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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Na zasadnutí obecného za−

stupiteľstva dňa 29.4.2008 pri−
jali poslanci nasledovné uzne−
senia:

Uz.č.229/2008 – OZ vzalo na
vedomie kontrolu uznesení zo
zasadnutia obecného zastupi−
teľstva, ktoré sa konalo dňa
25.3.2008 bez pripomienok .

Uz.č.230/2008 – a) Obecné
zastupiteľstvo vzalo ne vedomie
návrh alternatív štúdie Staveb−
ný obvod Záhrada.

b) doporučilo uvedené alter−
natívy odkonzultovať s odborník−
mi a na ďalšom zasadnutí OZ
predložiť doporučujúci návrh al−
ternatívy s odôvodnením.

Uz.č.231/2008 – OZ schváli−
lo udelenie pamätných listov ob−
čanom a organizáciám v zmys−
le návrhu.

Uz.č.232/2008 – OZ schváli−
lo pre akciu Rekonštrukciu so−
chy sv.Floriána v parku dodá−
vateľa Ak.sochára Jozefa Kle−
cha, Kollárova 11, Bernolákovo.

Podmienkou je dodržanie
podmienok udelených Kraj−
ským pamiatkovým úradom v
Trenčíne.

Uz.č.233/2008 – OZ vzalo na
vedomie návrh Technicko – or−
ganizačného zabezpečenia prí−
pravy a realizácie 800.výročia
1.písomnej zmienky o obci Bec−
kov .

Uz.č.234/2008 –OZ schváli−
lo navýšenie nákladov na Cest−
ný most smer Lipky v zmysle
ponuky.

Uz.č.235/2008 – OZ schváli−
lo dodávateľa pre akciu – Re−
konštrukcia priepustí v Piesko−
vej doline Lesostav, a.s. Nitra
za cenu uvedenú v ponuke, za
podmienok, že na financovaní
uvedenej akcie budú participo−
vať i PD Beckov, Lesy š.p. Tren−
čín, Urbariát Lašid a PZ Hurban
Beckov.

Uz.č.236/2008 – a) OZ vzalo
na vedomie žiadosť p. Smeta−
nu Jána, Klčové 12, Nové Mesto
nad Váhom, ohľadne vyriešenia
a ukončenia záležitosti vydania
prístupovej cesty parc. č.3932
pri Salaši.

b) OZ doporučuje žiadateľo−
vi riešiť uvedenú problematiku
súdnou cestou.

Uz.č.237/2008 – OZ schváli−

lo návrh na úpravu ceny za vý−
voz fekálií Tatrou 815 o 25 %.

Na ďalšom zasadnutí obec−
ného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo 30.5.2008 boli schvále−
ne tieto uznesenia:

Uz.č.238/2008 – OZ vzalo
na vedomie kontrolu uznesení
zo zasadnutia, ktoré sa kona−
lo dňa 29.4.2008 bez pripo−
mienok.

Uz.č.239/2008 − a) OZ vzalo
na vedomie informáciu starostu
obce ohľadne prípravy realizá−
cie osláv 1.písomnej zmienky
bez pripomienok .

b) OZ uložilo všetkým, ktorým
boli pridelené úlohy, aby k nim
pristupovali zodpovedne k dôs−
tojnej príprave a realizácii 1. pí−
somnej zmienky.

c/ OZ vzalo na vedomie ná−
vrh pamätnej medaile a pamät−
ného listu, ktorý spracoval p. V.
Polák bez pripomienok.

d/ OZ schválilo udelenie ďal−
ších pamätných listov v zmysle
návrhu.

Uz.č.240/2008– OZ vzalo na
vedomie čerpanie rozpočtu
obce za 1.štvrťrok 2008 bez pri−
pomienok.

Uz.č.241/2008 –OZ vzalo na
vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ
s MŠ J.M.Hurbana za 1.štvrťrok
2008 bez pripomienok.

Uz.č.242/2008 – a/ OZ vzalo
na vedomie informáciu starostu
obce ohľadne pripravovaného
perspektívneho riešenia záso−
bovania obce Beckov pitnou
vodou z lokality Ostredky.

b/ OZ vzalo na vedomie in−
formáciu starostu obce ohľad−
ne prípravy pásiem hygienickej
ochrany vodného zdroja na−
chádzajúceho sa v miestnom
parku.

Uz.č.243/2008 – OZ schváli−
lo do Rady školy pri ZŠ s MŠ
J.M.Hurbana zástupcov obce a
to Ing. Ľubomíra Čikla a Ernes−
ta Benka.

Uz.č.244/2008 – OZ schváli−
lo realizáciu pasportizácie hro−
bov na miestnom cintoríne fir−
mou Virtuál data group, a.s. v
zmysle ponuky.

Uz.č.245/2008 – a) OZ vzalo
na vedomie žiadosť firmy Sevo−
tech s.r.o., SNP 23, Stará Turá,

o kúpu pozemku parc.č.433 pri
budove Beckov č. 72 o rozlohe
97,5 m2.

b) OZ schválilo predaj pozem−
ku parc.č. 433 pri budove Bec−
kov č.72 o rozlohe 97,5 m2 firme
Sevotech s.r.o., SNP 23, Stará
Turá, za podmienky, že všetky
náklady s vypracovaním geomet−
rického plánu a poplatkami súvi−
siacimi s prevodom do Katastra
nehnuteľností uhradí kupujúci.

Uz.č.246/2008 – a) OZ vzalo
na vedomie žiadosť strediska
Nodam Beckov o finančnú pod−
poru na detský letný tábor.

b) OZ vzalo na vedomie žia−
dosť Cirkevného zboru ECAV na
Slovensku Beckov o finančnú
podporu na letný biblický tábor
pre deti a dorast.

c) OZ schválilo finančný prí−
spevok na letné tábory OZ No−
dam Beckov a Letný biblický tá−
bor Ev.a.v. cirkevného zboru v
Beckove pre deti z Beckova.

Uz.č.247/2008 – a) OZ vzalo
na vedomie žiadosť firmy Pro−
distav s.r.o., Krajinská 1, Pieš−
ťany o informáciu k možnej zme−
ne Územného plánu obce Bec−
kov k zámeru výstavby obytnej
zóny na pozemkoch podľa listu
vlastníctva č.857.

b) OZ nesúhlasilo so zmenou
Územného plánu obce Beckov
vo veci realizácie investičného
zámeru na výstavbu obytnej
zóny v extraviláne obce, časť „Pri
mlyne“.

Uz.č.248/2008 – a) OZ vzalo
na vedomie žiadosť p.Leony
Hodulíkovej, bytom Drietoma
658, o povolenie nočnej pre−
vádzky v Kaviarni – cukrárni v
obci Beckov.

b) OZ súhlasilo s povolením
nočnej prevádzky pre Kaviareň
a cukráreň – Predajňa Coop
Jednota pre p. Leonu Hodulí−
kovú, bytom Drietoma 658 v
zmysle VZN obce Beckov o
čase predaja v prevádzkach
obce.

Uz.č.249/2008– a/ OZ vzalo
na vedomie informáciu ohľad−
ne služieb v obecnej prevádz−
ke – predaj plynových bombo−
vých fliaš za obdobie január –
máj 2008.

b/ OZ z dôvodu malého poč−
tu záujemcov o uvedenú služ−

bu schválilo zrušenie uvedenej
služby.

Uz.č.250/2008 – a/ OZ vzalo
na vedomie predložené návrhy
zmlúv o budúcej zmluve a zmlu−
vy o nájme medzi obcou Bec−
kov a záujmovým združením PO
Beckovský hrad.b/ OZ doporu−
čilo zvolať mimoriadne zasad−
nutie k prerokovaniu uvedených
zmlúv za prítomnosti právnika v
termíne dňa 3.6.2008 o 19,00
hod. v klube pri parku.

Uz.č.251/2008 – OZ vzalo na
vedomie informáciu o potrebe
výkupu pozemkov v lokalite pri
bytovkách z dôvodu budúcoroč−
nej realizácie chodníka a asfal−
tovej komunikácie.

Uz.č.252/2008 – OZ vzalo na
vedomie informáciu ohľadne
stretnutia zástupcov obce Bec−
kov a zástupcov obce Slavkov
za účasti zástupcov jestvujúcich
organizácii v obciach ohľadne
možnej vzájomnej perspektívnej
spolupráce.

Uz.č.253/2008 – OZ vzalo na
vedomie informáciu o ukončení
geotechnického monitoringu ju−
hovýchodného hradného múru.

Uz.č.254/2008 – OZ vzalo na
vedomie informáciu starostu
obce ohľadne ukončenia činnos−
ti skládky TKO v Novej Vsi nad
Váhom k termínu 31.12.2008.

Uz.č.255/2008 – OZ schváli−
lo prípravu projektov:

a/ na komunikáciu a chodník
pri bytovkách

b/ časti pri zdravotnom stre−
disku

c/ časti pri základnej škole
d/ projektu sochy sv. Trojice.

Na mimoriadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa
3.6.2008 boli prijaté dve uzne−
senia:

Uz.č. 256/2008 – Obecné za−
stupiteľstvo schválilo Zmluvu o
nájme medzi obcou Beckov a
Záujmovým združením právnic−
kých osôb Beckovský hrad v
zmysle pripomienok.

Uz.č.257/2008 – Obecné za−
stupiteľstvo schválilo Zmluvu o
budúcej zmluve medzi obcou
Beckov a Záujmovým združením
právnických osôb Beckovský
hrad v zmysle pripomienok.

Zapísala Anna Benková
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Na slovíčko, pán starosta...
Pán starosta, dva mesiace uplynuli a opäť sa

stretáme, aby ste nám odpovedali na zopár otá−
zok, týkajúcich sa diania v našej obci.

1. Niektorí naši občania majú pocit, že OZ
sa zameriava viacej na hrad ako na samotnú
obec. Oddeľujú obec (podhradie) od hradu.

Niektorí zase chá−
pu hrad ako ne−
oddeliteľnú sú−
časť obce. Aká je
stratégia a takti−
ka OZ pokiaľ ide
o priority v obci?

Keď sa povie
obec Beckov, väč−
šina ľudí si pred−
staví hrad, múze−
um a pohostin−
ných ľudí. Ďalší
určite poznajú Bec−
kov ako rodisko i
pôsobisko vý−
znamných osob−
ností kultúrneho,

spoločenského a politického života. Všetci ale
dobre vime, že najviac rezonuje NKP Hrad Bec−
kov. Preto oddeľovať obec od hradu a naopak
nepovažujem za správne. Mnohí moji známi ho−
voria: „Vy máte hrad, vy sa máte!“. Poviem prav−
du, som na náš hrad hrdý. Byť však vlastníkom
NKP nie je len radosť, ale i zodpovednosť. Zodpo−
vednosť za jeho stav, prevádzkovanie, bezpeč−
nosť návštevníkov ale i občanov. V neposlednom
rade však zodpovednosť za jeho zachovanie pre
ďalšie generácie ako kultúrne dedičstvo našich
ppredkov. Preto si myslím, že keď OZ našej obce
aj napriek tomu, že to nemá ľahké, rozhodlo o
jeho rozsiahlej rekonštrukcii, rozhodlo správne.
Viem, že problémov, ktoré je treba riešiť v obci je
veľa, ale treba brať do úvahy príležitosť, ktorá sa
už nikdy nebude opakovať. A to možnosť čerpa−
nia z fondov Európskej únie a z Nórskych fon−
dov. Preto nesmierne množstvo času, ktoré ve−
denie obce venuje prípravným prácam a mno−
hým ďalším náležitostiam, ktoré sú potrebné pre
podanie žiadostí do uvedených fondov, považu−
jem za správne. Vítam diskusiu, ktorá sa začala
– chcem však upozorniť, že každé zasadnutie
OZ je verejné a hlavne tam je možnosť adresovať
všetky svoje otázky, názory na život a dianie v
obci. Každý z nás má v živote svoje priority. Tie
má aj vedenie obce. Jednou z nich je aj rozvoj
cestovného ruchu a rekonštrukcia NKP Hrad
Beckov. Som presvedčený, že úspešná realizá−
cia uvedeného zámeru prinesie obci vytvorenie
ďalších pozitívnych podmienok pre plnenie
všetkých priorít obce.

2. Pozornosť si zaslúži aj oprava či skôr
stavba nového mosta v Matiáške. Kedy bude
dokončená?

Stavba nového mosta započala v mesiaci máji
a podľa zmluvy by mala byť dokončená do konca
mesiaca júna. V tomto období je realizovaná väč−
šia časť prác, nakoľko je potrebné dodržať tech−
nologický postup, práce boli na určitý čas preru−
šené. Predpoklad dodržania termínu rekonštruk−
cie realizácie stavby je reálny. Nový most by mal
byť od 1. júla v riadnej prevádzke.

3. A čo nové priepusty?
Všetci dobre vieme a zvlášť občania v časti

obce Matiáška, čo sa dialo v minulých rokoch,
keď obec zasiahli prívalové dažde − škody na
majetku obce a občanov, ktoré spôsobila príva−
lová vlna vody z hôr a z rekultivovaných po−
zemkov, ktoré obhospodaruje PD Beckov. Ob−
vodný úrad životného prostredia v Novom Mes−
te nad Váhom na základe zistení uložil Poľno−

hospodárskemu družstvu Beckov v spolupráci
s právnickými osobami, a to Obec Beckov, Lesy
SR, Urbárska spoločnosť Lašid Beckov, Poľov−
nícke združenie Hurban Beckov zrealizovať na
účelovej komunikácii p.č. 5143/1 tri cestné prie−
pusty s odvedením vôd do „Šimkech, Paulusech
a Tupých“ jarku. Tieto práce zadala obec fi Le−
sostav Nitra, ktoré boli zrealizované v mesiaci
máji. Dozor nad prácami vykonávali Ing. Martin
Neboháč a poslanec OZ p. Pavol Hladký. Ďalšie
podmienky a úlohy boli uložené Poľnohospodár−
skemu družstvu Beckov, ktoré ich má zrealizo−
vať v termíne do 31.08.2008. Tieto úpravy by
mali v podstatnej miere znížiť riziko vzniku škôd
pri vzniku prívalových dažďov. Dúfam, že všetci,
ktorí uvedenú komunikáciu užívajú, si uvedomia,
že do uvedených úprav boli vložené nemalé fi−
nančné prostriedky.

4. Z parku „zmizol“ sv. Florián, baroková
socha patróna hasičov. Kam sa podel?

Socha patróna hasičov, ktorá bola umiestne−
ná v parku už dlhší čas, čakala na svoju opravu.
Obecné zastupiteľstvo v súťaži vybralo dodáva−
teľa, ktorým je náš rodák akad. sochár Jozef
Klech. Socha bola dodávateľom po častiach ro−
zobratá a špeciálnym autom prevezená do atelié−
ru v Bernolákove. Rekonštrukcia sochy sv. Flori−
ána by mala byť ukončená podľa platnej zmluvy v
termíne apríl 2009.

5. So sochou sv. Floriána sme sa dostali
do centra obce, do pamiatkovej zóny a pásma
ochrany vodného zdroja. Povedzte nám, pro−
sím, o najdôležitejších zmenách, ktoré sa tý−
kajú ochrany tejto oblasti.

V centre obce, v druhej polovici parku, sa
nachádza vodný zdroj, ktorý zásobuje našu obec
pitnou vodou. V zmysle novej legislatívy, ktorá
platí po vstupe Slovenska do EÚ, iniciovala Tren−
čianska vodohodspodárska spoločnosť prehod−
notenie ochranných pásiem vodného zdroja. Ná−
vrh, ktorý spracovla fi Vodné zdroje Slovakia,
bol pripomienkovaný zo strany všetkých zain−
teresovaných, no hlavne však zo strany obce,
nakoľko by jeho uplatnenie v praxi znamenalo
veľmi negatívny dopad na ďalší rozvoj obce. Na
základe tohoto bol spracovaný druhý variant,
ktorý je momentálne pripravený na ďalšie pripo−
mienkovanie. Som si vedomý, že vyhlásenie
nových ochranných pásiem vodného zdroja v
parku môže zčasti negatívne ovplyvniť ďalší roz−
voj obce a jej zámery. Preto už niekoľko rokov
žiadame Trenčianske vodárne a kanalizácie, aby
sa započali práce pre prípravu a využitie vod−
ných zdrojov v lokalite Ostredky. Posledná pí−
somná informácia z mája t.r. znie, že naše nie−
koľkoročné úsilie je korunované úspechom a
„ľady sa pohli“! Na začiatok boli vyčlenené fi−
nančné prostriedky pre spracovanie projektovej
dokumentácie (pre územné a stavebné povole−
nie) na využitie vodného zdroja v Ostredkoch.
Informácie ohľadom návrhu nových ochranných
pásiem vodného zdroja v parku je možné po−
skytnúť na požiadanie po dohovore s pracovníč−
kami OcÚ alebo osobne so mnou.

6. Minule sme hovorili o projekte dostavby
budovy ZŠ. Je niečo nového?

V tejto veci nie je nič novéhoho, nakoľko náš
termín pre podanie žiadosti s projektom je 4. sep−
tember 2008.

7. Medzi ľuďmi stále rezonujú hovory o ka−
nalizácii. Za akých podmienok môže obec re−
alizovať tento plán? Je to vôbec možné v ta−
kejto malej obci, veď máme len 1300 obyvate−
ľov, uskutočniť dnes náročný projekt kanali−
zácie? Za aké peniaze?

Naša obec má už niekoľko rokov spracovaný
projekt a platné stavebné povolenie pre realizáciu

kanalizácie. Je to jedna z priorít, ktoré by sa mali
postupne realizovať. Je však otázne, kto by ju
mal realizovať a za aké finančné prostriedky. V
roku 2006 bol náš projekt vyradený z dôvodu
nesplnenia podmienky počtu obyvateľov, t.j. nad
2000. V tomto období väčšina členov OZ zastáva
názor, že pokiaľ je obec zastúpená v spoločnosti
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., mala by
uvedený zámer realizovať ona. Hlavným dôvo−
dom je finančná náročnosť uvedeného zámeru.
Veď sa jedná o investíciu, ktorá presahuje čiast−
ku 125 miliónov Sk. Preto vedenie obce vyvíja
úsilie, aby uvedený zámer bol v čo najkratšom
čase zahrnutý do plánu investícií Trenčianskych
vodární a kanalizácií a.s., hlavne v náväznosti na
možné vyhlásenie nových ochranných pásem
vodného zdroja v parku.

8. Aké projekty sa budú realizovať alebo
sa už realizujú v našej obci v súčasnosti?

V súčasnosti veľký podiel času vedenie obce
venuje príprave projektov a zabezpečeniu územ−
ného a stavebného povolenia na akciu „Rekon−
štrukcia vybraných častí „ hradu Beckov −. obno−
va hradu Beckov – Dolný hrad – Horný hrad a
Infraštruktúra k hradnému komplexu. Je to naj−
náročnejšia akcia, ktorú kedy obec pripravovala,
venujú sa jej okrem vedenia obce odborníci z rôz−
nych oblastí, právnici a mnohí ďalší.

Už v predošlej časti odpovedí som spomenul
realizáciu nového mostav Matiáške a rekonštruk−
ciu sochy sv. Floriána.

V neposlednom rade je potrebné spomenúť
prípravu 800. výročia prvej písomnej zmienky o
obci a mnohé ďalšie.

V tomto období boli dokončené projekty pre
plynofikáciu obecného úradu a kultúrneho domu.
Je potrebné vybrať v súťaži dodávateľa, vybaviť
stavebné povolenie a stihnúť realizáciu plynofiká−
cie do vykurovacieho obdobia, t.j. do 15. októbra
2008.

V tomto období chceme projekčne pripraviť
opravu sochy sv. Trojice na námestí, ktorá po−
trebuje generálnu rekonštrukciu. Určite budeme
brať do úvahy pripomienky občanov k oploteniu
uvedenej sochy.

Projekčne je potrebné pripraviť nový stavebný
obvod pri bytovkách, cestu a chodník alebo chod−
níky a mnohé ďalšie. Všetko sa však odvíja od
množstva finančných prostriedkov v obecnej po−
kladnici.

Vrásky na tvári mi robí neustále sa zvyšujúce
množstvo odpadov a stým spojené množstvo
potrebných finančných prostriedkov na ich likvi−
dáciu. Už teraz sa dá predpokladať, že výška
nákladov, spojená so zberom a likvidáciou odpa−
du v obci prevýši predpokladanú výšku príjmov.

