozrejmime si úvodom niektoré
základy zrakového vnímania svet−
la a farby. Podnetom k zrakové−
mu vnemu sú elektromagnetické
vlny. Farba je iba časťou svetla.
Denné biele svetlo má rozličné vl−
nové dĺžky od 380 do 750 mili−
mikrónov, ktoré sú v svetelnom lúči
rovnomerne zastúpené a tvoria
farebné spektrum, ktoré obsahuje
farby fialovú, modrú, modrozele−
nú, žltú, oranžovú a červenú. Sú
to farby pestré, nazývame ich far−
bami chromatickými. Navzájom sa
odlišujú tónom, jasnosťou a sýtos−
ťou. Vnem chromatických farieb
možno demonštrovať, keď biele
svetlo prechádza cez hranol (pri−
zmu). Tvorí spektrum farieb (v prí−
rode je viditeľné napríklad pri

dúhe). Šedivé farby nazývame far−
bami achromatickými. Sú to farby
biela, čierna a všetky odtiene si−
vej farby (navzájom sa odlišujú iba
svetlosťou). Podľa zákonitostí a
špecifík pôsobenia farieb na člo−
veka existuje viacero kritérií ich trie−
denia a kategorizácie. Možno u
uviesť kritérium obľúbenosti či ne−
obľúbenosti tej−ktorej farby u ľudí.
Výskumom sa zistilo, že snáď u
väčšiny ľudí najneobľúbenejšou
farbou je farba oranžová. Je vní−
maná predovšetkým ako farba
dráždivá, vzrušivá, zvyšuje krvný
tlak i tep. Vplyv tejto farby sa vyu−
žíva napríklad v signalizačných za−
riadeniach na cestách ako príkaz
na zmenu smeru jazdy. Stretáme
sa s ňou najmä na semaforoch
na križovatkách. Po jej rozsviete−
ní nastáva vzrušené očakávanie,
mobilizujúce pripravenosť na štart.
Po štarte nastáva upokojenie ná−
stupom farby zelenej. V súčasnosti
sa oranžová farba používa v ob−
lasti bezpečnosti práce a dopra−
ve na označenie nebezpečenstva
a všetkých nebezpečných miest a
situácií. Už spomenutá zelená far−
ba je farbou upokojujúcou, má tiež
relaxačný účinok na ľudský zrak.
Napríklad pohľad na zelenú lúku
priaznivo pôsobí na unavený zrak
dlhším čítaním či vykonávaním čin−
ností vyžadujúcich dlhodobú kon−
centráciu pozornosti zraku. Tento
poznatok sa využíva i pri maľbe
učební a školských tried. Ak sme
uviedli, že u väčšiny ľudí najne−
obľúbenejšou a na človeka naj−
nepríjemnejšie pôsobiacou farbou
je farba oranžová, možno k nej
priradiť i farbu žltú. Za najpríjem−
nejšie a ľuďmi najpreferovanejšie
farby sú považované farby mod−
rá, červená a zelená. V priebehu
života však človek mení uprednost−
ňovanie farieb. Pre predškolské
deti je napríklad najobľúbenejšou
červená farba. Pričom u dospe−
lých je to predovšetkým modrá a
až potom nasleduje červená. S pri−
búdajúcim vekom prichádza ob−
ľuba sivých a pastelových tónov.
Obľúbenosť či uprednostňovanie
farieb sa mení aj u toho istého
jednotlivca podľa rôznych oblastí
požitia tej−ktorej farby. Rozdielne
môžu byť tieto preferencie pri far−
be napríklad automobilov, pri maľ−
be bytu či steny domu, farieb ob−
lečenia, šatstva, klobúkov, rôznych
módnych doplnkov a pod.

Pre prax je dôležité delenie fa−
rieb na

1. základné (čisté) – napr. žltá,
modrá a červená, ktorých zmie−
šaním môžem dostať všetky ostat−
né farby;

2. miešanie farieb 1. stupňa –

napr. žltá a červená = oranžová,
červená a modrá = fialová, žltá a
modrá = zelená;

3. miešanie farieb 2. stupňa
– napr. oranžová a fialová = čer−
venohnedá, fialová a zelená =
modrosivá, zelená a oranžová
= okrová.

Pokiaľ ide o psychologické
účinky farieb, každá farba nejako
vplýva na človeka. Farby napríklad
ovplyvňujú aj vytváranie nálad. Z
tohto hľadiska ich možno rozdeliť
na 1. vzrušujúce, povzbudzujúce
a rozjarujúce (červenožlté), 2. far−
by vytvárajúce trúchlivú, nepokoj−
nú náladu (modrofialové). Ďalej,
podľa pôsobenia farieb na člove−
ka, delíme farby na 1. teplé, aktív−
ne, vzrušujúce (červená, žltá, oran−
žová) a 2. studené (zelená, mod−
rá, fialová). Tepelný účinok farieb
sa vysvetľuje skúsenosťou z prí−
rody. Teplá žltá je farbou slnkom
zaliatej krajiny, pôsobí na člove−
ka veselo a povzbudivo. Studené
farby sú farbami tieňov, hmly, ľadu.
Modrú farbu človek spája s vodou
a tá pôsobí chladne. Delenie fa−
rieb na teplé a studené má široké
uplatnenie či už v domácnostiach,
ale i na pracoviskách. Napríklad
v miestnostiach, v ktorých prevlá−
da teplo či horúčava (kuchyňa, ho−
rúčavy na pracoviskách napr. v že−
leziarni) nie je vhodné, aby sa v
nich používali teplé farby (červe−
ná, žltá, oranžová), ale farby stu−
dené. Naopak, miestnosti chlad−
né možno otepliť teplými farbami.
Pri farebnom ladení pracovísk, v
ktorom prevládajú ženy, pokiaľ ide
o chlad, treba zohľadniť tiež sku−
točnosť, že muži skôr obľubujú či
znášajú chlad ako ženy, tie obľu−
bujú viac teplo. Preto studené pra−
coviská s prevažne ženským ob−
sadením možno otepliť farebnou
úpravou teplými farbami. Že sa
pocit tepla mení farbami prostre−
dia, je i výskumne dokázané. V
miestnosti so zelenomodrou ale−
bo modrou maľovkou pociťujeme
teplotu o 3 až 4 stupne chladnej−
šiu ako v miestnosti s oranžovou
alebo okrovou maľovkou, hoci v
oboch miestnostiach je teplota rov−
naká. Výskumne bolo tiež ziste−
né, že červená, oranžová a žltá
farba ako činitele aktívne a teplé
na väčšinu ľudí pôsobia povzbu−
divo, živo a spôsobujú tiež mož−
nosť krátkodobého vystupňovania
výkonnosti i napriek narastajúcej
únave. Tieto farby sú tiež obľúbe−
nými farbami mladších ľudí.