9. Na záver: prípravy na oslavy 800 rokov
prvej písomnej zmienky o obci Beckov, ktoré
sa budú konať 16.−17. augusta 2008, sú už
naplno rozbehnuté, čo treba povedať našim
čitateľom a občanom pri tejto príležitosti?

Prípravy na 800. výročie prvej písomnej zmien−
ky sú v štádiu, kedy prechádzajú do poslednej a
rozhodujúcej fázy. Aj touto cestou chcem požia−
dať všetkých občanov, aby sme spoločne vy−
tvorili také podmienky, ktoré vytvoria atmosféru,
plnú neopakovateľných zážitkov. Viem, že naša
obec prechádza určitou fázou vývoja, rekonštru−
uje sa, stavia sa, premieňa sa, preto nebudú
vzhľadovo podmienky ani zďaleka ideálne. Ve−
rím však, že naše pohostinstvo a ponuka progra−
mov osloví väčšinu občanov, rodákov a náv−
števníkov obce. Pozvánku s programom dosta−
ne každá domácnosť.

Ďakujem Vám za rozhovor (rozhovor sa usku−
točnil 16.06.2008).

Dana Badžgoňová
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Dnes predstavíme naším čitate−
ľom jedinú ženu v súčasnom zlo−
žení obecného zastupiteľstva.

Je ňou
poslankyňa
Anna Kabelí−
ková, rod.
Uherčíková,
ktorú všetci
známi volajú
Anika.

1. Anika,
od decem−
bra 2006 si
sa stala po−

slankyňou OZ v Beckove. Čo ťa
viedlo k myšlienke kandidovať?

Popravde, nikdy som sa neza−
oberala myšlienkou ísť do politiky,
ak sa funkcia poslanca OZ v obci
dá nazvať politikou. Oslovili ma ľu−
dia, ktorí mi navrhli takúto možnosť
a ja som po zvážení všetkých pre
a proti ponuku prijala. Samozrejme,
obávala som sa spolupráce s ľuď−
mi a schopnosti porozumieť problé−
mom v obci. Ale, ako sa hovorí „nikto
múdry z neba nespadol“. V kaž−
dom zoskupení viacerých ľudí sa
nájdu ľudia s rôznymi názormi. Ja
som optimista, spolieham sa na
vlastnú intuíciu a úsudok. Aj v tom
zmysle, že i ľudia s rôznymi názor−
mi, ale s určitou dávkou ohľadupl−
nosti, tolerancie a schopnosti na−
čúvať, nájdu kompromis pre dobro
veci. A tak som tu hlavne vďaka
ľuďom, ktorí mi verili. Aj touto ces−
tou im ďakujem za prejavenú dô−
veru.

2. Dlhé roky pracuješ ako uči−
teľka v materskej škole v Novom
Meste nad Váhom. Prečo si si vy−
brala toto povolanie a čo Ti dáva
každodenný kontakt s malými
deťmi?

Stať sa učiteľkou alebo praco−
vať s deťmi bolo mojim snom už od
mala. Od mala som „vyučovala“
všetko, čo sa dalo, macov, bábiky,
hračky. Popísané kriedou bolo
doma všetko. Najlepšie sa mi písa−
lo na bránu. Ale život to zariadil
inak, nepokračovala som v štúdiu,
ale zostala som učiť deti v mater−
skej škole. Môžem ale povedať, že
som to nikdy neoľutovala, pretože
moje povolanie ma maximálne na−
pĺňa. Úprimné detské očká vás
nikdy nesklamú. Medzi deťmi sa
nemusíte hrať na nikoho iného, vaše
klamstvo a neúprimnosť hneď od−
halia. Intuitívne vycítia, keď vás nie−
čo trápi, keď nemáte náladu. Sú
úžasné, ako vám chcú všetci po−
máhať, ako vám chcú urobiť radosť
– bez pretvárky, bez nároku na od−
menu, proste len tak, pre radosť,
pre váš úsmev a pohladenie.

3. Okrem iného si aj manžel−
ka a matka. Dcéra úspešne skon−
čila gymnázium, chystá sa ďalej
študovať?

Dcéra ukončila osemročné gym−
názium v Novom Meste nad Vá−
hom v minulom roku. V súčasnosti
študuje na Univerzite Cyrila a Me−
toda v Trnave.

4. Ako poslankyňa si aj člen−
kou kultúrnej a sociálnej komi−
sie, zúčastňuješ sa na všetkých
akciách týchto komisií, naviac na
zastupiteľstvách riadnych i mi−
moriadnych, na prípravnom vý−
bore k oslavám písomnej zmien−
ky… Rodina neprotestuje aspoň
občas?

Klamala by som, keby som tvr−
dila, že nie. V súčasnosti takmer
každý bojuje s časovým deficitom.
Poviem možno otrepanú vetu, ale
pri dobrej vôli to všetko ide. Čo sa
týka rodiny, snažím sa ju nezane−
dbávať. Domáce práce a povinnosti
robím vtedy, keď sa dá. Niekedy
večer, niekedy si privstanem, na
takéto povinnosti sa vždy musí nájsť
priestor. A keď mi rodina občas
vytkne, že nie som doma, keď by
si to oni želali? Nuž čo, občas tre−
ba aj trochu vzruchu... Podstatné
je, že sa mám za kým ponáhľať, že
ma doma niekto čaká. Bez rodiny
si to neviem ani predstaviť. S ňou
je život hneď veselší, pohľad naň
ružovší a spoločne sa všetky prob−
lémy riešia ľahšie.

5. Máš ešte čas aj na záľuby,
koníčky? Ako tráviš voľný čas,
dovolenky?

Každý, kto ma pozná, vie, že
som čovek, ktorý musí stále niečo
robiť. Stále v pohybe. Ponáhľam sa
do práce, ponáhľam sa z práce,
dokonca aj na vychádzke idem s
deťmi akosi rýchlejšie. Ak aj stíham
pozerať nejaký večerný film, väčši−
nou sa na druhý deň pýtam kole−
gýň na detaily, ktoré mi z filmu ušli,
pretože si pri ňom robím nejaké
ručné práce, napr. háčkujem. Dáv−
nejšie som aj plietla, myslím ihlica−
mi, ale občas možno aj dve na tri.
Milujem kvety, zeleň v záhrade, prá−
cu v nej a keby toho času bolo ešte
trošku viac, hubárčenie. No, na to
už zostáva celkom málo...

6. Naša obec má veľa nevy−
riešených vecí, ktoré by si žia−
dali pozornosť nás všetkých, ale
hlavne volených zástupcov ob−
čanov. Ktorý problém pokladáš
za najvýraznejší, ktorý je pre
Teba výzvou?

Je veľa vecí, ktoré sú „prvora−
dé“: hrad, voda, kanalizácia, chod−
níky atď... ale ja si myslím, že naj−
dôležitejšou prioritou je udržať exis−
tenciu základnej a materskej školy
v Beckove. Naplniť ich dostatočným
množstvom žiakov. Otvorenie no−
vého stavebného obvodu, ktorý
obec plánuje, by perspektívne na−
pomáhal prílivu mladých ľudí do obce
a tým aj detí do školy.

7. A na záver: Si rada, že si
sa stala poslankyňou?

K tomu sa môžem vyjadriť až
na konci volebného obdobia, či moja
účasť v OZ bola pre obec a ľudí
prínosná alebo som bola členkou
OZ „len do počtu“.

Za rozhovor ďakuje a veľa úspe−
chov v práci i v osobnom živote
želá

Dana Badžgoňová

Mnohokrát sme sa bavili o sile zla.
Ľudia premýšľajú o veciach tohto
sveta z pozície obetí. Ale aké sme
my vlastne obete? Kto ich z nás
robí?

Práve to negatívne, čo sa zmoc−
ňuje našich myslí. Vytrvalo, každo−
denne a nenápadne. A zrazu pľuje−
me jedovaté sliny na okolitý svet.
Nadávame, ale neukazujeme cestu.
Ten, ktorý sa nás zmocnil, nepotre−
buje ľudí viesť k vytváraniu hodnôt,
jemu postačí, že tvorcovia sa dusia
v problémoch. Nekrič teraz, že sa ťa
to netýka. Každý jeden z nás sa
nechá ovládnuť, aspoň na chvíľoč−
ku. Prestane byť v strehu, lebo je
unavený, preťažený prácou, zodpo−
vednosťou. A sadne mu „na lep“.
Zabudli sme, že cesta do pekla je
dláždená dobrými úmyslami? Chápe
sa to ako pýcha.

Nekonečné hľadanie chýb, vín,
zlých úmyslov, neoblomnosť vlast−
ných presvedčení, neschopnosť sa
učiť počúvať iných, zaťatosť a strach
z nového... Je toho veľa−preveľa, čo
nás drží v zajatí temna. Čím viac pre−
mýšľame nad krivdami, tým viac sa
stávame nespokojnými šíriteľmi ne−
gatívnej energie. Podieľame sa na
zväčšovaní nešťastia. A prečo? Ne−
boli sme zrejme dosť nešťastní, dosť
na dne, neboli sme dosť ponížení, keď
nemáme síl na únik?

Lebo je aj iný spôsob života. Tam

netreba si každého všímať, všetko
kritizovať. Tam sa ľudia majú radi
(nehovorím o „raji“), pomáhajú si, ve−
dia spolupracovať, obetujú sa jeden
pre druhého (nie je to 24 hodín den−
ne, ale táto ich činnosť prevláda).
Verte, že takýchto ľudí je stále dosť.
Pomôžu, keď treba, nepýtajú si žiad−
nu odmenu. Veď aj načo? Vedia, že
keď dnes dajú niečo potrebnému,
zajtra niekto iný urobí gesto lásky im.
Odovzdávajú dobré skutky denno−
denne vôkol seba bez nároku na
odmenu.

Lebo „odmenu“ majú zo všetkých
strán: od im podobných v podobe
priateľstva a nezištnej pomoci (táto
stále jestvuje − a ak sa ti jej nedostá−
va, možno nerobíš niečo dobre); od
neprajníkov a závistlivcov ako ška−
redé útoky na čokoľvek a kohokoľ−
vek z ich blízkosti a od Pána, ktorý
nad nimi bdie, aby nepodľahli v sla−
bej chvíli.

Je to vlastne veľmi jednoduché, a
preto na tom všetci neustále zlyhá−
vame.

Ešte si myslíš, že tvoja cesta je
jediná správna?

Ak sme obete, tak len samých
seba, svojej slabosti. Keď prijmeme
takúto myšlienku, tak sa dostávame
do bodu, kedy môžeme začať pra−
covať na spoločnom diele, teda aj pre
dobro iných, nielen vlastné. Môžeme
spolupracovať. S inými.                  (b)

Konečne sa našiel niekto s
kritickými postojmi a výzvou do
diskusie o problémoch obce.
Danka Dobrovodská vystihla
všetko tak jasne a v takej šírke,
že sa to ani lepšie nedalo vystih−
núť. Zachytila všetky oblasti, vrá−
tane volebného programu.

Beckovské noviny číslo 5. roč−
ník IX. november 2006, ktoré máte
v domácnostiach, sú venované
volebným programom strán, kon−
krétnym kandidátom za strany,
avšak tam nenájdete nezávislé−
ho kandidáta. K presadzovaniu
mnohých vecí nestačí nezávis−
losť.

Obrady na našom cintoríne sú
prevádzané na úrovni a sú bez−
problémové. Súhlasím s tým, aby
pred začatím cirkevného obradu
bola prevedená odobierka o vy−
konanom diele občana počas ži−
votnej púte. Po tomto sa kňaz
ujme prevedenia obradu. Tak
som to zažil aj v iných obciach.
Pokiaľ je občan členom organi−
zácie a táto sa podieľa na obra−
de, tak sa to dá všetko zladiť, ako
to robíme aj my poľovníci a je to

v poriadku.
Občania, ktorí pracovali v silo−

vých zložkách (MV SR, MO SR),
majú na príslušných krajoch svo−
jich ordinárov, na ktorých sa po−
zostalí obrátia alebo na funkcio−
nára, ktorý vybavuje obrady, a tí
veci zariadia. Pracovníčky OÚ v
Beckove vám vec ochotne vysvet−
lia.

Domov dôchodcov nového
typu, kanalizácia a zdroj pitnej
vody, to musí byť po hrade priori−
tou a k tomu patrí aj nový staveb−
ný obvod.

Blíži sa deň, kedy zrovnopráv−
nime v našej obci ženy vo všet−
kom a starosta vydá súhlas k
tomu, aby svadobný obrad vie−
dla žena, poslankyňa Kabelíko−
vá, ktorá bude zrejme prvá žena
na tejto pozícii v obci.

Nás v KOVP, obchodu a slu−
žieb poznáte aj s našimi životo−
pismi, pracujeme väčšinou v pre−
ventívnych a represívnych ve−
ciach, ktoré slúžia potrebám obce.
Vždy sme ochotní počúvať obča−
na a pomôcť mu.

Pavol Hladký

Prečo na nás slnko nesvieti

Tolerancia po beckovsky − ohlas
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DEÒ DETÍ
Za siedmimi horami, za siedmimi dolinami, za kop−

čekom Matyáška, v doline Teheľňa, raz do roka mož−
no vidieť detský raj: v lese ožijú naozajstné ježiba−
by, čerti, zbojníci, ale aj Červená Čiapočka, šašo,
vodník a jeho víly, Shrek a Fiona, Flinstonovci, Aste−
rix a Obelix aj Teletubies. Je tam malinovky, koľko
hrdlo ráči a nanukov, koľko bruško stačí (a maminka
dovolí). Rodičia a všetci ostatní dospelí majú na deti
celý deň čas: spolu opekajú pri ohníku, kreslia na
chodník, športujú, tancujú a spievajú. No veru, ško−
da, že je Deň detí len raz v roku…                       LM

opekanie

všetci spolu, masky aj deti

Snehulienka a deti

Štart

Zaspomínajme si na Deň
matiek, ktorý sme si v našej obci
uctili v nedeľu 18. mája 2008 v
Kultúrnom dome. Deti materskej
a základnej školy propravili bo−
hatý program, ktorý potešil srd−
ce každého rodiča. Spontánny
prejav našich škôlkárov zanechal
tie najlepšie dojmy – deti ukáza−
li, že prejaviť sa pred publikom
je ich druhá prirodzenosť. Poďa−
kovanie patrí Janke Bagovej, zá−

stupkyne pre MŠ a ostatným učiteľkám,
ktoré ukázali šikovnosť svojich zveren−
cov. Žiaci ZŠ J.M. Hurbana nenechali
nikoho ľahostajným. Skvelý program,
dobré „herecké“ výkony, obetavosť uči−
teľov... rodičia mohli vidieť na vlastné
oči, že ich potomkovia vedia viac ako
len sedieť pred počítačmi. Stále je dosť
mladých ľudí, ktorí sa radi podelia so
svojím talentom, schopnosťami. Ďaku−
jeme všetkým žiakom a ich učiteľom v
mene obce a jej predstaviteľov, ako aj
v mene RR Beckovských novín a pre−
dovšetkým v mene všetkých rodičov a
starých rodičov za krásny darček ku
Dňu matiek.                                   (b)

DEŇ MATIEK

2. ročník VETERAN RELLY Nové
Mesto nad Váhom 9. − 10. máj 2008. Uspo−
riadateľ: Firma CREDO−TRADE s.r.o.
Miesto konania: Nové Mesto nad Váhom,
Beckov, Kálnica, Zelená Voda

Dňa 9. mája 2008 okolo 14. 30 hod. cez
obec Beckov prešlo asi 50 vozidiel zo SR,
ČR, Rakúska, Maďarska a Nemecka.

Prišli zo smeru Krivosúd−Bodovka, ab−
solvovali jednu súťažnú úlohu, zastavili sa
na občerstvenie v Kúrii Beckov a deviati
navštívili Beckovský hrad.

Ďalšou zastávkou bola obec Kálnica, kde
prebehli ďalšie súťaže.

Súťažný program pokračoval v sobotu
10. mája 2008 − dopoludnia v areáli Zelená
Voda jazdou zručnosti a jazdou pravidel−
nosti na čas a popoludní na nám. Slobody
v Novom Meste nad Váhom súťažou ele−
gancie Concourse d´Elegance.

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE VETERÁNOV

sa konalo v sobotu, dňa 3. mája 2008 v
čase od 13. do 18. hodiny. Slávnostné otvo−
renie podporil krátkym príhovorom aj sta−
rosta obce p. Karol Pavlovič. Sprievodné
slovo mala slečna Lucia v historickom šate.

Bludní rytieri a ich spriatelené skupiny

Spiculatores a Bergfrit sa aj tento rok pred−
stavili bohatým programom, ktorý bol za−
meraný na rytiera a jeho koňa. Uvideli sme
vystúpenie divadelnej skupiny, poučili sa o
tom, ako v stredoveku písali knihu v dielni
manuskríptora, zažili sme turnaj v hode
nákovou, zúčastnili sme sa školy šermu a
streľby z lukov a kuší, uvideli rytiera v sku−
točnom zbroji, malí okúsili chrbát koňa,
ochutnali sme dobovú kuchyňu, aj medovi−
nu p. Krivého a mnohé ďalšie …

Tento rok bol rekordný – otvorenia hra−
du sa zúčastnilo 2000 platiacich návštevní−
kov, čo je najviac za posledné roky. Mož−
no k tomu prispelo aj dobré teplé počasie a
kvalitný program, ktorý tradične priláka na
hrad svojich návštevníkov.

O občerstvenie sa postaral Milan No−
žina.

OTVORENIE SEZÓNY 2008 NA HRADE BECKOV

Lucia sprevádzala programom
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Bolo ráno, 27. mája 2008, 6.00
hod. ráno. Po uliciach Beckova krá−
čali naši dôchodcovia, členovia ZO
JDS. Letný čas pozýva svojou ľah−
kosťou a teplom k prežitiu nie
všedného dňa. Na križovatke pri
lekárni zastal moderný autobus,
vybavený klimatizáciou, ktorý nás
už dlhšie bezpečne vozí na zájazdy.
Za volantom sedel majiteľ pán Ján
Urban z Hornej Stredy.

V pohode sme sa usadili, zozná−
mili s trasou, po ktorej sa povezie−
me: Beckov − Zvolen, zámok − Sliač,
kúpele − Banský Bystrica. Išli sme
po pamätihodnostiach stredného
Slovenska.

Prvá zastáv−
ka − zámok Zvo−
len. V domnení,
že podľa nášho
hradu sa všade
otvára o 9. hod.,
sme dorazili na−
čas. Omyl, zá−
mocké panstvo
otváralo až o 10.
hod. Dôkladne
sme prešli ná−
dvorie, využil i
sociálne zaria−
denie, posedeli,
ba dokonca vypili kávu. Sympatic−
ká mladá sprievodkyňa pútavo po−
hovorila o zámku od Ľudovíta I. až
po Thurzovcov, ktorí zámok pre−
stavali na pevnosť v dobe turecké−

ho nebezpečenstva. Na hrade sú
umiestnené expozície Slovenskej
národnej galérie a pravidelne sa tam
konajú podujatia Zámockých hier
zvolenských.

Hoci sme stratili jednu hodinu, i
tak sme navštívili kúpele Sliač, kde
sa liečia srdcovo−cievne ochorenia.

Naša cesta nás viedla do neďa−
lekej Banskej Bystrice. S malým
omeškaním sme sa na námestí stre−
tli s pani doktorkou Martou Máce−
lovou − Lompartovou, ktorá sa o
nás obetavo starala celé popolud−
nie. Hneď na námestí sme si pre−
zreli vlastivedné múzeum, potom
bola hodinová prestávka. Naša milá
rodáčka časť výletníkov odviedla na
teplý obed, zvyšok posedával pri

zmrzl ine, zákusku,
džúse, ba i pive. Tep−
lo neodradilo kúpych−
tivých účastníkov pre−
jsť obchody po námes−
tí. Od 15.30 do 16.30
hod. sme si prezerali
kostol sv. Kríža, v kto−
rom je oltár sv. Bar−
bory od Majstra Pavla
z Levoče.

Pri autobuse sme sa
rozlúčili s pani Mácelo−
vou, ktorej srdečne ďa−
kujeme. Ustatí, ale spo−

kojní, sme sa vybrali na cestu späť.
S malými medzipristátiami v tie−

ni pod lesíkom nás cesta viedla do
Bánoviec nad Bebravou, kde sme
mali objednanú večeru. Vo veľmi

pekných, vkusne upravených
priestoroch, s milou obsluhou sme
sa nasýtili, uhasili smäd a pobrali
sme sa domov.

Kto má rád históriu a chce i v na−
šom veku
poznať krásy
našej krajiny,
bol iste spo−
kojný. Je
pravda, že
sme tento raz
nenavštívili
žiadne ob−
chodné cen−
trum, ale veď
každý utorok
zdarma od−
vezie auto−
bus do
Tesca a tam
si môžu tí, čo

neboli spokojní, chodiť jednu celú ho−
dinu s vozíkom a míňať korunky.

Za desať rokov našej organizá−
cie sme toho prešli veľa. Tým, kto−
rí pôjdu i v budúcnosti, prajem pev−
né zdravie a príjemné chvíle na ďal−
ších výletoch.

Margita Bubeníková

CESTOVALI SME...

V múzeu v Banskej Bystrici

Stretnutie s p. Mácelovou na námestí v BB

Pán Hurtík, s rozličnými for−
mami komunálneho odpadu
sa stretávame dennodenne.
Občania si skôr všímajú nedo−
statky v nakladaní s odpadom.
Naša obec napriek jednotlivým
hlasom je v podstate čistá a
pravidelne udržiavaná. Keď sa
nájdu nedostatky ( smeti mimo
odpadkovú nádobu, zničená
zeleň, súkromný stavebný od−
pad na verejných pozemkoch,
nepovolené skládky …), kriti−
zovaní sú predstavitelia a za−
mestnanci obce, akoby sa oni
podieľali na znečisťovaní obce.
Ako vedúci prevádzky ste kom−
petentný vysvetliť súčasnú stra−
tégiu a taktiku obce v zachá−
dzaní s komunálnym odpadom
akéhokoľvek druhu.

Odpad to je určite celosve−
tový problém to asi nie je pre
nikoho z nás žiadna nová in−
formácia. Nedávno prebehli v
tv spravodajstve zábery od−
padkami zasypaných miest v
Taliansku. Táto situácia, chva−
labohu, našej obci nehrozí, aj
keď objem vyprodukovaného
odpadu zo dňa na deň naras−
tá. Nie je div, veď ľudia stále
viac modernizujú svoje domy,
vymieňajú elektrospotrebiče,
okná ,nábytok , koberce , za−
teplujú atď. Pribúdajú nové
motorové vozidlá za staré, kto−
ré už doslúžili. To všetko pri−
náša so sebou množstvo od−
padu a čo je najdôležitejšie
tento je treba triediť, čo vôbec
nie je jednoduché. Na obec−
nej prevádzke je toho času na
tento účel šesť veľkoobjemo−
vých kontajnerov a objekt pre
uskladnenie elektroodpadu.

Môžu občania nosiť svoj
odpad do dvora prevádzky?

Samozrejme, že na odobra−
tie relatívne malého množstva
odpadu je prevádzka pripra−
vená a schopná.

Problém je v tom, že nie
každý občan vie pochopiť, že
na uskladnenie resp. odobta−
tie niekoľkých ton stavebného
odpadu nie sme z kapacitných
i finančných možností obce
schopní. Samozrejme je lep−
šie a z dlhodobého hľadiska i
výhodnejšie drobný odpad po
roztriedení na prevádzke na
náklady obce vyviezť na legál−
nu skládku, ako by mal skon−
čiť niekde inde, napríklad pri
rieke Váh.

Toto riešenie však do budúc−
na určite bude vyžadovať ako z
hľadiska predpisov a legislatívy
jednoznačne odborne fundovanú
obsluhu a zo strany obce resp.
obecného úradu požiadavku na
navýšenie finančných prostried−
kov v príslušnej kapitole obecné−
ho rozpočtu. Inak povedané, ak
množstvo likvidovaného odpadu
bude narastať tempom ako v sú−
časnej dobe (a ja o to nepochy−
bujem), ďalej vplyvom nárastu
cien pohonných hmôt atď., obča−
nia si budú musieť na tento účel
priplatiť, nakoniec ako som už
povedal toto nie je problém iba
tejto obce.

Na koho sa majú občania ob−
rátiť, keď nie sú si istí, kam s
problematickým odpadom?

Podľa môjho názoru stále viac
občanov chápe, že likvidácia od−
padu tak ako sa “riešila” v minu−
losti už nie je správna a práve
preto sa obracajú na prevádzku .
Nie vždy je možné zabezpečiť lik−
vidáciu nadrozmerného betóno−
vého odpadu , zrezaných stromov
a podobne, ale vo väčšine prípa−
dov je možné ich požiadavku na
uloženie rôzneho domového od−
padu ako sú už spomenuté el.
spotrebiče,chladničky , kober−
ce,sklo,kov atď vybaviť a násled−
ne tento prostredníctvom vozidiel
technických služieb N.M.n/V od−
viezť na triedičku a na legálnu
skládku v Kostolnom. Tkz. nebez−
pečný odpad odoberajú a likvi−
dujú oprávnené firmy.

Ako sa obec podieľa na úpra−
ve verejnej zelene?

Tento rok sme započali trochu
neskoršie s kosením verejnej ze−
lene a i napriek ideálnemu po−
časiu pre jej rast sme vykosenie
verejných priestorov obce, parku
,cintorína , múzea , OcÚ stihli v
relatívne krátkom čase a ja dú−
fam, že to občania aj zaregistro−
vali.Objem plôch, ktoré treba ko−
siť v obci vôbec nie je malý, ale
to je z pochopiteľných dôvodov
dobre. Bola zakúpená nová ko−
sačka so zberacím košom. Mo−
jou filozofiou je na tento účel po−
užívať tam kde to podmienky a
terén umožnia takzvanú malú
mechanizáciu, ktorá pri kosení
pokosenú trávu aj zachytáva a
vlasové motorové kosy používať
iba tam, kde sa mechanizácia so
zberom nedá z rôznych dôvodov
použiť.

Ďakujeme za informácie.    (b)

Komunálny odpad v Beckove
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Keďže tých zmien nám naša
súčasnosť prináša dennodenne
neúrekom, bude stáť za to pou−
važovať o tom, ako sa vedieť s
nimi úspešne vyrovnávať. Aj náš
pán starosta v rubrike Beckov−
ských novín „Na slovíčko, pán sta−
rosta v rozhovore s Mgr. Badžgo−
ňovou medzi iným hovorí (citu−
jem): „celý náš život je samá zme−
na a týmto zmenám je potrebné
sa prispôsobiť“. Ja by som k tomu
dodal, že s ním súhlasím, ale
pokladám za užitočné byť na ne
vopred pripravený vediac, čo od
nich budeme môcť očakávať. Je,
samozrejme, nemožné poznať
všetky zmeny, s ktorými sa den−
ne stretávame, aby sme sa na ne
mohli predom pripraviť. Ale mno−
hé z nich je možné na základe
našich životných skúseností pred−
vídať či predpokladať a pri even−
tuálnom výskyte mať pripravené
vhodné alternatívne riešenia si−
tuácií, ktoré by určitá zmena moh−
la navodiť. Životných skúseností
vekom pribúda. Starší toho viac
prežili, viac si toho pamätajú a
na základe svojich bohatých
skúsností by v riešení rôznych
situácií mohli byť úspešnejší ako
mladí, menej skúsení. To však ne−
musí vždy zodpovedať skutočnosti.
Veď neraz som už uviedol pozna−
tok, že už malé dieťa, nepoznajúc
nebezpečenstvo dotknutia sa ho−
rúcej pece, veľmi rýchlo, po jed−
nom či dvoch popáleniach, nado−
budne skúsenosť a pochopí, že sa
to nesmie(dotýkať sa horúceho).
Ale zo skúseností tiež vieme, že
človek sa v živote častokrát opa−
kovane dopúšťa tej istej chyby, aj
keď na základe vlastného „popá−
lenia sa“ pozná negatívne dôsled−
ky svojho „chybného“ činu. Ale z
vlastných skúseností každý tiež
vieme aj to, že človek sa ľahšie
vyrovnáva s určitou zmenou, keď
je na ňu predom pripravený, aj
keď vieme, že to vždy nejde. Na−
príklad v dnešnej preautomobili−
zovanej súčasnosti každý vodič
auta už zrejme zažil nemilé pre−
kvapenie, keď po príjazde na ur−
čité miesto, nemal kde zaparko−
vať. Súc poučený z takéhoto zá−
žitku, sa človek v budúcnosti na
takúto situáciu pripraví tak, že v
prípade, ak na takomto mieste
nebude môcť zaparkovať, bude
mať v „talóne“ ďalšie najbližšie
jedno, prípadne aj viac ďalších
parkovísk, z ktorých snáď jedno
dostupné bude. Nuž ale vráťme
sa k úvahám „vek − mladosť− skú−
senosť“. Sú situácie, v ktorých starší
a skúsenejší sú úspešnejší a na−
opak, sú situácie, v ktorých sú
úspešnejší tí mladší.

Pozastavíme sa však pri na−
šej súčasnosti, pri zmenách, kto−
ré sú pred nami a významne
ovplyvnia našu budúcnosť. Zme−
ny, ktoré nás sprevádajú so vstu−
pom do Európskej únie, ale naj−
mä s prípravami na blížiaci sa
prechod našej meny na euro.

Je všeobecne známe, že v
príprave na také zmeny, v kto−
rých je potrebné učiť sa niečo−
mu novému, opustiť určitý zauží−
vaný stereotyp, ťažšie prekoná−
vajú ľudia v pokročilejšom veku,
ako sme aj my, dôchodcovia a
vôbec všetci tí starší, nevyníma−
júc samozrejme ani mnohých z
mladšej generácie, ktorí sú nú−
tení prekonávať v súvislosti s tý−
mito zmenami rôzne bariéry v
oblasti jazykovej, rečovej, najmä
však zdravotnej, ale aj mentál−
nej, sociálnej a pod. U nás, star−
ších, je to viacero, ako to ja na−
zývam stareckých handicapov
tak v oblasti fyzickej, týkajúcej sa
zníženia telesnej zdatnosti, urči−
tej spomalenosti, vyplývajúcej aj
zo zmien najmä v srdcovociev−
nom systéme, ale i v oblasti ľud−
skej psychiky v poznávacích pro−
cesoch (zhoršené vnímanie,
zmeny v procesoch myslenia,
pamäti, pozornosti). Z týchto a
ďalších osobnostných zmien je
správanie človeka poznamena−
né v prístupe ku skutočnosti, v
jeho reaktibilite, rozhodovaní sa
a napokon, čo nie je zanedba−
teľné, je to prispôsobovanie sa
ku každej mene, k niečomu no−
vému a k prekonávaniu každých
stereotypov. Aby som názornej−
šie vyjadril príklad týchto našich
handicapov prejavujúcich sa v
našom správaní, stručne by som
uviedol príklad negatívnych
zmien v poznávacom procese
pamäti, ktorej som sa venoval už
vo viacerých predchádzajúcich
príspevkoch. V našej pamäti naj−
markantnejšie zmeny nastávajú
v tzv. novopamäti. Staropamäť,
to je všetko to, čo sme sa nauči−
li, zapamätali si v dávnejšej mi−
nulosti. Väčšina z toho, čo sme
si v živote zapamätali, zapamä−
tali sme si nezámerne, bez toho,
že by sme sa to učili. Napríklad
mená spolužiakov zo základnej
školy. Pamätáme si ich dodnes,
ale na mená niektorých ľudí, ktorí
nám boli predstavení včera, či
predvčerom, si už dnes nepamä−
táme − to je tá naša staroba! Ale,
aby som nebol taký pesimistic−
ký, treba povedať, že s pamäťou
nemáme starosti iba my starší. I
tí mladí tiež často na všeličo za−
búdajú. Ale názvy a mená, nie
iba ľudí, tie sa zabúdajú najskôr

a najčastejšie už aj v mladosti.
Ale na margo zabúdania by som
ešte uviedol, že zabúdanie, to
nie je iba akási porucha pamäti,
ale častokrát je iba poruchou kon−
centrácie pozornosti, ktorá oby−
čajne vzniká pod vplyvom stre−
su. Populárne povedané: v pa−
mäti to ostalo, len to z nej nevie−
me momentálne „vyloviť“. Pre−
staňme sa úpenlivo snažiť a ono
to z tej pamäti, z toho nevedo−
mia, či podvedomia, vystúpi
samo. Toto sa netýka iba senio−
rov, ale i školopovinnej mláde−
že. Teraz však opäť k meritu
veci. Keď si uvedomíme, čo všet−
ko ovplyvňuje človeka, najmä v
pokročilejšom veku v prístupe k
už uvedeným zmenám týkajúcich
sa eura a pripojíme k tomu aj
určitú nedôveru, vyplývajúcu z už
prežitých životných udalostí, ne−
vynímajúc i obavy z určitého
ohrozenia životných podmienok
(zdražovanie najmä tovarov kaž−
dodennej spotreby, menovite
potravín, ale i bývania, energií,
zdravotnej starostlivosti, liekov, a
to pri neprimerane nízkej a one−
skorovanej kompenzácii − valo−
rizácii dôchodkov), je potrebné
nielen byť pripraveným na zme−
ny poznaním termínov v súvis−
losti s jednotlivými aktami usku−
točnenia prechodu na euro, ale
i s poznaním zabezpečenia
ochrany občanov na úrovni okre−
su, mesta i obce pred ich mož−
ným zneužitím ziskuchtivými jed−
notlivcami k ich obohacovaniu
sa manipuláciou s cenami, vyu−
žívajúc pri tom slabosti a nedo−
statky niektorých jednotlivcov v
ich znížených schopnostiach
vedieť sa pohotovo orientovať v
zložitých situáciách nákupu a
výberu tovarov, najmä v oblasti
ich cenových relácií a posudzo−

vaní primeranosti ich ceny v euro
s predtým známymi cenami v
korunách. Na túto problematiku
sú občania upozorňovaní aj v
rozhlasových či v televíznych re−
láciách a v príspevkoch v den−
nej tlači, ktoré upozorňujú na po−
trebu uskutočňovania širokej
osvety a zabezpečovania kontrol−
ných systémov a opatrení, ktorý−
mi by sa predchádzalo vytvára−
niu na to možných podmienok a
situácií. Významnú úlohu tu
môže zohrať pomoc najmä mla−
dých strašej generácii, ale i jed−
notlivcov v rámci susedských
vzťahov. Treba upozorniť spolu−
občnov na konkrétne relácie
médií (rozhlas, televízia), ale tiež
na príspevky v denníkoch, ktoré
aspoň raz do týždňa venujú tým−
to problémom mnoho konkrét−
nych praktických informácií vo
svojich niekoľkostránkových prí−
lohách. Je z nich možné získať
mnoho užitočných informácií, ale
i rád, ako sa pripraviť na úspeš−
né zvládnutie situácií a orientá−
ciu, kedy, kde a na koho sa bude
možné obrátiť k získaniu odpo−
vedí na základné otázky.

Záverom by som chcel uviesť
a zdôrazniť, že väčšina z toho, čo
je obsahom tohoto môjho prí−
spevku o potrebe pomoci senio−
rom pri príprave na na nastáva−
júce zmeny s prechodom na
euro, sa dotýka aj ďalších „ohro−
zených kategórií“ našich obča−
nov, najmä zdravotne či mentál−
ne postihnutých, ale i mladých a
viacdetných rodín. Pri tom ale tre−
ba tiež poznamenať, že medzi
seniorov, za ktorých sa zvyknú
povaťovať aj všetci dôchodcovia,
máme ešte aj dosť mladistvých,
teda mlado−dôchodcov, ešte ne−
veľmi poznačených príznakmi
stárnutia.      PhDr. Štefan Graca

ONE DAY IN EUROPE
Beckov sa stal vďaka zvláštnej zhode okolností miestom, kde

od nedele 18. mája do nedele 1. júna pôsobili 12 herci z európ−
skych divadiel siete Magic Net pod vedením režiséra divadla As−
torka v Bratislave Patrika Lančariča, aby pripravili svetovú premié−
ru divadelnej inscenácie One Day in Europe.

Premiéra sa uskutočnila v nedeľu 8. júna 2008 v Divadle Astor−
ka Korzo´90, Námestie SNP 33. Umelci skúšali v sále Kultúrneho
domu v Beckove. Pre zaujímavosť: miestny stolár p. Ľubomír Mar−
tiš im vyrobil špeciálne na objednávku kladu a dve kozy – rekvizi−
ty, ktoré budú putovať spolu s divadelným predstavením po Eu−
rópe a skončia v Nórsku, ako nám prezradil Peter Kerlik, pod
záštitou ktorého sa projekt uskutočnil práve v našej obci.

V inscenácii účinkovala jediná slovenská herečka Petra Vajdo−
vá z divadla Astorka. Ďalší herci boli z Nemecka, Estónska, z
Veľkej Británie, z Holandska, z Nórska, z Poľska, z Portugalska, z
Ruska, zo Španielska a zo Švajčiarska. Hudbu zložil Jan−Willem
van Kruyssen, scénografkou bola Anita Szőkeová.                   (b)

Na zmeny sa treba pripraviť
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Spomienková slávnosť k 90. výročiu
Kragujevackej vzbury v Trenčíne

V dňoch 4. až 5. júna 2008 sa konala spomienková
slávnosť so sprievodnými akciami k 90. výročiu Kragu−
jevackej vzbury, kedy vojaci 71. pešieho c.k. pluku
verejne prejavili svoj odpor voči vojne a 44 z nich bolo
popravených.

Slávnosť usporiadalo Mesto Trenčín v spolupráci s
Ministerstvom obrany SR a Trenčianskym samospráv−
nym krajom v dňoch 4. − 5. 6. 2008.

Jednotlivé akcie prebiehali v Obradnej sieni Mesta
Trenčín (prijatie delegácií primátorom mesta Ing. Bra−
nislavom Cellerom), v areáli kasární SNP (slávnostné
kladenie vencov), v átriu Centra rozvoja mesta na Far−
skej ulici (otvorenie výstavy Pod krídlami orla), v Mest−
skom cintoríne – Srbská kaplnka (pietna spomienka),
v refektári Piaristov (koncert komorného kvarteta Schles−
singer z Kragujevaca) a vo štvrtok v Univerzálnej sále
ODA (Medzinárodný seminár: Slovenskí vojaci, prísluš−
níci 71. c.k. pešieho pluku a Kragujevacká vzbura; Ver−
nisáž výstavy filatelistov) a v Artkine Metro na Miero−
vom námestí, kde sa premietal slovenský film režiséra
Paľa Bielika Štyridsaťštyri, ktorý bol ocenený na 11.
MFF Karlove Vary v r. 1958.                                (b)

Vzbura proti monarchii
V tomto roku si pripomíname 90−te výročie Kraguje−

vackej vzbury, kedy príslušníci 71. pešieho pluku, síd−
liaceho v Trenčíne, sa v dňoch 1.−2. júna 1918 v Kra−
gujevaci v Srbsku vzbúrili proti vojne a Rakúsko−Uhor−
skej monarchii. Vzbura bola zameraná proti vojne a
štátnemu zriadeniu, ktoré nereprezentovalo požiadav−
ky Slovákov. Vyvolali ju uvedomelí, prevažne sloven−
skí vojaci.

Vzbura bola potlačená a krutej odvete velenia pa−
dlo za obeť 44 príslušníkov pluku, ktorí boli dňa 8. júna
1918 popravení v Kragujevaci. Podľa abecedného
zoznamu tretí v poradí bol Štefan Bednárik z Beckova,
nar. 1890.

V roku 1968 na budove MNV v Beckove tomuto
účastníkovi vzbury odhalil pamätnú tabuľu konzul Ju−
hoslovanskej republiky za prítomnosti velenia Armády
ČSSR so súhlasom KNV a ONV, taktiež za prítomnosti
predstaviteľov obce a občanov Beckova. V roku 2005
bola pamätná tabuľa z miesta osadenia odstránená a
daná do skladu prevádzky. V roku 2007 bola na zákla−
de naliehania niektorých poslancov OZ znovu osade−
ná na stenu pri vchode do lekárne.