Človek niekedy i podvedome
spája niektoré farby s premetmi či
javmi, pre ktoré sú tieto farby ty−
pické. Napríklad zelená farba pre
vojsko (zelené uniformy, zelené

autá...) sa spája so zážitkami z vo−
jenčiny a pod. Alebo bledomodrá
farba (farba vzdialeného neba).
Pri pohľade na bledomodrú ste−
nu nášho bytu sa nám táto stena
zdá vzdialenejšia, ako je v sku−
točnosti, a tým sa nám opticky
miestnosť akoby predlžuje.

Pred ďalším triedením farieb tre−
ba ešte spomenúť zákonitosti mie−
šania farieb a harmóniu farieb, pre−
tože farby, ktoré vidíme v prírode,
v prirodzených podmienkach, sú
výsledkom miešania farieb. Kaž−
dá chromatická (pestrá) farba
zmiešaná s určitou inou, vytvára
achromatickú farbu. Takéto páry
farieb nazývame farbami doplnko−
vými. Sú to červená a modrozele−
ná, oranžová a azúrovomodrá, žl−
tozelená a fialová, zelená a pur−
purová farba.

HARMÓNIA FARIEB
Pri vnímaní nás obklopujúce−

ho a na človeka pôsobiaceho
prostredia je významným činiteľom
vytvárania pozitívnych či negatív−
nych zážitkov i nálad tiež harmó−
nia farieb. Často ide pri tom o kom−
plex či „súzvuk“ viacerých vplyvov,
podnetov pôsobiacich na jednot−
livé zmyslové receptory, zrak, sluch
atď. Pokiaľ ide o farebnú harmó−
niu, existuje viacero teórií. To há−
dam preto, že pri harmónii samot−
ných farieb treba brať ohľad aj na
ich vzťah k niečomu ďalšiemu, ako
je napríklad človek, samotná
miestnosť či tvar architektúry a
pod. Vo všeobecnosti za harmo−
nické možno považovať 1. kombi−
náciu dvoch farieb toho istého tónu
a odlišného jasu alebo sýtosti –
napr. svetlomodrá a tmavomodrá,
sýtožltá a bledožltá; 2. kombiná−
ciu dvoch farieb, z ktorých jedna
je neutrálna (biela, šedá, čierna)
a druhá je pestrá, napr. biela s
modrou, sivá so žltou; 3. harmo−
nické sú aj dve pestré doplnkové
farby, napr. žltá s modrou.

DYNAMIKA FARIEB – ICH
PÔSOBENIE V PRIESTORE
Vnímanie farieb v priestore je

ovplyvnené tiež ich pôsobením na
nás z predchádzajúcej našej skú−
senosti, ako sme to už uviedli pri
vneme diaľky bledomodrého
neba. Pri pohľade na krajinu, far−
by, ktoré sú k nám bližšie, sa nám
zdajú tmavšie a vzdialenejšie
bledšie. Preto napríklad pri farbe
steny na jej spodnú časť volíme
farbu tmavšiu a na hornú časť jas−
nejšiu. Pri farbách stien treba brať
ohľad aj na pomer veľkosti plôch
jednotlivých farieb (tmavý sokel
má byť menšia plocha ako bledý
vrch steny). Pri narušení tohto po−
meru napr. zvýšením tmavého
sokla, vzniká pri jeho vneme na−

ČLOVEK A JEHO INTERAKCIE
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Konfirmácia
„Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo“

(Rim.,1.kap.16v.)
Beckovský evanjelický a.v.cirkevný zbor prežíval

druhú nedeľu po Veľkej noci sviatočné chvíle. Po skúš−
ke konfirmandov  v sobotu 25. apríla 2009, nasledova−
la v nedeľu slávnosť Konfirmácie a samotné prijatie
mladých ľudí za dospelých členov cirkvi. Dúfame, že
nesklamú našu dôveru a Pán Boh ich bude chrániť,
požehnávať a bude k nim milostivý po všetky dni ich
života.                            D.J., foto: © Peter Kočický

Z histórie evanjelikov v Beckove
V roku 1735 beckovský organista a stolár Žigmund Tur−

man vyrobil kancel do Prietrže za 30 zlatých a 6 stoličiek
„podľa kunštu starého stolárskeho“ po 3 zlaté a sedem grošov.