Pre takéhoto rodáka je to miesto iba prechodné,
treba upraviť park, zlikvidovať oplotenie, ktoré je ne−
vkusné a do vyspelej Európy už nepatrí, vytvoriť pietne
miesto, kde by boli umiestňované takéto pamätné ta−
bule. Aby už aj tej najmladšej generácii pripomínali
históriu Slovákov a ich obete za štátnosť a lepšiu spo−
ločnosť.

Nech hrdinstvo popraveného martýra z našej obce
je svetlým vzo−
rom pre všetky
naše pokole−
nia!

Foto: Miro−
slav Uherčík
pri pamätníku
obetiam Kra−
g u j e v a c k e j
vzbury v kasár−
ňach SNP v
Trenčíne.

P. Hladký

PRÍČINY
Už od svojho príchodu do náhrad−

ného práporu v Kragujevaci sa sloven−
skí navrátilci dostávali do konfliktu s
dôstojníckym z borom, pretože nená−
visť vojakov k vojne a monarchii sa pre−
javovala hlavne nepriateľským posto−
jom k dôstojníkom. Veliteľ náhradného

práporu 71. pešieho pluku pplk. Arthur
Marx považoval vojakov iba za maté−
riu, ktorá má byť bezpodmienečne po−
slušná vyšším nadradeným ( dôstojní−
kom). Vojaci boli zo strany dôstojníc−
keho zboru podrobení tvrdej drezúre
(výcviku). Vzťahy dôstojníckeho zboru
s mužstvom zhoršovala aj etnická ne−
znášanlivosť. V dôstojníckom zbore boli
totiž väčšinou dôstojníci nemeckej a
maďarskej národnosti, čiže členovia
vládnucich národov Rakúsko−Uhorskej
monarchie, ale najviac dôstojníkov (až
60 %) bolo židovskej národnosti.

Vojaci žili v neporovnateľne horších
podmienkach, ako ich nadriadení (dôs−
tojníci). Dôstojníci boli privátne ubytova−
ní v meste, zatiaľ čo vojaci boli ubytovaní
v kasárňach a v arzenáli, ktorý bol za
mestom na protiľahlom brehu riečky Le−
penica asi 800 − 1000 m od kasární.
Negatívnu úlohu zohralo aj zlé materiál−
ne zabezpečenie spomínaných sloven−
ských navrátilcov v Kragujevaci. Hlavné
veliteľstvo Rakúsko−Uhorskej armády v
snahe udržať aspoň v znesiteľnej miere
zásobovanie bojových jednotiek, znižo−
valo denné dávky potravín jednotkám,
ktoré neboli priamo nasadené v boji.
Okrem toho bola strava pripravovaná v
nehygienickom prostredí a nebola príliš
vyberaná (8 vojakov dostávalo na jeden
deň iba jeden čierny chlieb).

Najvyšší dôstojnícky zbor v snahe
zabrániť nepokojom zorganizoval slo−
venských vojakov do pochodových sto−
tín, ktoré mali v čo najkratšom čase
odísť na taliansky front, kde sa pripra−
vovala ofenzíva.

Rozhodujúcu úlohu pri vzniku vzbury
zohral aj vplyv Októbrovej revolúcie v
Rusku. V Rusku padol cárizmus a za−
čala sa vláda proletariátu. Navrátilci z

ruského zajatia pod vplyvom revoluč−
ných myšlienok a nálad odmietali bo−
jovať za rakúsko−uhorskú monarchiu a
cisára.

Prvá revolta v mužstve vypukla za−
čiatkom mája, bola však potlačená a
niekoľko slovenských vojakov poslali do
trestného práporu v Kanyosmezo. Situ−

ácia však zostala napätá a bolo len otáz−
kou času, kedy sa nový konflikt rozhorí.
Zápalnou iskrou sa stal návrat prísluš−
níkov tretej, štvrtej, piatej a šiestej po−
chodovej stotiny z neďalekej vychádzky
2. júna 1918. Po večierke chýbalo ešte
niekoľko mužov. Keď sa vrátil jeden z
oneskorencov Martin Riljak, veliteľ izby,
rotmajster (šikovateľ) Bednár ho určil na
druhý deň na raport. M. Riljak ho však
spoločne s niekoľkými ďalšími onesko−
rencami napadol a inzultoval. Tento
konflikt sa stal signálom pre vzburu, ktorá
mala živelný charakter.

DÔSLEDKY VZBURY
Po skončení vzbury (3. júna 1918)

sa začalo vyšetrovanie. Najprv začalo
predbežné vyšetrovanie v kasárňach a
neskôr prebiehalo riadne prešetrenie
celej vzbury v budove Kreiskomanda v
Kragujevaci. Zo vzbury bolo obvine−
ných okolo 81 vojakov, z toho 44 bolo
popravených. Tridsať odsúdených po−
chádzalo z bývalej Trenčianskej stoli−
ce a päť z Trenčianskeho okresu.

Poprava bola vykonaná v Stanovl−
janskom poli asi 1 km od mesta Kragu−
jevac v areáli bývalej srbskej strelnice.
Popravu vykonali vojaci zo 6. práporu
1. bosniansko−hercegovinského pluku.
Potom vojakov pochovali do plytkých
jám, v ktorých dochádzalo k rýchlemu
rozkladu tiel popravených vojakov.

Pozostalým rodinám po poprave−
ných vojakoch odňali štátnu podporu.

Po poprave prikázalo vojenské ve−
lenie presu náhradného práporu 71.
trenčianskeho pešieho pluku na talian−
sky front, ktorý ale už do bojov na Pia−
ve vďaka rozpadu rak.−uh. armády ne−
zasiahol.

Spracovali žiaci Gymnázia
Ľudovíta Štúra, Trenčín

SLOVÁCI V PRVEJ SVETOVEJ VOJNE

Príčiny a dôsledky vzbury slovenských
vojakov v Kragujevaci

Vojaci 71. pešieho c.k.pluku z Trenčína
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ŠTYRIDSAŤŠTYRI PRÍSLUŠNÍKOV TRENČIANSKEHO
71. PEŠIEHO PLUKU POPRAVENÝCH 8. JÚNA 1918

V KRAGUJEVACI
1. vojak Pavol Šalaga z Vrútok, 23 rokov;
2. slobodník Adam Daniš z Kolárovíc, 33 rokov;
3. rotný Viktor Kalibík z Dlhého Poľa, 28 rokov, ženatý, 1 dieťa,

vyznamenaný malou i veľkou striebornou a bronzovou
medailou Za chrabrosť;

4. vojak Ondrej Baláž z považského Chlmca, 42 rokov, ženatý,
4 deti;

5. vojak Ondrej Smrtník z Považskej Bystrice, 23 rokov;
6. vojak Martin Riljak z Hornej Maríkovej, 29 rokov, ženatý, 2 deti;
7. vojak Ondrej Jariabka z Čremošného, 21 rokov;
8. vojak Štefan Rác z Kubrice, 21 rokov, ženatý, 1 dieťa;
9. vojak Alfonz Gál z Kolárovíc, 22 rokov;

10. vojak Štefan Radzo z Hruštína, 30 rokov, ženatý, 1 dieťa;
11. vojak František Ďurkáč z Turzovky, 22 rokov, vyznamenaný

bronzovou medailou Za chrabrosť;
12. vojak Dionýz Jesenský z Horného Jaseňa, 23 rokov;
13. vojak Jozef Čuraj z Veľkého Divína, 30 rokov, ženatý;
14. vojak Pavol Kleniar z Krupiny, 23 rokov;
15. desiatnik Ján Fabo z Kubrej, 31 rokov;
16. čatár Ján Hudec z Riečnice, 30 rokov, ženatý, 1 dieťa;
17. desiatnik Jozef Žoviak z Riečnice, 28 rokov, vyznamenaný

striebornou medailou Za chrabrosť;
18. slobodník Alojz Šelinga z Bolešova, 25 rokov;
19. vojak Karol Miklušičák z Námestova, 32 rokov, vyznamenaný

striebornou medailou Za chrabrosť, bronzovou medailou
Za chrabrosť a Karlovým krížom;

20. vojak Alojz Vojár zo Zákopčia, 24 rokov;
21. slobodník Gregor Dvorský z Krásnej Vsi, 30 rokov, ženatý, 2 deti;
22. vojak Peter Platoš zo Zákopčia, 24 rokov;
23. vojak Matej Frniak z Belej, 22 rokov;
24. vojak Jozef Laššo z Petrovej Lehoty, 23 rokov;
25. vojak Pavol Kubica zo Zborova nad Kysucou, 23 rokov;
26. vojak Vincent Čimbora z Krásna, 23 rokov;
27. vojak Jozef Hotko z Hornej Súče, 27 rokov;
28. vojak Ján Krížan z Chocholnej − Velčíc, 29 rokov, ženatý, 1 dieťa;
29. vojak Ján Gohr z Uhrovca, 26 rokov;
30. vojak Valent Miko z Udiče, 30 rokov;
31. vojak Adam Bičánek z Olešnej, 23 rokov;
32. vojak Ján Kašper zo Skleného, 25 rokov;
33. vojak Jozef Hojdík z Papradna, 23 rokov;
34. vojak Martin Kulíšek zo Štiavnika, 21 rokov;
35. vojak Martin Cingel z Terchovej, 26 rokov;
36. vojak Štefan Sokolík zo Štiavnika, 27 rokov, ženatý, 1 dieťa;
37. vojak Vavrinec Rakovan zo Štiavnika, 27 rokov;
38. vojak Ján Pittner z Trenčianskych Teplíc, 23 rokov;
39. vojak Štefan Bednárik z Beckova, 28 rokov, vyznamenaný

striebornou medailou Za chrabrosť;
40. vojak Štefan Snovák z Hruštína, 27 rokov, ženatý, 2 deti;
41. vojak Ján Slezák z Kunova, 24 rokov;
42. vojak Ondrej Brveník z Kraľovian, 26 rokov;
43. vojak Ondrej Kiss z Krpelian, 28 rokov, ženatý, 2 deti;
44. vojak Anton Mikuš z Rybian, 34 rokov, ženatý, 1 dieťa.

Vojaci 71. pešieho pluku v Rusku

Z ostatných storočí dodnes
nám zostali pri Beckovskej brá−
ne iba zbytky stavebných pamia−
tok rôznych kvalít. Tu koľkosi kos−
tolov, kaplniek, kaštieľov, tam ze−
mianskych kúrií a k nim i trojica
ruín hradov. Ale čo zostalo z in−
tervalu času, venovanému tomu−
to nášmu životnému príbehu, z
nív Stiborových chotárov, keď sa
pripravovalo zamedzenie všeni−
čiacim záplavám Váhu? Čo zo−
stalo z nív po povojnových sna−
hách, keď sa spriemyselňovalo,
či do tretice, čo zostalo z nív za
posledné dve desaťročia podni−

kania na slovenský spôsob, keď
po zbohatlíkoch pozostávalo až
tak veľa núl? Požehnania, oba−
vy? Kdeže len zostala tá snivá
Vážska sihoť, lužné remízky, vôňa
topoľov a rybiny! Rybár na Váhu
vtedy znelo hrdo. Nie je už Ráta,
dnes tu neprevidíš okraje Pova−
žia, spod Turecka už nepočuť
prechádzajúce vlaky, celú cestu
z Nového Mesta do Rakoľúb le−
mujú budovy a stavania, niet Bez−
ákovej krčmy! Zelená voda sa
rozrástla zo Zelenej vody, vzác−
neho to spoločenstva rastlín a ži−
vočíšstva, do moderného zele−
ného polosveta a všetko to uplo
betónové zdrhovadlo diaľnice
tohoto až akoby čudesného sve−
ta spotreby.

V Beckove sa dňa 18.10.1929
narodil Karolovi Čiklovi a Márii
Ilavskej k sestrám Ľubke a Vier−
ke Dušan Eduard Čikel. Ťažké
detstvo po dvoch nevydarených
manželstvách otca obchodníka s
rozličným tovarom, smrť sestry
Ľubky, nakoniec i samotného
otca r. 1947, osudovo poznačili
Dušana Čikela. Po absolvovaní
Obchodnej školy v Bratislave za−
mestnal sa ako účtovník v Tren−
číne, kde hral i futbal. V r. 1950
sa oženil s Máriou, rod. Mitucho−
vou, rodáčkou z Trenčína – Han−
zlíkovej, ktorá mu povila dvoch

synov a jednu dcéru. Tu žije s
rodinou dodnes. Dňa 1.4.1951
narukoval ako futbalista do Čes−
kých Budějovíc, o rok nato už tré−
noval ako atlét v pražskom vo−
jenskom športovom klube a re−
prezentoval našu republiku. Z to−
hoto obdobia, novinársky dobre
zmapovaného, aspoň pripomeň−
me, že v roku 1953 tento Dušan
Čikel spolu s Alfrédom Stržínkom,
Ludvíkom Liškom a Stanislavom
Jungwirthom zabehol ľahkoatle−
tický svetový rekord v štafetovom
behu na trati 4 x 800 metrov. Roz−
menené na drobné, tento sveto−
vý rekord bol tým pomyselným vr−
cholom skvelej viacročnej bežec−
kej kariéry Beckovčana popri fe−
nomenálnom Emilovi Zátopkovi.

DUŠAN ČIKEL
V kopačkách a tretrách na výslnie južne od oblúka

severných Karpát

Motto:
EXEGI MONUMENTUM
Ty majstre Horacius, dávno svojmu dielu
vystavil si pomník trvácnejší ako kov,
cesta k nemu trávou nezarastá
a jeho sláva presiahla alexandrijský stĺp.

Každým, každým dňom staviaš si svoj pomník,
lebo nad ľudskú vôľu dôstojne žiť
niet sily....

Gustáv Rumánek
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Bežecká kariéra Dušana Čikela
obsiahla o. i. i šesť medailí z
majstrovstiev ČSR, či v 34 prípa−
doch zlepšenie slovenských re−
kordov a najlepších slovenských
výkonov. Ešte pripomeňme, že je
doteraz jediným slovenským
mužským bežcom, ktorý kedy bol
držiteľom ľahkoatletického sveto−
vého rekordu! A právom. Mgr. plk.
Dušan Čikel, nositeľ Radu repub−
liky bol menovaný majstrom špor−
tu a v roku 2004 mu bola udele−
ná hlavná cena Slovenského
olympijského výboru za celoživot−
né pôsobenie v duchu fair−play...

Každý každým dňom staviaš

si pomník, lebo nad ľudskú vôľu
dôstojne žiť niet sily...

Isto sa o jeho živote už čo−to
popísalo, ale o jeho dospievaní,
až na niekoľko málo žijúcich pria−
teľov, veľa toho nevieme. Nech
nám tento článok o čosi poodhr−
nie oponu i o túto jeho pozoru−
hodnú kapitolku. Pripomeňme si,
že to býval neposedný mladý člo−
vek s vyvinutou fantáziou, zmys−
lom pre humor a nepokazenie
„srandy“. Príhody sa naprv začí−
nali na nejakom priestranstve pri
tom guľatom nezmysle, kotúľajú−
cej sa lopte rôzneho pôvodu,
obkolesenej „ctiteľmi“, vybavený−
mi rôznymi stupňami šibalstva.
Bez ohľadu na také či onaké škol−
ské povinnosti, výpomoci v rodi−
ne, takto priam bytostne odvádzal
dane chlapčenským či mládenec−
kým pestvám, veľakrát si ani ne−
uvedomoval − ale ani iní si neu−
vedomovali − dôsledky svojho
konania. Takýto je to vždy vek.

Začneme ale prostou, nefutba−
lovou príhodou, ktorá už obsahu−
je v sebe náznak onej odpovede
na jeho budúcu bežeckú kariéru
a ktorá sa stala pár rokov po voj−
ne. Ktorúsi nedeľu ráno, keď bol
vystrojený na bohoslužby, na ceste
ho pristavili poriadatelia „Behu
oslobodenia Beckova“ a postavili
pred dilemu, že by súrne potre−
bovali bežca, ktorý by reprezen−
toval družstvo futbalistov Becko−
va. Nuž čo! Na rozhodovanie ne−
bolo času, podvedome rýchlo od−
kladá si na blízky múrik spevník,

prebytočné oblečenie a ide do
toho! A vyhral na trati 2x3000 m
svoj prvý závod v živote, bolo to
jeho prvé atletické víťazstvo! Bo−
hoslužby samozrejme nestihol...

V mladosti na futbalové ihris−
ko nikdy mu nebolo z rodného
domu ďaleko. Raz vľavo, po
dvoch domoch okolo mäsiara
Ambru, druhý raz vľavo a potom
stále len rovno a rovno smerom
k Váhu! Často by si bol i pobe−
hol, ale rýchlo obchádzať počet−
né „pečiatky“, ktorými si dobytok
dennodenne značkoval túto ces−
tu na pašu a z nej, sa mu nedari−
lo a ani to nechcel skúšať znova.
Čo by len za to dal, aby mohol
prehovoriť obecného pastiera.
Vzápätí si ale uvedomil, že pa−
senie dobytka pri Váhu nič ne−
mohlo rovnocenne nahradiť. Nuž
skoro vzdal sa tohoto nápadu i
za cenu oželenia akýchsi minút
naviac, ktoré mohol venovať svoj−
mu milovanému futbalu!

Čas nekontrolovanej tvorby
takejto čuchovej kulisy, typické−
ho „puchu“ vtedajšieho vidieka,
mali vtedy kravičky dávno už spo−
čítaný.

Dušan začal hrávať futbal v
rodisku v r. 1944. Svoj prvý zá−
pas absolvoval už o rok neskôr,
koncom vojny s mužstvom rumun−
ských vojakov, ktorí oslobodili
Beckov. Pamätá si, že hral na
pravom krídle bosý, dal gól a vy−
hrali 3:1. Prečo ale hral po celý
zápas s bielou baretkou na hla−
ve, to si dodnes nevie vysvetliť!
Tu musím k týmto riadkom pripo−
jiť i osobné prehlásenie Jozefa
Hubinu, jednoho zo začínajúcich
hráčov, že Dušan Čikel hrával
krídlo, v rýchlosti bol neudržateľ−
ný a dával väčšinu gólov!

V tom období si založili futba−
lový oddiel ŠK CTIBOR BECKOV.
Dušan Čikel si pamätá i tých, s
ktorými spolu začínal: Hubina,
Ježko, Kročitý, Kučera, Martinus,
Polorecký, Šatkovský, Vazovan.
Neskoršie k nim prišli: Dubovský,
Hanáček, Chrastina, Kunda, Mok−
rý a Psotný.

Futbalové zážitky boli okore−
nené i rôznymi príhodami, ktoré

nie vždy vzbudzovali iba úsmev.
Na zápasy sa premiestňovali na
konských povozoch, mali iba jed−
nu sadu dresov, o čistotu ktorých
sa starali sami. Dodnes nezabu−
dol na krutú prehru v majstrov−

skom zápase so Starou Turou s
výsledkom 19:0 ! Hrali vtedy iba
siedmi hráči, viac sa ich nezišlo.
Tragikomický priebeh malo to
stretnutie na dobudovanom sú−
časnom ihrisku. Hrali tam prvý
majstrovský zápas proti Dolnému
Srniu s náhradným rozhodcom.
Začali hrať dolu silným vetrom.
Darilo sa. Dušan Čikel vsietil prvý
gól priamo z rohového kopu, ďalší
pridal Ľ. Kučera. Hneď po pol−
čase však sami inkasovali, o
chvíľu hrozil druhý gól z prekva−
pujúco nariadeného pokutového
kopu. K jeho realizovaniu však už
nedošlo, rozvášnený miestny fa−
núšik Ambro vzápätí vbieha do
ihriska a inzultuje rozhodcu! Bo−
lože to ale ostudy! Zápas sa ne−
dohral a skončil kontumačnou pre−
hrou 3:0! Menovaný Ambro však
„spyšnel“, lebo prvý zápas na ih−
risku jeho mužstvo predsa len
neprehral!

Týmto mládežníkom skoro do−
rástli „pazúriky“, futbalové zážit−
ky ich už tak neuspokojovali, nuž
rozšírili svoje pôsobenie o pro−
dukciu „beckovských zázrakov“ či
iných pestiev. Počiatočná skupi−
na pozostávala z K. Bórika, J.
Bórika, J. Čikela, R. Čikela, M.
Ježku, Ľ. Kučeru, Š. Martinusa,
M. Ondrejoviča, J. Šatkovského
a M. Šimka. Bokom neostali ani
dievčatá D. Čikelová, H. Tupá a
sestry Filinové či Kadlečíkové.