Dlho nechcela vrchnosť povoliť stavať evanjelický kostol.
Ale beckovskí evanjelici boli neústupní. Dožadovali sa práv,
ktoré im zaručovali náboženské patenty cisára Jozefa II.
Vrchnosť si povolala najprednejších evanjelikov do kaštieľa,
kde každý z cirkevníkov dostal 24 rán palicou, to vraj za
tvrdohlavosť. Po tejto udalosti kostol povolili stavať, ale za
dedinou. V Beckove tomu miestu hovorili „vo Vystrkove“.

V roku 1922 si beckovskí evanjelici kúpili nový organ,
jeho cena bola 22.000 korún. Na dobročinné ciele nazberali
5.793,47 korún a na iné ciele 397,50 korún.

Dobročinnosť sa ukazuje najmä pri zvláštnych príležitos−
tiach. Tak pri stavbe organa rodina Štefana Ježku okrem
poruby obetovala 450 korún, podobne aj rodina Jozefa Pau−
lusa a Juraja Madutku, ale nadovšetko vdova Anna Čiklová,
vtedy celkom chudobná, ktorá každý rok pokiaľ trvala zbier−
ka na organ, obetovala 40 korún.

Farár sa vo svojej správe žaluje, že svetská vrchnosť
dovolila páliť liehoviny i v nedeľu, takže lakomí ľudia i pred
službami Božími vozili slivky do pálenice.

Dňa 27.01.2009 uplynulo 90 rokov od narodenia Jána
Psotného, kantora a učiteľa v Beckove. Je smutné, že do−
posiaľ sa neho zabúda v evanjelickej cirkvi i v Obci Beckov.

Ľubomír Paulus
V BN sme o ňom písali v č.2 v roku 2005.

Trbocké je časť beckovského cho−
tára, kde Beckov hraničí s Bodovkou.
Rok čo rok ho niekoľkokrát v tichosti
prejdem. Hlavne keď dozrievajú Ondre−
jovičove čerešne. Aj po rokoch si spo−
mínam na uja Jara, čo rád chodil na
svoje. Na Jamu s jediným dreveným
senníkom, „chajlukom“, ktorý sa akým−
si zázrakom dochoval dodnes. Okolo
neho čerešne. Tie prvé, neraz len za−
paľujúce, ma najviac lákali. Ich výraz−
ná chuť mi zostala dlho v ústach, pre−
tože boli „prvé“. Vždy, keď som išiel na
Ondrejovičove čerešne, vedel som, že
tam bude aj ujo Jaro. Pomaly čistil breh
nad Jamou alebo sedel pri senníku a
fajčil. Akoby na mňa čakal. Akosi už zo
zvyku ma upozornil, aby som si dal
pozor a nespadol, lebo sú to staré stro−

my. Keď som bol hore, odlomil som
vetvičku s tými najzrelšími, zhodil dole
a môj synovec mu ich zaniesol. Pokiaľ
sa rozprávali, ja som oberal. Tak, ako
tie čerešne rástli a starli, jemu zase čas
akoby uberal sily. Už nechodil na Tr−
bocké, nečakal ma tam koncom mája.
Len vtáky, ktoré poletovali z konára na
konár. Vedel som, že ujo Jaro vie, že
sú zase čerešne. Doniesol som mu z
tých najzrelších a najkrajších. Bol rád,
v jeho očiach sa zaligotali slzy, ktoré
padali na jeho čerešne.

Ľubomír Paulus
Jaroslav Ondrejovič naposledy pred

9 rokmi okúsil, ako chutia jeho obľúbe−
né čerešne. Zomrel 6. mája 2000 v
Čachticiach ako 73 ročný (nar.
17.4.1927 v Beckove).

Ondrejovičove čere�ne

Rozprávka �NIE� na dobrú noc
Kde bolo, tam bolo, bolo jedno kráľovstvo, v ktorom žili v poddanstve svoj−

ho kráľa rodiny Havková, Kvikviková, Hudriková, Kotkodáková, Potkaníková,
Mekotavá, Erdžavá a iné bez ro−
dinnej príslušnosti. Tak si tam žili,
svorne na kráľovom dvore naží−
vali, spoločne sa na inej paši pá−
sali a všetky veci potrebné k svoj−
mu životu činili v tom svojom
čpavkovom kráľovstve. O ich ži−
votných príbehoch vám rozprávať
nebudem, pretože by to spôsobi−
lo nielen nedobrú noc, ale aj den−
ný des... Preto želám, milí moji,
príjemné, pokojné a ničím neru−
šené žitie!                            DJ

pätie, tiaž. Obdobne to platí i o kombi−
nácii doplnkových farieb toho istého tónu
(napr. svetlomodrá a tmavomodrá), pri−
čom ak medzi svetlosťou a tmavosťou
týchto farieb nie je príliš veľký rozdiel,
môže byť veľkosť plochy tmavšieho od−
tieňa modrej oveľa väčšia, ako je tomu
pri veľkosti sokla.

I keď, vo všeobecnosti, väčšina fa−
rieb má na nás všetkých prevažne rov−
naký vplyv, čo sa vari najvýznamnejšie
využíva v oblasti bezpečnosti práce a
bezpečnosti dopravy, existujú medzi
nami i značné rozdiely v obľúbenosti a
preferovaní niektorej farby, čo sa síce
mení vekom i životnými skúsenosťami,
ale je to i odrazom psychických daností
človeka, jeho osobnostných rysov, vlast−
ností i temperamentálnych odlišností, čo
sa využíva i v psychodiagnostike.