− Prvý čin z tohoto súdka pri−

pravili babičkám vychádzajúcim
večer z kostola. Predvádzali sa
im ako mátohy na hradných ska−
lách v bielych plachtách prisve−
covaných baterkami.

− Veselá Veľkonočná oblievač−
ka sa neobišla bez Madutku a
jeho koča, na ktorom ich vozil.
Napokon po oblievačke museli
jeho zapriahnuté koníky trafiť do−
mov aj bez gazdovho pričinenia.

− Do ich partie sa chcel dostať
aj J. Kurz. Mohol, ale jedine za
podmienky, že sa vyzlečený do
naha pováľa v žihľave. Skúšku
statočne vykonal. Horšie to po−
tom bolo u Čiklovcov doma, lebo
J. Kurz z toho onemocnel a Du−
šan obdržal od otca patričné „po−
naučenie“ – Kurzovci patrili me−
dzi ich dobrých zákazníkov.

− Občanovi Krajčovičovi – „Ká−

čerovi“ z Matiášky na Lipkách
podpálili suché hnojisko a ozna−
movali zvonením na zvonici na
Hôrke, že horí! Chceli tak vystra−
šiť pekára Valentu, ktorý ako
miestny hasič vždy každý oheň
úspešne lokalizoval, ale iba re−
čami v krčme, kde sa mu najlep−

šie „hasilo“!
− Zistili, že ani veliteľ četníckej

stanice v Beckove nebol dosta−
točne ostražitý. Jeho syn, Láďo
Kučera, chcel sa zavďačiť svojej
láske v Prahe. Poslal jej väčší
balík marhúľ, ktoré obral doma v
záhrade spod okna tak, že „oho−
lil“ celý strom! Otec sa do smrti
nedozvedel pravé meno zlodeja.

− Bodovali i ako vlastenci. Celá
partia sa podieľala na tom, že po
prvom nálete pri prechode frontu
cez Beckov zobrali bielu vlajku a
vyvesili ju na hrade, aby ozna−
movala, že Nemci v dedine už
nie sú a teda nie sú už potrebné
nálety (tento čin potvrdzuje i zo−
stavovateľ tohto článku, ktorý bol
tiež toho svedkom)!

Množstvo spomienok skoršie
narodených na detstvo a mladosť
akoby nemalo hraníc, lebo si ich
ešte ukladala samotná svieža
pamäť. Tá nás napokon prinúti
brať ich vážne, až keď vek kaž−
dému striebrom začne zdobiť
vlas! Ostáva nám s nimi dobre,
rovnako ako i so spomienkami
nášho skvelého atléta Dušana
Čikela! S potešením a láskou, ako
jeden z jeho vzdialených príbuz−
ných, prikladám súčasne k týmto
riadkom i svoj bezkonečný obdiv
k pozoruhodnému víťazstvu jeho
vôle nad zdanlivými hranicami
možností našej telesnej schrán−
ky, s ktorými si s nami vše pohrá−
va naša Mať príroda! Bezkoneč−
ný obdiv víťazstvu vôle Dušana
Čikela − pevnej zarovno tej skaly
beckovského hradného brala a
naše poďakovania za dôstojnú
reprezentáciu svojho rodiska a
svojej vlasti!

...Každý každým dňom staviaš
si pomník, lebo nad ľudskú vôľu
dôstojne žiť niet sily..

Citát je z básne Exegi monu−
mentum obsiahnutej v pripravo−
vanej tretej zbierky básní Zdvih−
nutá minca. Fotografie sú z albu−
mu Dušana Čikela.

Podľa podkladov Dušana Či−
kela zostavil

Ing. Gustáv Rumánek
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Školský rok 2007/2008 sa po−
maly chýli ku koncu. Určite bu−
deme naň dlho spomínať, preto−
že sme spolu s našimi učiteľka−
mi navštívili veľa zaujímavých
miest, spoznali veľa nových vecí
a taktiež sme boli úspešný v rôz−
nych vedomostných, či športo−
vých súťažiach. Zaspomínajte si
preto s nami...

SEPTEMBER
· Skončili sa prázdniny a my

sme sa pustili s chuťou do učenia
· Žiaci 5. – 8. ročníka navštívili

TV Markíza, Slovenskú národnú
radu a Bratislavu

OKTÓBER
· V našej škole prebehol Deň

školských knižníc, pripomenuli
sme si rozprávky bratov Grimmov−
cov a aj sme sa zahrali na Čer−
venú čiapočku, vlka a kozliatka,
či Snehulienku a trpaslíkov

· Žiaci II. stupňa navštívili vý−
chovný koncert Tváre hudby

NOVEMBER
· Žiaci 8. a 9. ročníka navštívili

SND v Bratislave – operu G. Puc−
cini: Madam Butterfly

DECEMBER
· Žiaci 5. a 8. ročníka pripravo−

vali rôzne pochúťky a tradičné
slovenské jedlá na Vianočné trhy
v Beckove, ktoré neskôr mohli
Beckovčania i ochutnať

· Žiaci 7. a 8. ročníka dostali
ako mikulášsky darček návštevu
filmového predstavenia Hviezdny
prach v Novom Meste nad Váhom

· V škole sme si pripomenuli
staré zvyky a vianočné tradície
prostredníctvom dramatizácie
týchto zvyklostí. Naozaj celá ško−
la dýchala vianočnou atmosférou
a časmi našich starých rodičov.

JANUÁR 2008
· V tomto mesiaci sme veľa

opakovali, písali polročné kontrol−
né práce a naša snaha sa nako−
niec odzrkadlila na polročnom
vysvedčení. A potom hurááá na
polročné prázdniny...

FEBRUÁR
· Žiaci II. stupňa navštívili SND

v Bratislave, operu od Verdiho:
La traviata

· Žiaci 5. ročníka si zorganizo−
vali exkurziu do Bratislavy, nav−
štívili SND a predstavenie Sne−
hulienka a 7 pretekárov, starú
radnicu a Bibianu.

· Žiaci II. stupňa cestovali na
natáčanie relácie STV Superchy−
ty a vďaka súťaživosti žiakov 5.
ročníka a dobrého publika žiakov
8. a 7. ročníka sme zvíťazili.

· Fašiangy sme oslávili i na
našej škole, a to karnevalom žia−
kov I. stupňa

MAREC
· Našu školu navštívila skupi−

na bábkohercov, ktorí potešili svo−
jim vystúpením žiakov I. stupňa

· Žiaci 2. a 3. ročníka si pripo−
menuli mesiac knihy návštevou
knižnice v Novom Meste nad
Váhom

· Žiaci 4. a 5. ročníka si pripo−
menuli Deň vody návštevou pod−
ujatia v Trenčíne, ktoré spojili i s
prehliadkou trenčianskeho hradu.

APRÍL
· Žiaci 6. ročníka sa prešli na

poľovnícku chatu pri Beckove a
opiekli si chutné špekáčky

· Žiaci 8. ročníka zatúžili už po
kúpaní, preto spolu s p. uč. Strie−
žencovou navštívili krytú plaváreň
v Novom Meste nad Váhom

· Žiaci pripravili pre svoje sta−
ré mamy program k výročiu zalo−
ženia JDS

MÁJ
· Začiatkom mája sa zúčastnili

žiaci školy na výlete do Talian−
ska, navštívili mesto Lignano a
zaplávali si i v mori

· Žiaci celej školy pripravili
krásny program ku dňu matiek

JÚN
· Deň detí sme oslávili súťaža−

mi a hrami, ktoré pre nás pripra−
vili žiaci 8. ročníka „Pod obráz−
kom“ a samozrejme nechýbala
ani opekačka

· Žiaci 2,3,5, a 8. ročníka nav−
štívili Bojnice – rozprávkový fes−
tival a ZOO

· Žiaci 6. ročníka sa dosýta
vyšantili v Aqauparku v Liptov−
skom Mikuláši

· Žiaci II. stupňa sa zúčastnili
exkurzie do Viedne, prezreli si
zámok Belvedér, prírodovedné
múzeum, Štefánsky dóm, hrobku
habsburgských cisárov a zábav−
ný park Práter

· Žiaci 2. a 3. ročníka sa plavili
loďou a zároveň si prezreli mesto
Piešťany

· Žiaci 5. a 8. ročníka sa išli v
horúcich dňoch ochladiť na kú−
palisko Eva v Piešťanoch

A naše športové úspechy?
− účasť v oblastnom kole vo vy−

bíjanej dievčat
− účasť v okresnom kole v stol−

nom tenise chlapcov
− účasť v oblastnom kole v

malom futbale mladších a starších
chlapcov

− účasť v okresnom kole v bran−
nom viacboji žiakov (2 družstvá)

− účasť v krajskom kole v bran−
nom viacboji žiakov (1 družstvo)

− účasť v okresnom kole jed−
notlivcov žiakov

− 2. miesto v oblastnom kole
vo futbale žiakov

− v oblastnom volejbale diev−
čat sme skončili na 2. mieste, z
ktorého sme postúpili do okr. kola

Významnejšie úspechy jed−
notlivcov:

− Alexandra Obšutová – 5.
miesto na okr. kole súťaže v hra−
nom viacboji

− Paula Bánovská – 11 miesto
v behu na 300 metrov (čas
53,44s), v hode kriketom skonči−
la na 10. mieste (výkon 42,45m)

− Matúš Kamaráš – v behu na
300 m obsadil 8. miesto z 32 pre−
tekárov (čas 43,94s)

− Lukáš Holota – vo vrhu gu−
ľou skončil na 11. mieste (9,75m)

− Michal Fiala – 9. miesto v
hode kriketkou (67,26m)

− Michal Dedík – 12.miesto v
hode kriketkou (65,30M)

− Roman Pastorek – 18. miesto

Ako žije naša škola?
v hode kriketkou (59,50m)

− Štefan Obšut – výborné vý−
sledky v školskom kole hode kri−
ketkou – výkon 73 m – kvôli ve−
kovým kritériám sa nezúčastnil
okres. kola

Dobré výsledky dosiahol i bed−
mintonový krúžok: v okresnom
kole turnaja v bedemintone ob−
sadili:

Z. Mikulcová 2. miesto v kate−
górii mladšie žiačky

Maroš Kanáloš a Pavol Strie−
ženec 2. miesto v kategórii štvor−
hry mladších žiakov

Zuzana Mikulcová a Maroš
Kanáloš 2. miesto v zmiešanej
štvorhre mladších žiakov.

Mgr. Monika Miklánková

Deň detí v materskej škole
V našej materskej škole sa stalo tradíciou, že Deň detí trávime

v prírode. Okrem toho, že deti aktívne spoznávajú okolie rodnej
obce, tak si i prakticky overujú vedomosti, ktoré získali o flóre a
faune vyskytujúcej sa v našom regióne. Tohtoročný Deň detí sme
chceli stráviť na brehu rieky Váh. Chceli sme pozorovať vtáky,
ktoré žijú v okolí rieky, dúfali sme, že uvidíme aj nejakú rybku a
naučíme sa hádzať žabky z kamienkov. Zažili sme však obrovské
sklamanie. Pre hory neporiadku a skládky odpadu sme sa ku
rieke vôbec nedostali. Po kamienky, ktoré si deti chceli nazbierať

a svojimi šikovnými
rúčkami premeniť na
chrobáčiky a zvierat−
ká, sme sa nemali
šancu dostať. Ná−
hradným riešením
boli súťaže a loptové
hry na štadióne TJ.
Sladké pohostenie a
radosť z pohybu čias−
točne zmiernili skla−
manie z nevydarené−
ho výletu.

Deťom sme sľúbili, že sa k Váhu ešte vrátime, zahráme sa tam
na pátračov a vypátrame, kadiaľ sa dostaneme k rieke. Verím, že
sa kompetentní zamyslia a pomôžu nám, aby naši malí pátrači
boli naozaj úspešní a nejakú tú cestičku našli.      Janka Bagová

Chýbali len štyri sekundy...
Dňa 7.6.2008 sa zúčastnili mladí hasiči z Beckova okresnej

súťaže Plameň v Krajnom.
Súťaž prebiehala v troch disciplínach:
· štafeta na 400 metrov · CTIF−útok
· požiarny útok
CTIF útok sa skladal z disciplín:
− vodná prekážka − tunel
− bariéra − lavička
− ručné hasiace prístroje+terč − viazanie uzlov.
Práve v tomto útoku stratili naši chlapci cenné sekundy, preto−

že im boli strhnuté trestné sekundy za komunikáciu počas tejto
disciplíny. V konečnom vyhodnotení Beckov skončil na druhom
mieste, od prvého miesta nás delili len tie štyri osudné sekundy...

Ďakujem chlapcom: Marekovi Sedláčkovi, Petrovi Šimkovi, Pat−
rikovi Šimkovi, Marekovi Jaroščiakovi, Pavlovi Striežencovi, Maro−
šovi Kanálošovi, Adamovi Masárovi, Tomášovi Čiklovi,

Oliverovi Tekulovi, Patrikovi Černákovi – za ich výborné umiest−
nenie v súťaži.                                   Martina Striežencová, Mgr.
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Pre mamièku
Mala si sviatok. Vieš, že sme sa o Tebe celý týždeň v

škôlke rozprávali? Maľovali sme Ťa, videla si, ako sa mi
to krásne podarilo? Hovorili sme si, aká si, ako vyze−
ráš... Si dobrá, milá, pekná … proste moja MAMIČKA.

Viem, ako sa voláš, máš najkrajšie meno na svete.
Viem, akej farby sú Tvoje oči, veď sa do nich pozerám
každý deň od môjho narodenia. Tie Tvoje, mamička,
vedia rozprávať, vedela si o tom? Keď sa do nich po−

zriem, viem, či si smutná, veselá, či sa hneváš alebo
raduješ. Keď si veselá, sú ako dve slniečka. Keď v
nich zbadám smútok, pritúlim sa a pohladkám Ťa po
vláskoch, ktoré vždy budú voňať mojim detstvom. A Ty
... sa usmeješ. Nechcem, aby si bola smutná, aj keď
Ťa občas zlostím a neposlúcham. Však sa usmievaš,
aj keď sa z roboty ponáhľaš pre mňa do škôlky? Us−
mievaš sa, lebo myslíš na mňa. A ja Ťa čakám. A ne−
plačem, lebo viem, že sa ponáhľaš...

Čo budeme robiť doma? Niečo vymyslíme. Viem,
že bývaš unavená, ja tiež… tak ja Ti s niečím pomô−
žem a potom môžeme oddychovať spolu. Dobre, ma−
mička? Buďme spolu, kým máme čas. Chodíš do prá−
ce, ja do škôlky, potom do školy a času bude menej a
menej. Sľubujem, nikdy nezabudnem ani na jednu
minútku s Tebou. Budem si ich všetky pamätať a keď
vyrastiem, tak Ti ich všetky vrátim.

A čo Ti prajem k sviatku? Seba. Lebo ja som Tvoja
a Ty si moja láska, mamička. A nič krajšie ako lásku si
dvaja ľudia nemôžu dať.              

Miroslava Kubicová

Nachádza sa medzi Benátkami a
Trieste. Vzniklo na polostrove na se−
vernom okraji Jadranského mora. Nad
ním sa týčia Alpy, v čase nášho pobytu
boli ešte zasnežené.

Lignano je rozdelené na tri mest−
ské časti: Sabbiadoro, Pineta, Riviera.
Je ideálnym miestom na oddych aj
vďaka jeho čistým plážam s jemným
pieskom.

Všetci sme sa do Talianska veľmi
tešili, ale tá cesta autobusom bola pre
nás veľmi unavujúca .Kedˇ sme dora−
zili do Lignana, všetci boli veľmi zve−
daví, aj kedˇ sme boli strašne zničení z
cesty. Hnedˇ v prvý deň ráno sme sa
šli prejsť na pláž, aby sme zaplnili čas,
lebo sme čakali, kým sa druhá škola
pobalí, aby sme do izieb mohli ísť my...

Nemohli sme sa už dočkať, kedy
pôjdeme na pláž, všetci sme sa tam
zabávali. More bolo skvelé a bolo v ňom
veľa, naozaj
veľa krabov.
Večer sme sa
šli prejsť do
mesta ,pros−
te,sme si to
tam užívali.
Vždy sme mali
spoločné ve−
čere, raňajky
aj obedy, i keď
nie všetci žia−
ci to dodržia−
vali...

Väčš inou
sme sa striedali
po triedach,
ktoré budú pri−
pravovať celý
deň s pani učiteľkami občerstvenie.

Boli sme aj na Mušličkovom ostro−
ve, kde sa všetkým páčilo, aj keďsme
prišli odtiaľveľmi doštípaní od komárov,
ale hlavne, že sme mali mušle. Cesta
loďou bola celkom dobrá, asi len vďa−
ka tým hranolkám, čo nám tam podá−

vali. Po takom treťom dni nášho poby−
tu, sme samozrejme, boli skoro všetci
spálení od slnka. Veľmi sa nám všetkým
páčil posledný deň, kedˇ sme už mali
odchádzať, pretože sme boli v Gulliver−
landii − zábavnom parku, kde sme sa
naozaj všetci dobre zabavili − budˇ na
motokárach, kolotočoch, alebo sme sa
len tak pozerali na tých cvičených tule−
ňov, čo sa tam predvádzali. Keď sa náš

výlet v Gulli−
verlandii kon−
čil, všetci sme
vedeli, že o
malú chvíľu sa
všetko končí a
my už len na−
ložíme veci a
odídeme preč.
A opäť nás
znovu čaká tá
únavná cesta
domov. Niek−
torí sa domov
tešili, iní zas
nechceli odísť
preč.

Taliani sú
podľa mňa veľmi dobrosrdeční a milí
ľudia a pritom veľmi vzdelaní, pretože
sme sa s nimi veľmi dobre vedeli do−
rozumieť, či už po anglicky alebo ne−
mecky, tieto jazyky ovládali skvele.

Takže sa nám výlet všetkým veľmi
páčil a keby sa to dalo, radi by sme si
to zopakovali...

Ďakujeme p.riaditeľke A. Ilavskej,
p.učiteľkám Úradníčkovej, Strieženco−
vej, A. Úradníčkovi, pani A. Kopřivovej−
našej usmievavej zdravotníčke.

Zároveň by som chceli poďakovať
aj Rodičovskému združeniu Beckov
za finančný príspevok a p. Petrovi
Čiklovi taktiež za finančný príspevok
na výlet.

Ďakujeme!
Alexandra Obšutová, 8.ročník

Taliansko − Lignano Sabbiadoro (Zlatý piesok)
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Združená stredná škola obchodu
a služieb v Novom Meste nad Vá−
hom na čele s jej riaditeľom Ing. Já−
nom Hargašom pružne reagovala
na potreby nášho regiónu a bola ini−
ciátorom vzniku nového študijného
odboru – manažment regionálneho
cestovného ruchu.

Absolvent tohto odboru je orga−
nizátorom, koordinátorom a obchod−
níkom ako aj poskytovateľom slu−
žieb v regionálnom cestovnom ru−
chu (zabezpečenie dopravy, ubyto−
vania, stravovania, lekárskej starost−
livosti, poistenia, sprievodcovstva a
pod.) so schopnosťou kreatívnej re−
akcie a oddanosťou stratégií cieľo−
vého miesta (obci, regiónu).

Môže sa uplatniť v oblasti regio−
nálneho cestovného ruchu – v ces−
tovných kanceláriách, informačných
centrách, v múzeách, ako informá−
tor, organizátor cestovného ruchu v
regiónoch a v obciach, ako pracov−
ník marketingových útvarov v samo−
správach, v organizovaní skupino−
vej, rodinnej a individuálnej turisti−
ky, v stravovacích a ubytovacích pod−
nikoch a zariadeniach, v sprievod−
covskej činnosti a iných službách.

Už po tretíkrát
sa študenti 2. roč−
níka tohto študijné−
ho odboru zúčast−
nili celoslovenskej
súťaži „Vitajte v na−
šom regióne“ 17.
apríla 2008. 6. roč−
ník celoslovenskej
súťaže t ímov
programu Podni−
kanie v cestovnom
ruchu sa konal v
Banskej Bystrici v
Europa Culture
Center. Súťaž or−
ganizovala samo−
statná nezisková
mimovládna organizácia s medziná−
rodným prvkom Junior Achievement
(JA) Slovensko – Mládež pre budúc−
nosť. Programy JA Slovensko sú
nadštandardné ekonomické vzdelá−
vacie programy, ktoré otvárajú mla−
dým ľuďom dvere do zaujímavého
sveta ekonomiky a do podnikania,
podporujú súťaživosť študentov, po−
máhajú im nájsť vlastnosti vodcov−
ských osobností, ktoré sú v nich
skryté. Cieľom aktivít JASR je pre−
meniť mládež na podnikateľov.