Bolo by možné hovoriť o ďalších vply−
voch farby na človeka a možnosti ich
využitia v praxi. Napríklad miešaním fa−
rieb a pôsobením kontrastných dopln−
kových farieb, vznikom následných kon−
trastných farebných obrazov. Vznik týchto
kontrastných doplnkových farieb je zná−
zornený protikladnými farbami v šesťhra−
ne dvoch protiľahlých trojuholníkov (sú
v ňom farby základné i miešané farby
prvého i druhého stupňa). Vznik násled−
ných kontrastných farebných obrazov

možno demonštrovať takto: Keby sme
oranžový kruh napr. v priemere 3 cm
uprene pozorovali asi pol minúty, a po−
tom by sme upreli zrak na biely papier,
uvidíme kruh na tomto následnom ob−
raze jasnozelenomodrý (je to v šesťhra−
ne farba protiľahlá oranžovej farbe).
Keby sme pol minúty obdobne uprene
pozorovali zelený kruh, a potom upreli
zrak na biely papier, tak by jeho následný
obraz bol červenej farby (čo je farba v
šesťhrane protiľahlá farbe zelenej). V kon−
krétnej obchodnej praxi by bolo možné
využiť takého kontrastné pôsobenie fa−
rieb na ovplyvnenie vzhľadu a kvality
tovaru, napríklad rajčín tým, že by sme
ich položili na zelenú plochu, napríklad
na zelený list hlávkového šalátu.

Záverom treba povedať, že i keď vy−
užívanie pôsobenia farieb na človeka
je dnes skutočne širokospektrálne a za−
sahuje všetky oblasti nášho života, bolo
by žiadúce ešte výraznejšie využívanie
ich pôsobenia v oblasti estetizácie a har−
monizácie nášho životného prostredia,
aby náš „farebný svet“ oplýval farbami,
ktoré nás budú pozitívne ovplyvňovať,
vzrušovať i upokojovať a spríjemňovať
náš život i naše sociálne interakcie ve−
dúce k optimalizácii našich každoden−
ných medziľudských vzťahov.

PhDr. Štefan Graca, Csc.
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Kláštor v 50−tych rokoch 20. storočia

Záhradkárska výstava
Jarné mesiace nám priniesli aj možnosť pokochať

sa krásou kvetov, kríkov a rozličných stromov z ponuky
manželov Dedíkovcov v ich záhrade − napríklad počas
víkendu 24. − 26. apríla 2009.

Ako prísť o úrodu
Včelárenie v každej obci je zaujímavým koníčkom, čo si

mnohí občania vôbec neuvedomujú. Treba úvodom povedať,
že včely sú v prírode  nenahraditeľné ako nenahraditeľní
opeľovači hmyzomilných rastlín a veľké šťastie majú tie obce,
v ktorých je veľa včelstiev, napr. v obci Kálnica, ktorá je
vlastne prevčelená a opakom je napr. obec Beckov, kde je,
žiaľ, včelárov a včelstiev málo.

Úctu a porozumenie by mali včelári nájsť u záhradkárov
a najmä u poľnohospodárskych družstiev.  Treba si uvedo−
miť, že včela sa nedá zavrieť, ale je súčasťou prírody. Bez
opeľovacej činnosti včiel by vlastne nebola žiadna úroda ovocia
a znížená úroda u repky či slnečnice, kukurice a iných vče−
lomilných rastlín. Včela sa snaží prispôsobiť otváraniu sa
prírody v jarných mesiacoch a vždy byť pripravená na túto
činnosť v hojnom a dostatočnom počte. Ani človek tak dobre
nevníma rozvoj prírody v jarných mesiacoch ako včela.  Krá−
ľovná, keď položí vajíčko, za tri dni sa z neho vyliahne larva,
za 21 dní je z nej včela a za ďalších 20 dní je z nej lietavka,
ktorá vlastne opeľuje hmyzomilné plodiny.

Čo sa stane, keď
nezodpovedný zá−
hradkár alebo poľno−
hospodár postrieka
počas pekného dňa
rozkvitnuté kultúry? V
prvom rade zadusia
sa včely, ktoré sú na
kvetoch a tie už do
úľa nedoletia. Potom
sa tam nachádzajú
včely, ktoré prelietajú

a tieto iba napáchnu postrekom. Takáto včela, keď priletí k
svojmu úľu, už nie je vpustená do úľa, ale je usmrtená dru−
hou včelou. V tomto prípade zomierajú obidve. A tak sa sta−
ne, že včelár a včelia rodinka môže prísť o všetky lietavky.
V úli nastane pud sebazáchovy. V prvé tri dni po takomto
zásahu z úľa vylietajú nedospelé lietavky, ktoré musia do−
niesť minimálne vodu pre včeliu mlaď a matka prestane klásť
vajíčka. Týmto sa zastaví život v úli – stagnuje.  Takéto
lietavky žijú maximálne 4 týždne, a tak keď to zrátame, do
pôvodnej sily sa táto rodina dostane približne za 20 až 40
dní, čo závisí od počasia a poveternostných podmienok. A
tak všetko, čo v tomto období kvitne vlastne zostáva slabo
opelené alebo nedostatočne opelené. Napríklad poľnohospo−
dárske družstvo chce postriekať repku, zmeškalo agrotech−
nický termín, a rozhodne sa striekať chemickým prostried−
kom, kde je napísané pre včely neškodné, ale tak ako som
uviedol včely, ktoré zasiahol postrekovač, už neprežijú.
Opelená repka včelami zvýši výnos tejto kultúry o 40 %
najmä vtedy, keď sú včely v blízkosti repky v počte 4 rodiny
na 1 ha. A tak poľnohospodárske družstvo má pri tých is−
tých nákladoch o 40 % vyššiu úrodu. Mám za to, že to stojí
každému agronómovi na zamyslenie sa. A takto to funguje i
pri ovocných stromoch. Pri premnožení škodcu v kultúre
treba vykonať postrek po 19. hod. a v noci, kedy sú prinaj−
lepšom zasiahnuté iba dožívajúce staré lietavky, ktoré aj tak
hynú po 6 týždňoch svojej lietavej dospelosti, a tak včelám
nevzniká takmer žiadna škoda. Treba si uvedomiť, že včiel−
ky pre svoj život za 1 rok spotrebujú cca 70 kg medu v
jednej rodine a 30 kg peľu, ktoré musia nanosiť do úľa tieto
lietavky. Žiaľ, včela nevie spozorovať nebezpečenstvo, na−
koľko vidí len do vzdialenosti 60 cm. Pri postrekovaní v noci
nanajvýš, nakoľko včela rozozná 43 vôní, včela najbližších
24 hodín postriekané kvetenstvo nenavštevuje. A tak vlast−
ne poľnohospodár nepríde o zvýšenú úrodu a včelia rodinka
o svoje lietavky. Preto prosím všetkých záhradkárov, ako i
zodpovedných pracovníkov poľnohospodárskych družstiev,
keby pristupovali k zásahom na svojich kultúrach zodpo−
vednejšie a so srdcom.                              Tibor Valovič

Bývate v rodinnom dome, máte záhrad−
ku a chceli by ste znížiť množstvo odpadu,
ktoré vyhadzujete do smetnej nádoby, zís−
kať kvalitné hnojivo a pomôcť tak prírode?

Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí
30 – 45% z celkového množstva odpadu.

Ako si založiť kompostovisko?
Kompost si môžete založiť na hocikto−

rom mieste záhrady. Je však vhodné do−
držať niektoré zásady a odporúčania:

− zabezpečiť kontakt so zemou, aby bol
možný prístup pôdnych organizmov, ktoré
pomáhajú pri rozklade,

− kompostovisko by nemalo byť vysta−
vené priamemu slnku, silnému vetru ani
dažďu. Preto je vhodné umiestniť ho do
polotieňa a prikryť ho geotextíliou alebo
strieškou,

− umiestniť ho tak, aby neprekážalo su−
sedom,

− kompostovanie v hrobli – vhodná úpra−
va a navrstvenie do požadovaného tvaru
alebo v zásobníkoch, ktoré môžu byť z rôz−
nych materiálov.

Čo sa dá kompostovať?
− ideálna je mnohoraká zmes najrozlič−

nejších materiálov, ktoré sa dajú podrviť,
posekať a dobre premiešať,

− odpad z kuchyne: zvyšky z čistenia
ovocia a zeleniny, zvyšky jedál, čaj, kávo−
vá usadenina,

− odpad zo záhrad: kvety, pokosená trá−
va, konáre, lístie, zhnité ovocie, zemina,

− organický odpad: popol z dreva, hob−
liny, hnoj, trus, papierové obrúsky.

Čo nepatrí do kompostu?
− chemické prostriedky, staré oleje, prach

zo smetí, chorobami napadnuté časti rast−
lín, kosti a mäso, mliečne výrobky.

Ako na to?
Dno kompostovacej kopy vystelieme

hrubším materiálom – posekanými konár−
mi, drevom, aby sme zabezpečili cirkuláciu
vzduchu a odtok nadbytočnej vody.

Nazbierané materiály navzájom premie−
šavame. Je vhodné pridávať do kompostu

slamu lístie, drevenú štiepku, hobliny či piliny.
Kompostovací proces je založený na

aktivite mikroorganizmov a pôdnych živo−
číchov, preto musíme zabezpečiť dostatoč−
né prevzdušnenie materiálu. Zabezpečíme
ho dostatočným množstvom otvorov v zá−
sobníku a minimálne 2x ročne prekopaním.

Kompostovací materiál je vhodné pre−
miešavať malým množstvom zeminy. Ze−
mina obsahuje množstvo mikroorganizmov,
dokáže držať vlhkosť a výrazne dokáže

viazať zápach. Podiel zeminy by však ne−
mal byť väčší ako 10 %.

Kedy je kompost zrelý?
Vyzretý kompost je hnedej až tmavosi−

vej farby, drobnej štruktúry, nezapácha, ale
vonia ako humus. Obsahuje veľké množ−
stvo výživných látok. Hotový kompost
môžeme použiť ku všetkým typom plodín.
Na dostatočné zásobovanie pôdy živinami
stačí 1−2 cm vrstva kompostu ročne.

Čo kompostovaním získame:
− kvalitné hnojivo pre svoju záhradku,
− ušetríme peniaze na drahé hnojivá,
− znížime množstvo odpadov,
− pomôžeme životnému prostrediu.

Spracované z materiálu Priatelia Zeme
– SPZ (ab)