Jedným zo vzdelávacích progra−
mov je aj program Podnikanie v ces−
tovnom ruchu. Hravou formou učí
žiakov umeniu komunikácie, pomá−
ha orientovať sa vo svete cestovné−
ho ruchu, vnímať okolie z pohľadu
zahraničného návštevníka, spozná−
vať záujmy turistov ich potreby a pri−
ority pri návšteve Slovenska. Aktív−
ne zapája študentov do diania vo

svojom okolí a učí ich hľadať nové
riešenia pre rozvoj podnikania, ak−
tívnu turistiku v danom regióne.

ZSŠ obchodu a služieb reprezen−
tovali na celoslovenskej súťaži dva
tímy. Cieľom celoslovenskej súťaže
tímov v Banskej Bystrici bolo pre−
zentovať študentmi vo vlastnoručne
vyrobenom stánku svoj región. Uká−
zať čím je región zaujímavý a prečo
priťahuje turistov. Študenti na súťaži
prezentovali obec Beckov. Širokej
verejnosti ako aj ostatným účastní−
kom súťaže sa snažili priblížiť obec
Beckov, ktorá v tomto roku oslavuje
800. výročie od prvej písomnej
zmienky. Prospektami, suvenírmi,
upomienkovými predmetmi, záložka−
mi, kalendármi, ktoré študentky vy−
hotovili samostatne, vyzdvihli obec
Beckov, zrúcaniny hradu, povesti,
Beckovské slávnosti, remeslá, zau−
jímavosti obce, jej krásy, ako aj vý−
znamné osobnosti, ktoré žili a pô−
sobili v Beckove.

Tím na celoslovenskej súťaži re−
gión Beckov prezentoval veľmi
úspešne. V rámci prezentácie pred
porotou sa predstavil povesťou o
Beckove v historickom oblečení

šaša Becka – v podaní Nikolky Šic−
kovej a manželky hradného pána
Ctibora – Dobrochňa v podaní Bar−
borky Bučekovej

Tím „Beckov“ pod vedením vyu−
čujúcej Ing. Ivany Šimovcovej zís−
kal na celoslovenskej súťaži 3.
miesto v hodnotení odbornou poro−
tou v kategórii „Najlepší prezentač−
ný tím“.

Poďakovanie patrí firme F−plus z
Beckova, na čele s konateľom Ing.
Jánom Macejkom, ktorá svojim spon−
zorstvom umožnila študentom pre−
zentovať svoje nápady, zbierať in−
formácie, pripraviť si propagačné
materiály a prezentačný stánok a tak
reprezentovať nielen našu školu, ale
aj región Beckov. Za odbornú ako
aj finančnú pomoc firme a pánovi
konateľovi úprimne ďakujeme.

Ing. Ivana Šimovcová, učiteľ od−
borných ekonomických predmetov

Vitajte v našom regióne 2008 Kadiaľ na hrad a do múzea?
Na začiatku júna v našej obci pribudli tri nové smero−

vé tabule: pri lekárni, pri parku a pri zastávke oproti Kúrii.
Vyrobili ich šikovní pracovníci Prevádzky OÚ v Beckove.
Sú drevené, dýchajú zatiaľ novotou, dúfajme, že nadlho.

Tabu¾a BECKOV
Na bývalej Reštaurá−

cii pod hradom bola ta−
buľa s básňou Andreja
Sládkoviča. Kto prechá−
dzal okolo nej, neušla
jeho pozornosti. Po zme−
ne majiteľa budovy bola
tabuľa odstránená. Veľa
našich občanov sa pýta,
kde asi skončila jej púť.
Možno nemala historickú
hodnotu, ale prirástla
Beckovčanom i návštev−
níkom k srdcu. Čo tak ju
znovu umiestniť na vhod−
nom mieste v obci? Je to
možné?

Ľubomír Paulus

OTVORENIE SEZÓNY 2008 NA HRADE BECKOV

Manuscriptor pri práci
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JÚN – MESIAC POĽOVNÍCTVA
Poľovníctvo, podobne ako iné oblasti záujmu člove−

ka, sa neustále mení. Zásluhu na tomto fakte nemajú
iba nové, stále sa prehlbujúce poznatky výskumu a
praxe, ale i neustále sa meniace prostredie, v ktorom
zver žije. Pôvodný lov človeku slúžil ako zdroj obživy,
slúžil na zabezpečenie jeho prežitia. Významné revo−
lučné zmeny však spravidla neprinášajú iba pokrok,
ale sú celkom prirodzene i zdrojom rôznych napätí.

Napätie v revíri Beckov sme celkom úspešne ustá−
lili a prenájomcovia PZ Hurban Beckov vytvárajú pod−
mienky pre život zveri v uvedenom revíri. Os prikrmo−
vania počas strádania sme posunuli vyššie kvôli diaľ−
nici, ktorá pretína revír. Takisto sa rozmáha chov oviec
a už aj kráv, ktorému zver musí ustupovať a premiest−
ňovať sa do iných teritórií. Motorizmus a stavanie rôz−
nych dočasných haciend v revíri tiež vytláča zver do
zátiší. Mnohí by si mali uvedomiť svoje správanie v
chotári a rešpektovať potreby zveri, ktorá tam žije. Po−
ľovníctvo je cieľavedomá činnosť a potrebuje spolu−
prácu s každým, kto má rád prírodu a využíva ju pre
svoju potrebu alebo relax.

Slovensko rozmanitosťou prírody na relatívne ma−
lom území má šancu zachovať pôvodne žijúcu zver. K
tomuto napomáha to, že väčšina obyvateľstva má hl−
boko rozvinutý cit zodpovednosti voči prírode, dôverne
ju pozná, a preto ju primerane chrání.

V tomto roku očakávame, že bude prijatý poslanca−
mi SNR nový zákon o poľovníctve, ktorý by mal byť už
moderný a zosúladený s európskymi normami – sa−
mozrejme, na podmienky Slovenska, ktoré môže v
poľovníctve mnohé štáty EÚ veľa naučiť.

Aj toto je poľovníctvo: lopata, hrable a fúrik. Na brigáde
bývalý predseda Štefan Slávik a člen Karol Nedbal.

OZNAM
− Dňa 24. mája 2008 v čase od 8.00 hod. do 14.00

hod. Poľovnícke združenie Hurban Beckov usporiadalo
brigádu za účelom osvetlenia cesty na Pieskovej doli−
ne, na ktorej boli vybudované nové priepusty a odrážky
na odvedenie vody, ktorá spôsobovala pri nerozptýlení
zaplavovanie obydlí občanov hlavne v časti Matiáška.
Žiadame občanov, aby počas dažďov a po nich po ces−
te nejazdili a taktiež aby používali dopravné prostriedky
s riadnymi brzdami, aby nenarúšali povrch cesty. Obec
a ostatné subjekty vynaložili značné finančné prostried−
ky na túto opravu, preto sa všetci správajme na lesnej
komunikácii tak, ako sa má. Brigády sa zúčastnili členo−
via PZ Hurban Beckov a za občanov bol prítomný p.
Marián Sládek a Anton Uherčík.

− Dňa 11. mája 2008 sa na strelnici Trenčín usku−
točnil Regionálny prebor v streľbe na asfaltové terče –
batéria, kde strelec nášho združenia Ing. Ján Kováčik
obsadil pekné 4. miesto.

− PZ Hurban Beckov upozorňuje na veľký výskyt klieš−
ťov, po návrate z prírody sa treba prehliadnuť, hlavne
deti! V prípade nálezu odborne odstrániť (potrieť ole−
jom alebo lekárska pohotovosť).              Pavol Hladký

Počiatočné a najmä klamlivé zda−
nie: meravá prírodná krása. Vsúvaním
kľúčika do starého zámku prichádza
možnosť zočiť krásy tohto slnkom za−
liateho kraja. Život v ňom je však čulý
a rezký. Kráčať úzkou cestičkou zna−
mená intenzívne vnímať silu a pôvab
vznešenej beckovskej prírody. Kvitnú−
ce čerešne, voňavé súsošia slivák, ru−
žovkasté broskyne, nad ktorými krúžia
neprestajne bzukotajúce včely, jablo−
ne − nevesty v bielych šatách ... obdi−
vuhodný zjav.

Vietor stíchol, ale steblá šťavnatej trá−
vy tancovali naďalej. Tie sa mu znehyb−
niť nepodarilo. Bojazlivý škorec rýchlo
vybehol z kopy suchých konárov, aby
sa nadýchal takmer letného, slnečnými
lúčmi zohriateho vzduchu. Zavolal aj
ostatných zvedavých kamarátov, ktorých
nadšenie vzlietnuť a letieť čoraz viac,
silnelo. Odhodlávame sa pokračovať
ďalej. Zbystríme pozornosť a úpenlivo
hľadíme na miesto, z ktorého počuť sviž−
né šuchotanie. A to ryšavá veverička na
strome starostlivo oberá vysušené plo−
dy minuloročnej úrody. Akokoľvek sa
človek snaží zostať potichu a nehybne,
toto obratné a šikovné plaché zviera
začuje aj minimálny šramot. Potom ustr−
nie, akoby bolo zdrevenelo. V nečaka−
nej chvíli sa odrazí malými, no vrtkými
labkami a preskočí na inú haluz.

Slnko sa dvíha do výšin. Je vysoko
nad hradom. Jeho lúče trpezlivo rozťa−
hujú svoje dlane a roznášajú teplo a
jas do celej obory. Žlna na konári starej
jablone sa váhavo a rozpačito obzerá,
kým sojka pokojne a matersky sedí vo
svojom hniezde. A my stále počujeme
to nevídané mĺkvo, tú dôstojnú nehluč−
nosť. Úzky chodník udržiavaný iba šľa−
pajami ľudských nôh sa pomaly završu−
je. Obkolesujú ho staré, neprestajne žír−
ne stromy, z ktorých snehobiele lupene
ľahký vánok roztomilo rozhadzuje po trá−

ve. Kade−tade, biela bodka sem, druhá
zase tam. Jedna dopadne na púpavo−
vý list, iná na žltý kalištek prvosienky.
Navôkol sa tiahne omamná a navždy
zapamätateľná vôňa stále hodnotných
drevín, hrdo sa vypínajúci hrad so svo−
jou gracióznosťou a nenapodobiteľná
rozmanitosť prírody. Závideniahodný
pohľad. Vidieť jedinečný a ojedinelý vý−
tvor prírody, na ktorý sa ľudská ruka
nikdy nezmôže. A hoc život tu je činoro−
dý, my stále počujeme ten úžasný po−
koj vrývajúci sa do našej mysle. Na obo−
re sa pyšne týčia vysoké stromy. Nedo−
konalé, vzdorovité, samopašné a jed−
nako svojské a originálne. Nemajú kon−
ca − kraja. Je to všakovaká starobylá fló−
ra, ktorá nezabúda na dávne časy mi−
nulých storočí. Jej neprehľadnosť a svoj−
voľnosť dotvárajú bujné výhonky a pa−
hýle vyčnievajúce zo starých kmeňov.
Urastené koruny listnatých stromov obý−
vajú už udomácnení obyvatelia zviera−
cej ríše, a to prešibaná rodinka figliar−
skych hlodavcov, ktorá si rýchlo zvykla
na hojnosť a blahobyt v podobe orieš−
kov a lieskovcov. Spokojné sú aj pria−
teľské sýkorky a vtáky s oranžovými
chvostíkmi. Rutinne spolunažívajú v kaž−
dom čase, kedykoľvek.

Uberajúc sa ďalej nás rozosmieva−
jú nezbedné drozdy, potešia nás šte−
botavé a vo frakoch odeté lastovičky i
rozvážny ďateľ, ktorý usilovne ťuká do
susedovho košatého orecha. Vietor
zosilnieva, no predsa je príjemný. Pri−
krývka z bielych lupeňov na zemi sa
rozširuje. Neposlušné vrabce preto
našuchoria svoje perie a o chvíľu zmiz−
nú v diaľke. Iba mladé nedospelé škor−
ce poskakujú, lebo nevedia ešte lietať.
I zaraz sa schovajú v chrastí.

Slnko na bledomodrej oblohe po−
maly klesá. A my stále počujeme to
božské ticho...

PhDr. Lenka Mandelíková

Príroda z podhradia

V roku 2006 začal v katastri našej
obce v časti nazývanej Klíža pôsobiť
ako podnikateľ v agrosektore p. Franti−
šek Biras, ktorý lásku k prírode a k ov−
ciam zdedil po svojom nebohom otco−
vi Františkovi Birasovi, ktorý dlhé roky
pôsobil ako bača v Poľnohospodár−
skom družstve Beckov. Všetci sme ho
poznali ako pracovitého, čestného člo−
veka, ktorý poctivým prístupom k práci
zveľaďoval náš chotár.

Salaš sa buduje postupným upra−
vovaním terénu ako aj výstavbou po−
trebných priestorov pre chov, spraco−
vanie produkcie a na občerstvenie náv−
števníkov Salaša.

Chov je zameraný na ovce pleme−
na lacon, vyšľachtené vo Francúzsku
(mliečny typ ovce). Popri nich chová
kone plemena hafling tirolský, na kto−
rých vykonáva obslužné práce. Stráž−
nu službu Salaša a oviec vykonávajú

psi plemena bernský salašnícky pes.
Tieto plemená okrem salaša p. Birasa
vidíte iba v televíznom seriály Doktor z
hôr.

Dúfame, že syn bude pokračovať v
šľapajach otca na prospech beckovské−
ho chotára a občanov obce Beckov.

Pavol Hladký

Salaš v Klíži

František Biras na Salaši
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A je to pravda! Veľakrát sa mi
to potvrdilo za tie štyri roky , čo
žijeme v Luxemburgu. Takže:
„Nikdy nehovor nikdy.“Ani vo sne
by ma nenapadlo, že ja skutoč−
ne niekedy odídem z Beckova, a
nie ešte zo Slovenska. Síce, pri−
znávam, rôzne plány v mladosti
má asi každý, ale...Do Luxembur−
gu? Mne, teda už nám, bolo od
osudu ponúknuté ísť žiť sem, pres−
ne deň pred narodením nášho
synčeka. Mal len dva mesiace,
keď môj manžel sem prišiel pra−
covať ako prekladateľ. Z tohto
obdobia posielam obdiv všetkým
maminám a otcom, ktorí vycho−
vávajú a starajú sa sami o svoje
detičky. Ja som doteraz veľmi
vďačná svojim skvelým rodičom,
svokrovi, úžasnému bratovi, ka−
marátkam a susedom v Slnečnej
ulici, ktorí mi moc pomáhali. Ale
o sedem mesiacov prišiel deň D
a ja som so smútkom v duši, ale
aj s neopísateľným pocitom po−
znania nového a úplne iného
sveta, odchádzala z Beckova.
Možnosť voľby je ale daná živo−
tom a záleží iba na každom z nás
ako sa rozhodne. A predsa, my
Strelci máme cestovanie a dob−
rodružstvo už dávno dané do
vienka. A tak sa začala naša nová
životná púť 1200 km od „ Rodnej
hrudy“ tu, v Luxemburgu.

Luxemburské veľkovojvodstvo
je nezávislá konštitučná monar−
chia. Hlavou štátu je veľkovojvo−
da Henri. Jeho manželka Maria
Teresa pochádza z Kuby a je to
veľmi sympatická a vždy krásne
upravená žena. Majú spolu 5 detí.
Luxembursko leží vo vnútrozemí
západnej Európy. Susedí s Fran−
cúzskom, Belgickom a Nemec−
kom. Je to jedna z najmenších
krajin v Európe. Je 82 km dlhá a
57 km široká. Táto lesnatá kraji−
na má 80 hradov a zámkov. Celá
krajina ma 462 tis. obyvateľov a
samotné hlavné mesto Luxem−
burg má 81 tis. obyvateľov. Žije
tu veľké množstvo cudzincov,
hlavne Portugalcov, Talianov,
Francúzov. Sú tu tri úradné jazy−
ky: luxemburčina, francúzština a
nemčina. Luxemburg je známy
ako centrum medzinárodného fi−
nančníctva. Väčšina jeho bohat−
stva pochádza z ťažobného prie−
myslu a služieb. Napriek svojej
veľkosti má Luxembusko dôleži−
tú úlohu v Európskej únii ako
ústredie Európskeho parlamentu
a Európskeho súdneho dvora.

Čas je pán, ktorý vládne
všetkým a náš život začal plynúť
„udomácnene“ zo dňa na deň.
Postupne sa to všetko nádherné
nadšenie zo všetkého toho no−

vého pominulo a realita sa stala
reálna. A toto skutočne kosmo−
politné mesto sa stalo naším do−
movom. Vždy sa s hrdosťou pred−
stavujem ako Slovenka z Becko−
va. Úprimne ale musím povedať,
že si nás stále veľa ľudí mýli so
Slovinskom. Mnoho ľudí reaguje
pohotovo, že vedia, kde Sloven−
sko je, ale častokrát sa mi podari
toto megalomanské faus pas pre−
dísť maličkou oznamovacou ve−
tou, že:“Ale mi more nemáme!“
„AHA !?!“, tak takto to potom ne−
jako vyzerá. Pozor, nevedomosť
neospravedlňuje. Keby vedeli,
aké je Slovensko krásne... Ale
stretla som aj veľa ľudí, ktorí ma
prekvapili hlavne menami špor−
tovcov, občas politikov, alebo aj
názvami piva.

Mňa život v cudzine obohacu−
je hlavne po jazykovej stránke,
lebo to na človeka prúdi z každej
strany, či uz luxemburčina, fran−
cúzština, nemčina, talianči−
na...Začať žiť v cudzine s ľudmi
inej národnosti, iných zvykov a
tradícií, to si vyžaduje aj dávku
riadnej odvahy a častokrát člo−
vek musí začrieť dosť hlboko, aby
si vybojoval od života to, čo chce.
Mne osobne sa tu potvrdilo mini−
málne tisíckrát, že ako sa človek
správa k druhým, tak sa oni sprá−
vajú ku mne. Verte mi, nebolo to
ľahké získať si dôveru a priateľ−
stvo od originál patriotov Luxem−
burčanov v našej ulici. Niektorí si
dokonca mysleli, že sa u nás ešte
bojuje! Spoznala som tu veľa
nových ľudí a dovolím si tvrdiť, že
niektorí sú naši skutoční priate−
lia, alebo už skoro ako rodina.
Odhliadnuc od národnosti, všet−
ko podstatné je v človeku, či sú
to Luxemburčania, Poliaci, Talia−
ni, Estónci, Holanďania, Česi,
Portugalci, Francúzi, Švédi, Rusi,
Chorváti, Brazílčania, tak, toto sú
všetko naši novi kamaráti.
Prostredníctvom týchto ľudí sa
dozvedáme veľa o ich krajinách.
Napríklad vedeli ste, že keď sa v
Španielsku narodí dieťa, tak do
hodiny mu dávajú vypiť šťavu z
čerstvo vytlačeného pomaranča?
My sme ich zasa veľmi prekvapili
oslavou menín. Vôbec to neve−
deli pochopiť, čo to tie meniny sú.
Musím priznať, že zo začiatku
som bola z týchto všetkých ľudí
tu dosť nervózna. Väčšinou sa
nikto nikam neponáhľa, nenadá−
va na politiku, na zdravotníctvo,
na ceny v obchodoch. Vykladajú
si, kde boli cez víkend, či v Pari−
ži, v Monacu, v Dominikánskej
republike, alebo na Barbadose.
Vždy sa majú čas zastaviť a s
úsmevom sa porozprávať. Kde je

aká vernisáž, a kde bolo divadlo
alebo kino. Tak si viete predsta−
viť, ako som to celé vnímala, keď
dovtedy bolo moje veľmi frekven−
tované slovo „nestíhačka“ a te−
raz tento kľud. Nedá mi ale ne−
spomenúť našu návštevu doma
minulý mesiac. V Novom Meste
nad Váhom som stretla jedného
známeho, ktorý ma strašne pre−
kvapil tým, že jeho prvé slová
nášho rozhovoru zneli: „Pozrite,
toto sú moji vnuci, na ktorých som
hrdý a ja som zdravý.“ Bolo to
úplne niečo iné, čo často nepo−
čúvam. Bolo mi z toho prima.