www.priateliazeme.sk

Kompostovanie − pomoc prírode

alebo sorbus domestica. Je to veľmi vzácny a
záhadami opradený strom starých Rimanov. Tí
ním označovali svoje cesty a hranice územia. O
niekoľko storočí neskôr si Turci nosili so sebou po
Európe sušené plody ako liek proti hnačke. Zaslú-
žili sa o jej rozšírenie v Európe. V časoch Márie
Terézie oskorušový strom bol dôležitým niveli-
začnným bodom v chotároch. V roku 2001 bola
oskoruša domáca európskym stromom roka. Nájde-
me ju od oblasti Katalánska až po Balkán. Naj-
staršia písomná zmienka o oskoruše je písaná v
češtine a pochádza z roku 1562. Na Slovensku
rastie v Malých a Bielych Karpatoch, ako i v Po-
važskom Inovci. V chotári Beckova sa vyskytova-
la pár desiatok rokov v každej jeho časti. Jej plody
v tvare malej hruštičky dozrievajú od augusta do
októbra. Kto prechádzal okolo nej, ochutnal jej zre-
lé plody, nezrelé sú trpké. Vlastníci tieto stromy
chránili pred poškodením. Po združstevnení na-
stala pohroma pre ne, aj pre ďalšie stromy. Ako
prvá bola zrezaná v časti chotára Orieškovská. Pa-
mätám sa na jej hrubý kmeň, ktorý skončil ako
palivové drevo. Jej drevo je veľmi kvalitné a tvr-
dé. Musela sa rozrezať a jej kmeň si zobrali mäsia-
ri ako penky na sekanie mäsa. Stromy rástli ďalej,
aj keď nemali už svojho majiteľa. Druhá etapa na-
stala v 70-tych rokoch pri nezmyselnej rekultivá-

cii lúk. Vtedy „zavadzala“ i keď nezavadzala a
skončila s inými druhmi stromov na dvoroch pár
chamtivcov.

Rád sa aj teraz prejdem neudržiavaným bec-
kovským chotárom. Poznám ho v každom ročnom
období. Spoznávať ho nás naučila mamina sestra
Vilka Tupá, otec a bratranec Milan Ježko. Keď som v
jeseni prechádzal farebným chotárom a zameral
som sa na oskorušu, bol som sklamaný. Videl som
napoly zoschnuté stromy. Pod niektorými boli za-
budnuté „ščápy“, ktorými ľudia mlátili po konároch.
Našťastie, niekoľko stromov oskoruše je dobre ukry-
tých v chotári a čakajú s plodmi bez obáv na „svo-
jich“, aby im ponúkli zrelé plody. Možno sa časom
zmapuje výskyt tohto vzácneho stromu v našom
chotári a pomôže sa mu prežiť ďalšie storočie.

Oskoruša okrem ľudového liečiteľstva má širo-
ké uplatnenie, napr. pri príprave oskorušových
marmelád či perníkov. Z jej plodov robili víno 400
rokov pred naším letopočtom už starí Skýti. Dá sa
použiť ako prídavok i do jablčného vína. Ale naj-
slávnejšia je ako destilát Oskoruškovica. Je to vzác-
ny a kvalitný alkohol. Akoby aj nie, veď zo 100 kg
nám natečie liter. Ak ste ich nazbierali pod tými
zabudnutými, ochraňujte ich, aby neskončili ako
tie, čo kedysi rástli v časti Orieškovská, Proškôlka,
Trbocké a inde.                                  Ľubomír Paulus

OSKORUŠA DOMÁCA
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MESIAC POĽOVNÍCTVA
Vážení spoluobčania, tak ako každý rok, aj tento rok si v

júni pripomíname mesiac poľovníctva. Mnohí ľudia si myslia, že
poľovníctvo je len „strieľanie zveri“. Toto však nie je pravda.

Pojem poľovníctvo v prvom rade zahrňuje ochranu zveri
a jej biotopu. Každý dobrý poľovník musí najskôr odpracovať
veľa a veľa hodín, aby chránil a v zimných mesiacoch prikr−
moval zver a až v poslednom rade lovil zver. Tento cyklus
by sa dal prirovnať k poľnohospodárom. Aj tí najprv sejú a až
potom žnú.

Samotný lov sa taktiež riadi určitými pravidlami, čiže žiadny
poľovník nemôže loviť zver, keď sa mu zachce a ako sa mu
zachce. Lovom zveri sa regulujú ich stavy, a tým sa zame−
dzuje škodám na poľnohospodárskych a lesných kultúrach
spôsobených divou zverou. Lovom niektorých druhov zveri
sa dokonca zabráni prenášaniu určitých chorôb na človeka.

Členovia PZ Hurban Beckov sa tiež príkladne starajú o
divokú zver. Bolo vybudovaných viacero kŕmnych zariade−
ní, ktoré sú pravidelne udržiavané a napĺňané krmivom, aby
zver v našich lesoch stále prebývala aj pre ďalšie generácie.
O pomerne prijateľných stavoch jelenej, srnčej a diviačej
zveri sa mnohí môžu presvedčiť aj sami pri návštevách na−
šich lesov. O stavoch drobnej zveri je však ťažko hovoriť.
Tieto sme my poľovníci neovplyvnili, ale boli to iné faktory.

PZ Hurban Beckov resp. jeho členovia by radi prispeli i k
dodržiavaniu poľovníckych tradícií tak, aby bol poľovník vzo−
rom aj pre ostatných občanov, aby bol príkladom disciplino−
vanosti a ustrojenosti tak, ako to bolo v minulosti, teda v
skratke povedané, aby si ľudia poľovníkov vážili. Spočíva to
hlavne v tom, aby sa obliekali a chovali v zmysle poľovníc−
kych tradícií, a nie ako žoldnieri, a aby si ľudia potom nemys−
leli, že sme ozaj „zabijaci“ zveri.

Myslím si, že toto sa nám v PZ Hurban Beckov darí, za
čo sme dostali aj uznanie od hostí z Nórska.

Miroslav Uherčík, predseda PZ Hurban Beckov

Naši poľovníci v spoločnosti nórskych hostí – sta−
rostu obce Bamble Jona Pietera Fiola (druhý zľava) a
jeho zástupcu Halvora Sannesa (tretí sprava)

Poľovníci zabudovali automat na jadrové krmivo
Starostlivosť o zver v revíri Beckov je celoročná záleži−

tosť užívateľa poľovného revíru, ktorým je Poľovnícke zdru−
ženie Hurban Beckov.

Na obrázku poľovníci Ing. Marek Jambor a Michal Čaňo
pri zabudovaní automatu pre zver na jadrové krmivo.

V máji sme opäť  privítali  históriu na
kolesách.  V  dňoch 8. – 10. mája 2009 sa
uskutočnil už 3. ročník medzinárodnej sú−
ťaže historických vozidiel – VETERAN RAL−
LY Nové Mesto nad Váhom. Tentoraz s
licenciou F.I.V.A.  – B. Znamená to, že sme
sa mohli tešiť na účasť vzácnych veterá−
nov a ich majiteľov z domova aj zo zahra−
ničia.

Súbežne s touto trojdňovou
medzinárodnou prezentáciou sa
v jej úvodný deň 8. mája usku−
točnil aj pretek v rámci Sloven−
ského pohára v jazde pravidel−
nosti historických vozidiel a v ďal−
ších dňoch 9. a 10. mája bola
národná súťaž Rally Slovakia.

V piatok súťažiaci absolvovali
dve etapy v celkovej dĺžke 110
km so štartom  o 9,30 h na Zele−
nej vode. Trasa poviedla cez
Kálnicu, Beckov, Trenčiansku
Turnú, Trenčianske Mitice, Ne−
poradzu, Motešice, Trenčianske Teplice,
Trenčiansku Teplú, Nemšovú, Skalku nad
Váhom, Trenčín, Kostolnú – Záriečie, Mel−
čice – Lieskové a Nové Mesto nad Váhom.

V sobotu čakala na súťažiacich trasa v
dĺžke 115 km so štartom o 9.00 h na Zele−
nej vode. Odtiaľ  trať poviedla cez Morav−
ské Lieskové, Dolné Srnie, Bošácu, Zábu−
dišovú, Zemianske Podhradie, Novú Bošá−
cu, Březovú, Lopeník, Starý Hrozenkov,
Dúbravu, Dolnú Súču, Hrabovku, Trenčín,
Trenčianske Stankovce, Beckov až  do
cieľa na Zelenej vode.

Výstavu vozidiel spolu so sprievodným
programom si záujemcovia o historické
vozidlá mohli pozrieť počas obedňajšej pre−

stávky účastníkov VETERAN RALLY mimo
Nového Mesta nad Váhom −  8. mája v
areáli Kúpeľov Trenčianske Teplice a 9. mája
na Mierovom námestí v Trenčíne.

Nedeľa 10. mája v čase od 8.30 do 10.00
h  patrila jazde zručnosti  na Zelenej vode.
Popoludní od 13.00 do podvečera 18.00 h
sa diváci mohli tešiť na zlatý klinec progra−

mu Concourse d´Elegance na Námestí slo−
body v našom meste. Účastníci, podaktorí
v dobovom oblečení, predstavili prítomným
návštevníkom svoje vozidlá. Súčasne pre−
biehala anketa divákov o najkrajšie vozidlo.
Anketové lístky sa na záver zlosovali v tom−
bole o zaujímavé ceny. Hodnotila i odborná
porota.

Ďakujeme všetkým, ktorí si nenechali
ujsť príležitosť navštíviť zaujímavú akciu,
pokochať sa krásou historických vozidiel a
povzbudiť súťažiacich. Usporiadateľ podu−
jatia spolu  s organizačným štábom vás čo
najsrdečnejšie pozývajú na 3. ročník  VE−
TERAN RALLY.

Ing. Pavol Čirka,  riaditeľ súťaže

Historické vozidlá opäť u nás

Vianočná výzdoba exteriérov
Čo nevošlo do predošlého čísla Beckovských novín.

V súťaži „Vianočná výzdoba exteriérov“  Kultúrna komisia pri OZ v Beckove dňa
29.12.2008 vybrala týchto výhercov:
rod. Králiková, č. domu 551, rod. Tehlárová, č. domu  556, rod. Paulusová a Múdra,
č. domu  408
Výhercovia získali poukážky na nákup tovaru v hypermarkete Tesco Nové Mesto
nad Váhom v hodnote  20 euro. BLAHOŽELÁME

Misia v Afganistane
Na ťažkej a zodpovednej misii Armády SR v Afganistane našu obec repre−

zentuje občan a člen PZ Hurban Beckov p. Ján Tekula, vojak z povolania.
Želáme skvelý výkon a návrat do kolektívu obce.                     Pavol Hladký
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Stolnotenisový turnaj 2009
Dňa 28.2.2009 sa v obci Hrádok uskutočnil 5. roč−

ník stolnotenisového turnaja mikroregiónu Beckov −
Zelená voda – Lehota. Na turnaji sa zúčastnili muž−
stvá obcí Beckov, Kálnica, Kočovce, Hôrka nad Vá−
hom, Nová Ves nad Váhom, Hrádok, Lúka nad Vá−
hom, Modrová a Modrovka. Víťazom turnaja sa stala
obec BECKOV v zložení: Jaroslav Zbudila, Igor Križan,
Ján Dvoran, Ján Hodermarský.

Jaroslav Zbudila, foto: Ondrej Tupý, Kočovce

preberáme víťazný pohár

víťazné družstvo

Výsledky streleckej súťa�e
Dňa 3. mája 2009 sa uskutočnil regionálny prebor

– región Nové Mesto nad Váhom a Trenčín – v broko−
vých disciplínach, kde v súťaži „TRAP“ obsadil pekné
deviate miesto Ing. Ján Kováčik strieľajúci za PZ Hur−
ban Beckov.