S odstupom času sa na býva−
nie v inej krajine pozerám úplne
inak. A môžem len konštatovať, že
ak človek raz „ okúsi“ cestovanie,
tak fakt v mnohých prípadoch nie
je problém začať úplne od začiat−
ku aj na druhom konci sveta. Pri
rozprávaní s našimi známymi
Majkou a Rickom, Američanom,
sme sa pýtali nie: "kde ste bývali,
− ale − kde ste ešte nebývali?“
Napriklad aj manželova kolegyňa,
inak rodáčka z Podolia! So svo−
jím manželom sa zoznámila v
Číne, a pretože bol z Madagas−
karu, tak tam žili veľa rokov.

Život v cudzine je ale niekedy
veľmi zvláštny a občas dosť ťaž−
ký, teda hlavne na začiatku. Mňa

síce naplno zamestnával náš syn−
ček, tešili sme sa z prvého zúb−
ka, prvých krokov, ale občas pri−
šiel „splín“. Vtedy mi veľmi pomá−
hali fotky a hudba. Len tak na
margo − momentálne nám poča−
sie praje a máme krásnych 30
stupňov, okná sú pootvárané a
celá naša štvrť už určite pozná a
pospevuje si všetky piesne od
skupiny Desmod. Sú skvelí. Ne−
prejde ani jeden deň, aby som si
nespomenula na všetko DOMA
v Beckove. Blízkych, známych,
kamarátov. S veľkou úctou a lás−
kou si spomínam na aprílovú náv−
števu u Dušanka Školára. Pri vstu−
pe do ich domu vždy cítim „vôňu
svojho detstva“. Je to neopísateľ−
ný pocit. ĎAKUJEM ZA VŠET−
KO!!! Jaj, C´est la vie, to je zivot,
ale ja už vlastne mám to slovo
„doma“ dvakrát. To druhé DOMA
je tu v Luxemburgu.

Byť mamou je úžasné, a ja
nášmu synovi, rodákovi z Myjavy
a dcérke, narodenej v Luxembur−
gu, často rozprávam, spievam,
ukazujem fotky z miesta, kde naj−
krajšie svieti slnko, kde najkraj−
šie vonia vzduch, kde je všetko
môjmu srdcu blízke a ste tam
všetci VY! Takže, je to pravda,
Beckov je len jeden! Aeddi.

Mgr. Gabriela Sklenářová

BECKOV JE LEN JEDEN!

Nedávno televízia informovala o
nezáujme mladých ľudí o učiteľské
povolanie. Vysoké školy pedago−
gické budú vraj tento problém riešiť
tak, že na štúdium zoberú bez pri−
jímacích pohovorov aj študentov s
horším prospechom!

Existujú objektívne spoločenské
príčiny nepopulárnosti učiteľského
povolania, ale aj subjektívne priori−
ty učiteľského nie povolania, ale
poslania!

Je pravda, že za tridsaťdva ro−
kov práce v školstve sa svojim
majetkom nemôžem rovnať beckov−
skej smotánke – napriek tomu mám
svoju prácu rada. Deti môj profesij−
ný život napĺňajú optimizmom, dá−
vajú mu hlboký zmysel. Učiteľstvo
vnímam ako nesmiernu zodpoved−

nosť. Za tie roky viem, Komu Prvé−
mu z nej treba denne skladať účty.

Keď porovnávam úroveň zruč−
ností, prosociálneho správania či
kognitívnych schopností detí na
začiatku a konci školského roka,
hreje ma príjemný pocit z dobre
vykonanej práce. Veď vytvoriť v
skupine 3−4−ročných detí dobrú
sociálno−emociálnu atmosféru nie je
jednoduché. Vysporiadať sa s det−
ským egocentrizmom, položiť zá−

klady frustračnej toleran−
cie, to vyžaduje veľkú lás−
ku k deťom, trpezlivosť,
kreativitu a dôslednosť.

V tomto školskom
roku bolo moje pracovné
úsilie ocenené takýmto fi−
nančne nevyčísliteľným
dvojnásobným vyznaním:

Učiteľka: „Prečo sa
stále hráš iba pri mne?“

Dieťa: „Lebo Ťa ľúbim“.
Učiteľka: „Teším sa

tomu, už si mi to hovoril“.
Dieťa: „Aj to, že Ťa mi−

lujem?“
Všetky takéto pohladenia duše

si veľmi vážim. S bázňou ich už
roky vkladám na svoj výnimočný
účet. Výškou vkladu na tomto kon−
te patrím k najbohatším Beckov−
čanom.

Daniela Dobrovodská

Výnimoèné konto
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Trhová ekonomika v svojej súčasnej rozvinutej podobe je charak−
teristická ťažko predvídateľnými až prekvapujúcimi zmenami prostre−
dia, v ktorom pôsobia dnešné podnikateľské i nepodnikateľské sub−
jekty, nevynímajúc orgány verejnej správy, resp. samosprávy. Riade−
nie týchto organizácii, v tomto prostredí, je mimoriadne náročné.

Na riadiacich pracovníkov obce (manažérov) sú kladené stále
zvyšujúce sa nároky. Ich miera zodpovednosti sa zvyšuje s ohľadom
na rozhodovacie procesy, ktoré musia byť v súčasných podmienkach
rýchle.

Z tohto hľadiska sa obecné zastupiteľstvo i starosta stávajú tímom
manžérov a ich rozhodovaniu musí predchádzať štúdium riešeného
problému vo všetkých súvislostiach, aby rozhodnutie bolo efektívne
a „ zapadlo“ do celkovej stratégie obce.

Povezme si aké sú hlavné strategické ciele obce:
· zvýšenie spokojnosti občanov so službami, ktoré im má obec

poskytovať,
· zefektívnenie činnosti orgánov obce, zníženie ich záťaže, posil−

nenie významu volených predstaviteľov obce tým, že sa môžu sú−
strediť na rozhodujúce otázky obce,

· dosiahnutie úspor v rozpočte obce, zvýšenie efektivity vynakla−
dania prostriedkov obce a pod.

Názorný diagram procesov, ktoré ovplyvňujú stratégiu obce k do−
siahnutiu hlavných cieľov, a ktoré sú stanovené v súlade so zákon−
ným rámcom:

To, čo patrí do pôsobnosti obce ustanovuje zákon č. 369/1990 Z.z:
(3) Obec pri výkone samosprávy najmä
· a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľ−

ným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štá−
tu prenechaným obci do užívania,

· b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
· c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov /

5a/ a vykonáva ich správu,
· d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje

osobitný predpis, /5b/ vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovis−
ko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb
a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva
záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,

· e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné,
finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

· f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych
komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych,
športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pa−
miatkových území a pamätihodností obce,

· g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s
komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, /5c/ udržia−
vanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného
osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakla−
danie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

· h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a
práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára pod−
mienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie,
kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultú−
ru a šport,

· i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa /5d/ a utvára pod−
mienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času pre−
daja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

· j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídel−
ných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života
obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôso−
bí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,

· k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v
záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

· l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných pred−
pisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby
a zariadenia,

· m) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach
života a rozvoja obce,

· n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže usta−
noviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené
na určitý čas alebo na určitom mieste,

· o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa
osobitných predpisov /6/ a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,

· p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobit−
ného predpisu, /6a/

· r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
· s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku

národnostnej menšiny. /6b/
Špecifické ciele obce vychádzajú z jej hlavných strategických cie−

ľov a v nich sa prejavuje nielen ekonomický ale aj politický subjekt
samosprávy. Špecifické ciele sú stanovované hlavne vo volebných
programoch. Dôležité je, aby politické ambície vedenia samosprávy
negátívne neovplyvňovali jej ekonomiku. Myslím tým hlavne na ne−
kompromisné presadzovanie populárnych politických riešení bez
ohľadu na širšie ekonomické súvislosti. Toto však pokladám za prob−
lém v samosprávach väčších obcí a miest. V menších obciach je
medzi občanom a samosprávou užší vzťah a tým aj možnosť väčšej
angažovanosti jednotlivých občanov v rozhodovacích procesoch.

Ako sa občan môže zúčastniť na tvorbe stratégií a uskutočňo−
vaní cieľov obce?

Základným krokom je to, aby si občan vybral ciele, ktoré by mala
obec dosiahnuť, teda si vybral volebný program, ktorý obsahuje
jeho priority, čo uskutoční účasťou na voľbách zástupcov do orgá−
nov samosprávy.

Každý občan má právo na informácie a preto aj zasadania obec−
ných zastupiteľstiev sú verejné. Tu má občan priestor aj na prejave−
nie svojho názoru, čo je veľmi dôležité, ako spätná väzba pri rozho−
dovacích procesoch.

Všetky dôležité rozhodnutia sú zverejňované a občania v zákon−
nej lehote sa majú právo vyjadriť.

V neposledenej rade má občan možnosť prezentovať svoje názo−
ry prostredníctvom poslancov, ktorí majú v obecnom zastupiteľstve, z
pohľadu politického, pluralitné zastúpenie.

Aké zásady v riadení a stratégii by sme si mali osvojiť, aby bol
vývoj obce progresívny?

Dodržiavať základné princípy:
· chápanie občana ako zákazníka,
· chápanie služieb ako tovarov, produktov uspokojujúcich potreby

občanov,
· chápanie obce ako subjektu poskytujúceho služby občanom,
Strategické riadenie by malo zahrňovať aktivity zamerané na udr−

žovanie dlhodobého súladu medzi poslaním samosprávy a jej zlo−
žiek, ich dlhodobými cieľmi a disponibilnými zdrojmi a rovnako aj
medzi samosprávou a prostredím v ktorom existuje.

 
Perspektíva 

učenia 

 
Perspektíva 
interných 
procesov 

 
Finančná 

perspektíva 

 
Občianska 
perspektíva 

 

VÍZIA 
 

-Stratégia- 

Čo musíme urobiť, 
aby boli občania 
spokojní ? 

Čo sa všetko 
musíme naučiť, aby 
sme to zvládli ? 

Akými procesmi 
zabezpečíme 
spokojnosť 
občanov ? 

Koľko a aké zdroje 
musíme zabezpečiť, 
aby boli občania 
spokojní? 

Ekonomika, manažment a stratégia obce
Časť prvá –Úvod
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Spoločenská kronika –jún –júl 2008
MANŽELSTVO UZATVORILI:
17.5. − Bohumír Beňovič, Zuzana Gonová, 4.6. − Dominika Gaj−

došechová, 18.6. − Terézia Batková
NAŠI JUBILANTI
50 rokov − Mária Opatová
55 rokov − Peter Bánovský, Ján Tehlár, Ondrej Úradníček

Milan Vacula, Mária Švecová
60 rokov − Štefan Nemček, Mária Vavrová, Eva Gergelová
65 rokov − Mária Bandíková, Jarmila Čičmanská
70 rokov − Ján Bednárik
75 rokov − Magdaléna Madajová, Milan Klech
80 rokov − Rudolf Sýkora
ROZLÚČILI SME SA:
Štefan Vazovan, Miroslav Krasňanský

BLAHOŽELANIE

Náš jubilant PhDr. Milan Šišmiš
Pozdraviť pána Šišmiša je pre mňa veľká pocta, zvlášť pri takomto

krásnom životnom jubileu. Je to aj neobyčajná radosť, lebo ide o môjho
významného priateľa, ktorého si vysoko vážim a obdivujem jeho znalosti
z histórie Trenčína a jeho regiónu. Áno, tento muž výnimočných kvalít sa
v dobrom zdraví a sviežosti dožíva v kruhu svojej milovanej rodiny vzác−
nych sedemdesiatich rokov.

Náš vzácny jubilant, Tvoj život je kaleidoskop nás všetkých, prežil si
ho bohatý na historické udalosti až po dnešok. Preto dovoľ, milý Milan,
aby som Ti k Tvojej sedemdesiatke zaželal veľa Božieho požehnania,
zdravia, radosti a úspechov.

Všetko najlepšie Ti želá Ľubomír Paulus, Janko Žovinec z Trenčian−
skeho hradu.

Jubilantovi všetko najlepšie želá a teší sa na ďalšiu spoluprácu RR a
vďační čitatelia Beckovských novín.

BLAHOŽELANIE
Dňa 28. marca 2008 v chráme Božom v Brezne zložili sľub manžel−

stva a pod Božím vedením nastúpili na spoločnú cestu životom farárka
Evanjelickej cirkvi a.v. v Beckove Monika Chúťková a Miroslav Cipciar. K
tomuto životnému rozhodnutiu im všetci blahoželáme a do ďalšieho živo−
ta im želáme hojnosť Božieho požehnania.                             RR BN

V každej beckovskej rodine, kde
mali či majú škôlkára vedia, kto to je.
Kamarátka nielen do pohody, ale aj
do dažďa. Koľko malých Beckovča−
nov okúsilo teplo jej náruče, koľko sl−
zičiek osušila, koľko hlávok pohladi−
la... Zo zaväzovania topánočiek by

mohla teta Marta napísať aj metodiku!
S ňou viazanie mašličiek dokázali
všetky detské pršteky. Vždy usmia−
ta, absolútne k dispozícii deťom aj
spolupracovníkom. Dokázala vycítiť,
kde treba pomôcť a ako to urobiť takt−
ne. S empatiou pristupovala k deťom
zo sociálne slabších rodín a dokázala
to urobiť prirodzene ľudsky.

Teta Marta bola v škôlke aj ka−

meramankou či fotografkou. Keď po
rokoch sledujem videonahrávky, pre−
sviedčam sa o tom, že jej nechýbal
cit pre nakrútenie takých detailov
výchovno−vzdelávacích činností, kto−
ré aj po rokoch majú svoju výpoved−
nú pedagogickú hodnotu.

Pochvalu od tety Marty za
pekne namaľovaný výkres,
prednesenú básničku alebo
zaspievanú pieseň si deti veľ−
mi vážili, túžili po nej. A ona aj
pri svojej práci upratovačky
si našla čas, aby ich ňou vr−
chovato obdarúvala.

V júni teta Marta odchádza
na dôchodok. Smutno mi je
pri predstave, že nový škol−
ský rok už začneme bez nej.
Pracovali sme spolu dlhé roky.
Aj keď jej pohľad na náš škôl−

kársky či civilný život bol niekedy
odlišný od môjho, bolo zaujímavé
konfrontovať sa s ňou.

Milá Marta, deťom budeme mu−
sieť dlho vysvetľovať, prečo už nie si
s nami v škôlke... Svoj dôchodok si
však už zaslúžiš! Vždy budeš na−
šou milou a očakávanou návštevou!
Užívaj si ho v zdraví!

Daniela Dobrovodská

Teta Marta

Je potrebné oddelenie politiky od výkonu správy , čo znamená
posilnenie strategického zamerania, oddelenie strategických právo−
moci od operatívnych, výkonných a ich delegovanie na výkonné or−
gány obecného úradu.

Tieto zásady pokladám za najdôležitejšie a sú v súlade s novými
modelmi riadenia v miestnej samospráve prezentované ako New
Public Management (NPM).

(pokračovanie časť druhá: Špecifické strategické ciele Obce Bec−
kov a ich financovanie).                                         Ing. Jurčacková

Ladislav Mednyánszky
(1852 − 1919)

Nedávno pribudla nová kniha
o Ladislavovi Mednyánszkom.
Vydalo ju vydavateľsvtvo Kal−
ligram a SNG v Bratislave na kon−
ci roka 2007. Knihu si môžete

zakúpiť v SNG, Vodné kasárne,
Rázusovo nábrežie 2 (alebo v
expozícii SNG v Strážkach). Pre−
zentácia publikácie sa konala 3.
apríla 2008 o 17. hod. v priesto−
roch SNG na 1. poschodí v ex−
pozícii Umenia 19. storočia. Zná−
my herec Csongor Kassai čítal
úryvky z Denníkov.

Denníky 1877 – 1918 sú zo−
stavené z majstrových zápisov,
ktoré sa našli v slovenských a
maďarských zbierkach v niekoľ−
kých zošitoch. Mednyánszky ich
pôvodne písal gréckou abecedou

po maďarsky a nemecky. Denní−
ky po prvýkrát vyšli v Maďarsku v
r. 2004 . Súčasné slovenské vy−
danie je obohatené o novo obja−
vené umelcove záznamy zo Slo−
venska. Nájdeme v nich aj mno−
ho kresieb a fotografií. Denníky
sa týkali maliarovho každoden−
ného života, ciest aj rôznych as−
pektov jeho umeleckej práce.

Okrem iného v nich nájdeme
množstvo záznamov, ktoré maj−
ster urobil v Beckove, vo svojom
rodisku, ktoré miloval a po celý
život sa sem vracal.

Beckov bol pre Ladislava Med−
nyánszkeho srdcovou záležitos−
ťou, bol tu jeho domov. A v Bec−
kove zanechal on a jeho rodina
aj materiálne stopy, napriek ne−
nahraditeľnej strate kaštieľa rodi−
ny Mednyánszkych v 60−tych ro−
koch 20. storočia. V mnohých
našich domácnostiach jestvujú
pamiatky, ktoré majú pôvod v
kaštieli Mednyánszskych. Aj tieto
štyri krásne fotografie z albumu
rodiny Mednyánszkych sú z po−
zostalosti susedky baróna − a te−
raz sú tu pre nás. Možno ich ešte
niekdo dokáže identifikovať.    (b)
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EURO 2008
Dňa 7.6.2008 začali futbalové majstrovstvá Eu−

rópy EURO 2008. V tento deň sa odohral aj jeden z
najočakávanejších prípravných zápasov tzv. „Hviezd−
ny zápas“ medzi mužstvami Starí páni a Kamaráti z
mokrej štvrte na beckovskej Maracéne (ihrisko za
dedinou pod diaľnicou).

Nepriaznivé počasie spôsobilo posun začiatku zá−
pasu asi o 30 min. a zrejme aj odradilo väčšinu fa−
núšikov oboch klubov, takže sa hralo len pred nie−
koľkými desiatkami prevažne neplatiacich divákov.
Keďže slovenské rozhodcovské jednotky sú v sú−
časnosti priamo v dejisku EURO 2008 zastúpilo ich
v sobotu nemenej známe trio rozhodcov: Prokopen−
ský, Pastorek, Bánovský. O bezpečnosť na štadióne
a boj proti výtržníctvu sa staral firma BEKO Milana
Nožinu, ktorá prípadné konflikty medzi radikálnymi
fanúšikmi riešila hneď v zárodku dovolenými
prostriedkami (pivo a „cigánska“). Zadnú časť tribúny
mala na starosti pani Betáková s gulášom. Aj vďaka
nim sme nezaznamenali žiadne výtržnosti a potýčky
medzi jednotlivými fanklubmi.

Samotný zápas bol rýchly a dynamický (zrejme aj
vďaka neprestávajúcemu dažďu). Od úvodného hviz−
du však bolo jasné, že Kamaráti z mokrej štvrte svo−
jim trojfázovým tréningom (Ponorka − Pod orechom −
Kolkáreň) situáciu neodhadli a na zohratejší a skú−
senejší tím Starých pánov nebudú stačiť, o čom sved−
čí aj konečný výsledok 7:2.

Burácajúci štadión bol svedkom nielen krásnych
herných situácií, ale bohužiaľ aj úrazu – hosťujúci
hráč Kamarátov z mokrej štvrte Milan Koreň si v zá−
pale hry zlomil nohu, ako však konštatoval ošetrujú−
ci lekár, zranenie nie je vážne (amputáciu vylúčil
úplne), zranený hráč si však do konca sezóny už
nezahrá.

Na zápase boli prítomní aj pozorovatelia z miest−
neho TJ SLOVAN Beckov, ktorí zistili, že v mužstve
Kamarátov nastúpili načierno aj niektorí bývalí hráči
A−mužstva. Od disciplinárneho konania ustúpia v prí−
pade, že dotyční hráči pouvažujú nad návratom do
ich hráčskeho kádra. Čo vy na to Majo Uhrina, Stan−
ko Tekula, Marián Nemček?