Dňa 10. mája 2009 na strelnici Stará Turá sa usku−
točnil regionálny prebor v streľbe z malokalibrovky, kde
PZ Hurban Beckov reprezentovali Martin Golány a Ing.
Ján Kováčik. Martin Golány skončil na 34. mieste a
Ing. Kováčik obsadil výborné 3. miesto.

Pavol Hladký

Na fotografii vidíte zakladajúcich čle−
nov beckovského futbalového mužstva
„TJ Ctibor Beckov“, ktorí si 15. júla 1973
priateľským zápasom pripomenuli 30.
výročie vzniku TJ v Beckove. Natíska

sa otázka, či si aj dnešní beckovskí fut−
balisti o tridsať rokov takto pripomenú
svoje pôsobenie. Pamätníci, spomína−
te na slávu beckovských športovcov v
70−tych a 80−tych rokoch už minulého
storočia?

Vtedajším súperom sa triasli kolená
už pri pohľade na siluetu nášho hradu.
Kde je sláva futbalistických zábav a
pamätných zájazdov po vtedajšej
ČSSR? Alebo vtedy tak bežné sobot−
né brigády, kde nielen funkcionári, ale
aj hráči s nadšením budovali svoju
„Maracénu“. Tu naháňali loptu nielen
cez víkendy, ale praktický každý deň, a
to aj napriek tomu, že o pestovanom
trávniku nemohla byť ani reč − v let−
ných mesiacoch dokonca pripomínal
vysušenú step. Krížom cez ihrisko vie−
dol chodník, každé ráno „udržiavaný“
pracovníkmi Hydrostavu, ktorí tade
merali cestu do práce. O telocvični ani
chýru ani slychu – všetko nahrádzalo
ihrisko, so šatňami vzdialenými 500 m
(vo vtedajšom Sirotári, dnes Kolkáreň),
čo už bola „kultúra“, pretože predtým
sprchu nahrádzal obecný hydrant. Na
zápasy sa jazdilo autobusom tzv. „Be−
neva“ – guľatý, dýchavičný, ktorý pred
každou jazdou potreboval malú gene−

rálnu opravu. Fanúšikovia v húfoch pri−
chádzali povzbudiť „svojich“ Beckovča−
nov – tu sa skrátka týždeň svätil futba−
lovou nedeľou!

Čo sa zmenilo od tých čias? Ihrisko
udržiavané, šatne
vybudované, tráv−
nik nám závidia aj
väčšie kluby, tré−
novali na ňom do−
konca aj hráči pr−
voligového AS
Trenčín. V zim−
ných mesiacoch
vykúrená telocvič−
ňa, sústredenia,
dresy ako pre ma−
nekýnov na každú
nedeľu vyprané a
prichystané, chý−
ba len „maličkosť“

– HRÁČI. Ako sa zmenili časy, zmenili
sa aj chute beckovských mládencov.
Už sa im nechce tráviť čas pri športe,
ale radšej v zadymenej krčme. Dlhú čas
si krátia demolovaním dopravných zna−
čiek, autobusových zastávok a dokon−
ca aj kúrie Dubnických. Tí, čo to aj chvíľu
skúšajú v družstve dorastu, si natiahli
spolu s pekným dresom aj hviezdne
maniere. Aj keď po jesennej časti skon−
čili na alarmujúcom poslednom mies−
te, namiesto tvrdej zimnej prípravy zvolili
bezstarostné šantenie v telocvični, čo
jarná časť súťaže nemilosrdne odhali−
la. V takejto tréningovej „morálke“ po−
kračujú však naďalej, nechodia tréno−
vať a dokonca už ani hrať. Dňa
10.5.2009 ich čakal pripravený auto−
bus (a to žiadna „Beneva“) na majstrov−
ský zápas, na ktorí však trucujúci man−
čaft nenastúpil. Čo všetko treba ešte
ponúknuť, prichystať, akú cestičku vy−
zametať, aby sa konečne hráčom chce−
lo? A to nie len dorastencom, ale aj
hráčom „A“ mužstva, ktorých musia
nahrádzať v tíme legionári zo širokého
okolia? Kam kráča beckovský futbal?
Kto vzkriesi zašlú slávu našich futba−
listov? Chlapci beckovskí, spamätajte
sa!                                  Milan Benko

BECKOVSKÝ FUTBAL

Podujatia poriadané KK
Kultúrna komisia na obdobie do konca augusta pripravuje:

− Deň detí: V sobotu 30. mája 2009 môžu všetky deti na ceste lesom opäť
stretnúť rozprávkové postavičky. Stačí, ak prídu v čase od 14.30 h do 16.30 h
do Matiášky a pôjdu po vyznačenej trase. Cieľ je v Tehelni, kde už budú
pripravené rôzne hry, súťaže o ceny, opekačka a diskotéka. Každý, kto prejde
Cestu rozprávkovým lesom, dostane odmenu. Štartovné je 0,50 eura.

− Deň otcov si pripomenieme futbalovým zápasom ŽENY – MUŽI v sobotu
20. júna. Pozor! Hľadajú sa ženy a muži so zmyslom pre humor, ktorí neberú
futbal príliš vážne. Znalosť pravidiel nie je podmienkou.

Muži − prihláste sa do futbalovej jedenástky u J. Zbudilu,
Ženy − prihláste sa do futbalovej dvadsaťdvojky u I. Martišovej.
Posledný termín registrácie: 12. jún 2009!
− Hodové koláče budú napečené v dňoch 14. − 16. augusta. Tešiť sa

môžete na diskotéku v KD, zábavu na parkovisku i na hodový koncert.