Hneď na druhý deň ráno prehodnotili Kamaráti z
mokrej štvrte nepriaznivý výsledok, vymenili celý re−
alizačný tím (a zvolili si nový – ten istý) a zvažujú
nad alternatívou či rozšíriť svoj trojfázový tréning na
štvorfázový alebo tento druh tréningu vypustiť úpl−
ne…

Hráči Starých pánov boli s výsledkom spokojní.
Priznali však, že najmä v II. polčase bol stav na váž−
kach. Aby v prípadnom odvetnom zápase nedošlo k
prekvapeniu v podobe prehry, rozhodli sa svoje le−
gionárske mužstvo rozšíriť o ďalších hráčov z blízke−
ho aj ďalekého okolia, z celého sveta aj odinakiaľ…

GÓLY: Starí páni − Peter Koreň (2), Marián Ivana
(2), Anton Uherčík (1), Ivan Kadlečík (1), Jaroslav
Straka (1).

Kamaráti z mokrej štvrte – Rastislav Kobida (1),
Michal Nemček (1).

Nemenovaný zdroj: M.B.

Z pera našich žiakov 

(dvakrát o láske...) 

Láska 

Láska je večná,                                             Pri jazere striebornom, 
je to ruža rozvitá.                                        našli sa ona a on. 
Je aj vďačná,                                              Ich cestu sprevádza luna zlatá, 
za všetko čo prikvitá.                                   Dotyky pier otvárajú im nové vráta. 
Úžasné sú dni zaľúbenia,                              Láska sa nedá naučiť, 
keď všetci vedia,                                          ona sa musí žiť! 
že môžu lietať nad oblaky, 
aby ich kroky, 
mali spoločnú cestu. 
                                                        Simona Dovinová, 6. ročník 

Láska 

Ľúbiť neznamená mať,                          Lásku ťa nenaučí kniha, 
kto ľúbiť vie,                                        láska na teba kdesi číha, 
chce len lásku dať,                               nájde si ťa v správnu chvíľu, 
lásku však aj dostávať.                         Zmeníš sa na zaľúbenú a milú. 
 
Láska...                                                  Keď sa zaľúbiš už raz, 
V nej treba len slová dve,                      dokážeš chápať všetkých nás, 
Dve poviem ja tebe,                               ktorí ti vravíme stále denne, 
Dve povieš ty mne.                                 Že lásku pocítiť smieš jemne. 
 
Aj keď budeš chcieť,                            Už chápeš význam toho slova? 
lásku nesmieš uvidieť,                           Láske sa predsa nedá schovať. 
láska sa len cítiť smie,                          Vždy si ťa nájde tam, či tam, 
cíti ju ten,                                             maj vždy rád lásku a nebudeš sám. 
kto milovať vie.                                     Taká je predsa láska... 
                                                                         Michaela Kolesíková, 6. ročník 

Volejbalové aktivity dievčat
− September 2007 – turnaj v TN
− Október 2007 – 4 ligové zápasy (2.liga žiačky západ, oblasť sever− 6 družstiev)
− November 2007 – 3 ligové zápasy
− December 2007 – 3 ligové zápasy

Po jesennej súťaži postup do finálovej skupiny z 3. miesta.
− Január 2008− 2 ligové zápasy
− Február2008− 1 ligový zápas

4.ročník Protidrogovej ligy
V Beckove (2.miesto)

− Marec 2008 – 4 ligové zápasy
− predkolo vo volejbale žiačok vyhlásenej MŠ a SAŠS (postup do okresného

kola z 2. miesta)
− okresné kolo vo volejbale žiačok

Apríl 2008 – 3 ligové zápasy (konečné umiestené vo finálnej skupine – pekné
4.miesto zo zúčastnených)

− 4. ročník Protidrogovej ligy – finále v Trenčíne (konečné 2.miesto)
Niektoré žiačky sa v máji a júni zúčastnili pod vedením trénera Bc. M. Vidu
Slovenského pohára v antuke v Púchove a v Piešťanoch. Dievčatá postúpili do
finálového turnaja v Senici. Boli to tieto žiačky: P. Bánovská, G. Wilfertová, M.
Čikelová, M. Marcinechová, Zuzka Benková – kapitánka družstva.
Poďakovanie za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy, ale aj obce a jej zviditeľ−
nenie, patrí nielen už hore uvedeným žiačkam, ale aj nasledovným žiačkam:
A. Lackovej, M. Martišovej, V. Martišovej, M. Martišovej a J. Sládekovej.

E. Úradníčková
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Majstrovstvá republiky v Beckove
Dňa 24. mája 2008 sa v Kultúrnom dome v Becko−

ve uskutočnili majstrovstvá republiky v kulturistike do−
rastencov a fitness junioriek. Usporiadateľom bol Kul−
turistický oddiel Slovan Beckov a FitnessCentrum P+D

Jarábek Trenčín−Juh. Zúčastnili sa na nich tridsiati pre−
tekári v šiestich kategóriách. Súťaž bola dobre pripra−
vená a s podporou sponzorov organizátori zabezpečili
pre všetkých finalistov medaily, pamätné poháre a hod−
notné vecné ceny. S úrovňou súťažiacich boli spokojní
aj rozhodcovia. Oživením a spestrením súťaže štyroch
kategórií kulturistov − do 65, do 70, do 80 a nad 80 kg
boli dve kategórie fitness – junioriek do 163 cm a nad
163 cm. Zbor rozhodcov z nich v Beckove nominoval

pretekárky, ktoré budú Slovensko reprezentovať na ME.
Organizátori museli riešiť neočakávanú situáciu s mo−
derovaním súťaže, keď sa v hodine „dvanástej“ dozve−
deli o neprítomnosti profesionálneho športového mo−
derátora. Úlohy sa zhostila Ing. D. Jarábková, sekre−
tárka súťaže. Nadšení diváci povzbudzovali preteká−
rov z celého Slovenska. Preto padlo na živnú pôdu
srdečné privítanie od starostu p. Karola Pavloviča a
zároveň pozvanie na augustové oslavy prvej písomnej
zmienky do Beckova.                                             (DJ)

OZNÁMENIE

KONTROLNÁ CVIČNÁ STREĽBA
Dňa 27. júna 2008 v čase od 8.00 hod. do 17.00

hod. na poľovníckej strelnici PZ Hurban Beckov v Te−
helni budú vykonané cvičné kontrolné streľby fi DETMAR
Nové Mesto nad Váhom a Štátne lesy Nové Mesto nad
Váhom. Z tohoto dôvodu bude cesta okolo uvedeného
areálu čiastočne uzavretá. Dozor nad streľbou bude mať
z PZ Hurban Beckov pán Ing. Ján Kováčik.

Ďakujeme za pochopenie záhradkárom a občanom
obce.

Miroslav Uherčík, predseda PZ HURBAN Beckov

Majstrovstvá republiky v Beckove
Výsledková listina
kulturistika − dorastenci do 65 kg: 1. Tomáš Grib ŠK Power Factory Stará

Ľubovňa, 2. Peter Jelen KO CVČ Lienka Liptovský Hrádok, 3. Patrik Hudec ŠK
Power Factory Stará Ľubovňa, 4. Stanislav Štefáni Pro Bodybuilding Team, Ko−
šice, 5. David Tesla ŠK Power Factory Stará Ľubovna

kategória do 70 kg: 1. Jozef Mešo ŠK Power Factory Stará Ľubovňa, 2. Denis
Panáček GALAXY 2, Poprad, 3. Matúš Lašan Veterinary Bodybuilding, Košice,
4. Roman Šulc KO CVČ Lienka, Liptovský Hrádok, 5. Branislav Mačák GALAXY
2, Poprad

kategória do 80 kg: 1. Marián Jantoľák VTJ Technika PBC Liptovský Mikuláš,
2. Branislav Olajoš GALAXY 2, Poprad, 3. Vojtech Olah SK.D.A Fit Klub Leles −
Kapona, 4. Lukáš Socha Olympic Dubnica nad Váhom

kategória nad 80 kg: 1. František Cintel GALAXY 2, Poprad, 2. Peter Lieskov−
ský PRO GYM Považská Bystrica, 3. Dávid Andráš Veterinary BB Club Košice

fitness − juniorky do 163 cm: 1. Marianna Holbová Fitness Gabrhel Trenčín,
2. Dominika Multaňová VTJ Technika Liptovský Mikuláš, 3. Tatiana Piačková
Fitness Gabrhel Trenčín, 4. Sandra Kolečkárová Fitness Gabrhel Trenčín, 5.
Patrícia Mačalová VTJ Technika FBC Liptovský Mikuláš

fitness – juniorky nad 163 cm: 1. Andrea Masárová Fitness Gabrhel Trenčín,
2. Dominika Janovčíková ŠK Power Factory Stará Ľubovňa, 3. Martina Kohútiko−
vá VTJ Technika FBC Liptovský Mikuláš, 4. Miroslava Mišunová VTJ Technika
FBC Liptovský MIkuláš, 5. Lea Adamkovičová VTJ Technika FBC Liptovský Mi−
kuláš, 6. Barbora Kaisová Klub Sportcentrum Žilina

Dňa 7. júna 2008 sa aj naša obec a
KK zapojili do podujatia súvisiaceho s
oslavami 800 rokov obce Mecsér v
Maďarsku.

ŠTART: 10.00 hod. ILAVA − KLO−
BUŠICE (hrobka Gábora Barossa)

CIEĽ: cca 18.00 hod – MECSÉR v
Maďarsku

TRASA: Ilava, časť Klobušice – Dub−
nica nad Váhom – Trenčianska Teplá
– Trenčín – Trenčianska Turná – BEC−
KOV – Kočovce – Hrádok (cca o 12.
hod.) – Moravany nad Váhom – Banka
– Ratanovce – Jalšové – Hlohovec –
Horné Zelenice – Siladi−
ce – Šúrovce – Zavar –
Križovany nad Dudváhom
– Majcichov (cca o 14.
hod.) – Abrahám – Slád−
kovičovo – Veľké Úľany –
Jelka – Zlaté Klasy – Hu−
bice – Kvetoslavov (cca o
16.hod.) − Medveďov –
Mecsér ( cca o 18 hod.)

Bežecká expedícia
Klobušice – Mecsér sa ko−
nala pri príležitosti 800. vý−

ročia obce Mecsér, ktorú s Klobušica−
mi, dnes časťou Ilavy, spája osobnosť
Gábora Barossa, bývalého ministra
uhorskej vlády. Gábor Baross sa naro−
dil v Pružine pri Považskej Bystrici
(nar.1848), časť života strávil v obci Mec−
sér a pochovaný je v Ilave, časť Klobu−
šice. Mesto Ilava už niekoľko rokov udr−

žiava družbu s maďarským
mestom Györ, ktoré je vzdia−
lené cca 20 km od Mecséru.

V sobotu 7. júna 2008 sa
konal v obci Mecsér festival,
na ktorom bol štafetový beh
o celkovej dĺžke vyše 200 km
vyvrcholením podujatia. Bež−
cov vítali na trase zástupco−
via jednotlivých obcí a miest.

Vobci BECKOV sa bežci
zastavili o 12.20 hodine na 15
minút, aby získali pečiatku

obce ako potvrdenie do putovnej karty.
Na križovatke pri kaplnke sv. Jána ich
uvítali študentky Katarína Badžgoňová
a Michaela Macháčková, ktoré im odo−
vzdali spomienkové darčeky zamera−
né na propagáciu našej obce.         (b)

MARATÓN KLOBUŠICE/ILAVA – MECSÉR



20 číslo 3 − jún 2008Beckovské novinywww.obec−beckov.sk

Beckovské noviny − vydáva: Obecný úrad
Beckov. Adresa redakcie: Obecný úrad
Beckov, č. tel.: (032) 7777 125, E−mail:
beckov@ismo.sk. Re−dakčná rada: Mgr. Dana
Badžgoňová, šéfredaktorka; Ing. Darina
Jarábková, Lenka Martišová, Ľubomír Paulus,

Mgr. Martina Striežencová, Yveta Martišová.
Vychádza vo vydav. DELTA, Jiří Foldyna, tel. 0905

259 315, e−mail: delta@naex.sk. Za vecnú správnosť príspevkov
zodpovedajú autori. Registračné číslo: Okresný úrad Nové
Mesto n/V − č.: 01/RK3 − 1996. Obec Beckov nájdete na
internetovej stránke www.obec−beckov.sk            © DELTA

TOPFEST 2008
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

27. – 28. 06. 2008
NAJLEPŠÍ METALISTI NA TOPFESTE 2008!

Čerství držitelia cien grammy za najlepší metalový výkon – americká thras−
hmetalová skupina SLAYER, mieri na Slovensko!

Skupina, ktorá patrí k „VEĽKEJ ŠTVORKE“ thrash metalových skupín spo−
ločne s Metalllicou, Anthraxom a Megadethom, získala slávu a stala sa po−
prednou americkou thrash metalovou skupinou vydaním albumu Reign in
Blood, ktorý je označovaný za „najťažší album všetkých čias“, čo sa uvádza v
rockovom magazíne Kerrang. Z pôvodného názvu Dragonslayer, sa názov
skrátil na SLAYER. Skupina, ktorú založili gitaristi Jeff Hanneman a Kerry
King funguje od roku 1981 a je známa svojimi textami a umeleckým zamera−
ním, ktoré zaujmú témami o krvi, sériových vrahoch, náboženstve, vojnách...
Na TOPFESTE 2008 ich uvidíme 27. júna 2008 v zložení: Tom Araya, Jeff
Hanneman, Kerry King, Dave Lombardo.

Jubilejný piaty ročník TOPFESTU, podporia tiež ďalší interpreti zo Sloven−
ska a Českej republiky, ktorí sa predstavia počas prvých dvoch prázdnino−
vých dní, celkom na troch pódiách. Okrem už zverejnených účinkujúcich:
KABÁT, ZÓNA A, PUDING PANI ELVISOVEJ, HT, AMPHIBIOS, DESMOD,
POLEMIC, LAVAGANCE a PARA, tento rok uvidíme i nasledujúcich:

CHINASKI, skupina, ktorá podobne ako SLAYER, pôsobí na hudobnej
scéne vyše štvrť storočia, si získava ďalších a ďalších fanúšikov. Songy z
posledného veľmi úspešného albumu – 07, ale aj osvedčené skladby preve−
rené mnohými koncertmi a festivalmi si budete môcť vypočuť na TOPFESTE
2008.

Zo skupiny, ktorá bola vo svojich začiatkoch označovaná ako slovenský
The Cure, teda zo skupiny HEX, je neustále cítiť radosť z hudby, ktorú vedia
preniesť na všetkých ľudí v publiku. Táto energia teda nemôže chýbať.

Úvalská skupina DIVOKEJ BILL je v súčasnosti jednou z najúspešnejších
kapiel českej hudobnej scény. Hrať ľuďom je pre nich to najdôležitejšie, čo
dokazuje i dvd záznam z vypredanej pražskej Lucerny z pred štyroch rokov.
Každoročne absolvuje množstvo preplnených koncertov.

TLESKAČ alebo tiež plzeňský ska orchester, ktorého ideologický vznik sa
datuje k 1.1.2000, 5 minút po polnoci, prinesie veľa slnka, pohody, reggea a
samozrejme ska. Za doterajšie pôsobenie vydali 3 albumy. Táto desaťčlenná
kapela dav divákov určite rozprúdi do tanečnej aktivity...

Punk predstaví kapela PUNKREAS, ktorá má na konte 5 albumov, posled−
ný a najnovší album SYSTEMUS ABORTUS, sa práve dostáva na pulty pre−
dajní. Skupina začínala s takzvaným Punkom „77“, v polovici 90−tych rokov.
Ich skladby môžete tiež nájsť na troch výberovkách.

Ženské sólové interpretky bude zastupovať mladá speváčka ANAWI, kto−
rej práve vrcholia príprav na novom albume. Anawi má za sebou tiež turné s
megaúspešnou skupinou HORKÝŽE SLÍŽE. Táto rocková formácia je nepre−
tržite na výslní a je ďalším potvrdeným účinkujúcim na TOPFESTE 2008.
Veľké úspechy majú i u západných susedov v Českej republike, kde na
vyhlásení RGM Hudobných cien TV Óčka získali prvé miesto za „najlepší
zahraničný videoklip“ ku skladbe Bernardín. Na TOPFESTE 2008 určite od−
znejú skladby z ich megaúspešného posledného album R´n´B Soul, ale tak−
tiež aj ich staršie skladby...

Tým však plejáda účinkujúcich na TOPFESTE 2008 nekončí. S ďalšími
menami Vás oboznámime v priebehu najbližších dní a týždňov...

Vstupenky na TOPFEST 2008, si je možné zakúpiť v sieťach:
www.ticketportal.sk, www.eventim.sk, www.ticketart.sk. V predpredaji je per−
manentka (Sk 600,–) a jednodňová vstupenka (Sk 400,–).

Viac informácií na: www.topfest.sk.

Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch
pozýva občanov Beckova

na zájazd do Ratíškoviec na

40. medzinárodný festival
dychových hudieb Ratíškovice,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 13. júla 2008 od 10.30 hod.

do 22.00 hod. v Ratíškoviciach na Morave.
Doprava je zabezpečená autobusom SAD v Novom Meste

nad Váhom, ktorý bude pristavený v nedeľu ráno o 7.00
hod. pri Lekárni. Poplatok za odvoz je 200,−Sk a zúčastniť sa
môže max. 45 záujemcov, ktorí sa môžu záväzne prihlásiť a
zaplatiť poplatok na Obecnom úrade v Beckove u p. Badžgo−
ňovej najneskôr do piatka 11.07.2008.

V nedeľu vystúpia tieto hudobné skupiny:
ZŠU Zdounky, Veselá muzika z Ratíškovic, Krajanka z

Prahy, Kempner Muzikantem z Kempen Belgicko, Drieto−
manka, Mistříňanka, Valaška, Šohajka, Žadovjáci, Stříbrňan−
ka, Dolanka

Usporiadatelia: Osvetová beseda Ratíškovice v spolu−
práci s obcou Ratíškovice, NIPOS−ARTAMA Praha a Sdru−
žením dechových orchestru ČR

Akciu podporili: MK ČR, Jihomoravský kraj, Obec Ratíš−
kovice, Areál TJ Baník Ratíškovice

Tešíme sa na Váš záujem!
Jaroslav Zbudila, predseda KK

TJ SLOVAN Beckov – VÝSLEDKY ZÁPASOV
18. kolo 27. apríla 2008
TTS Trenčín − BECKOV 2:2 (1:1) góly: Bogár, Matlák
žiaci: Selec − BECKOV 1:2 (1:2) góĺy: Šišovský (11 m), Va−
zovan 2
19. kolo 4. mája 2008
BECKOV − Neporadza 0:1 (0:1)
žiaci: BECKOV − Zemianske Podhradie 0:5 (0:3)
20. kolo 11. mája 2008
Skalka nad Váhom − BECKOV 2:1 (2:0) gól hostí: Breznický
21. kolo 18. mája 2008
BECKOV − Dolná Súča 4:3 (3:2) góly: Beňovič 2 (1 z 11 m),
Breznický, Koprivňanský, Pleva 2 (1 z 11m), Oliš
žiaci: BECKOV − Veľké Bierovce 3:0 (3:0) góly: Pukša 2,
Vazovan
22. kolo 25. mája 2008
Svinná − BECKOV 4:3 (0:2) góly: Žúži 2, Pálka
žiaci: Dolné Srnie − BECKOV 1:0 (0:0)
29. mája 2008 − dohrávka − žiaci − z 11. mája 2008
Ivanovce − BECKOV 3:2 (0:2) góly hostí Škarka 2
23. kolo 1. júna 2008
BECKOV − Záblatie 3:1 (2:0) góly: Matlák, Beňovič (pok.kop),
Kuník−Bosý
žiaci: BECKOV − Bošáca 1:2 (0:1) gól domácich Škarka
24. kolo 7. júna 2008
Mníchova Lehota − BECKOV 5:0 (5:0)
žiaci: 8. júna 2008 Chocholná − BECKOV 2:1 (1:0) gól hostí:
Porubčan
25. kolo 14. júna 2008
Drietoma − BECKOV 2:1 (2:0) gól hostí: Sládek
žiaci: 15. júna 2008 − BECKOV − Drietoma 1:1 (0:1) gól do−
mácich: Fiala

Vladimír Školár (b)


