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Uznesenia zo zasadnutia Obec−
ného zastupiteľstva, ktoré sa ko−
nalo dňa 25.2.2011:

Uz.č.29/2011– Obecné zastupiteľ−
stvo vzalo na vedomie kontrolu uzne−
senia zo zasadnutia, ktoré sa kona−
lo dňa 28.1.2011 bez pripomienok.

Uz.č.30/2011 – OZ vzalo na ve−
domie Správu o činnosti OHZ za rok
2010 na vedomie bez pripomienok.

Uz.č.31/2011 – OZ vzalo na ve−
domie Plán činnosti OHZ na rok 2011
bez pripomienok.

Uz.č.32/2011 – OZ vzalo na ve−
domie Plány činnosti komisií pri OZ
na rok 2011 a to:

− kultúrnej komisie, komisie verej−
ného poriadku, finančnej komisie a
komisie životného prostredia s pri−
pomienkami uvedenými v zápisnici.

Uz.č. 33/2011– OZ vzalo na ve−
domie Správu o kontrolnej činnosti
hl. kontrolóra obce za rok 2010 bez
pripomienok.

Uz.č.34/2011 – OZ vzalo na ve−
domie Plán kontrolnej činnosti hl. kon−
trolóra obce na rok 2011 s pripomien−
kou uvedenou v zápisnici.

Uz. č.35/2011 – a) OZ preroko−
valo a vzalo na vedomie návrh roz−
počtu obce Beckov na rok 2011.

b) OZ schválilo rozpočet obce
Beckov na rok 2011 s pripomienka−
mi uvedenými v zápisnici.

Uz.č.36/2011− a) – OZ preroko−
valo návrh VZN – zásady hospodá−
renia s finančnými prostriedkami
obce Beckov.

b) – OZ schválilo VZN – zásady
hospodárenia s finančnými prostried−
kami obce Beckov s pripomienkami
uvedenými v zápisnici.

Uz.č.37/2011 – OZ vzalo na ve−
domie Stanovisko hl. kontrolóra obce
k rozpočtu obce na rok 2011.

Uz. č.38/2011 – OZ schválilo na
základe žiadosti firmy F− plus spol.
s.r.o., Beckov č.5 prenájom skladu
v budove Obecného úradu v Bec−
kove za podmienok vypracovania
dodatku k zmluve o prenájme za
cenu uvedenú v pôvodnej zmluve.

Uz. č.39/2011 – a) OZ preroko−
valo a vzalo na vedomie žiadosť p.
Márie Tekulovej, trvale bytom Bec−
kov č.117 ohľadne odkúpenia parc.
č. 5167/2.

b) OZ uložila finančnej komisii žia−
dosť prejednať a pripraviť stanovisko
pre obecné zastupiteľstvo

Uz. č.40/2011 −a) – OZ preroko−
valo a vzalo na vedomie žiadosť fir−
my JUNIOR GAME spol., s.r.o.,
Bebravská 11, Bratislava, o vydanie
súhlasného stanoviska k umiestne−
niu a prevádzkovaniu stávkového ter−
minálu v prevádzke Bar − Kolkáreň.

b) – OZ súhlasilo s vydaním sú−
hlasného stanoviska firme JUNIOR
GAME, Bebravská 11, Bratislava, k
umiestneniu a prevádzkovaniu stáv−
kového terminálu v prevádzke Bar −
Kolkáreň.

Uz. č.41/2011− a) – OZ prero−

kovalo a vzalo na vedomie žiadosť
Ing. Milana Jurzu, bytom Beckov
č.98 o zmenu územného plánu
obce Beckov.

b) – OZ vyhovelo žiadosti Ing.
Milana Jurzu, bytom Beckov č.98 o
zmenu územného plánu obce Bec−
kov v lokalite B2 Pri ihrisku.

c) – OZ schválilo začatie proce−
su zmeny územného plánu v lokalite
B2 Pri ihrisku za podmienok, že žia−
dateľ bude znášať všetky náklady na
zmenu ÚPN obce Beckov a realizá−
cie investičného zámeru.

Uznesenia zo zasadnutia Obec−
ného zastupiteľstva v Beckove zo
dňa 24.3.2011:

Uz. č. 42/2011 – OZ vzalo na
vedomie prezentáciu zámeru rekon−
štrukcie vybraných objektov Horné−
ho hradu NKP Beckov.

Uz.č.43/2011 – OZ schválilo prí−
pravu a podanie žiadosti o nenávrat−
ný finančný príspevok (NFP) z fon−
dov EÚ na rekonštrukciu vybraných
objektov Horného hradu NKP Bec−
kov za podmienky:

financovanie 5% účasti obce a
ďalších vzniknutých neoprávnených
nákladov bude zabezpečené z mi−
morozpočtových prostriedkov.

Uz.č.44/2011 – OZ schválilo zve−
rejnenie oznámenia na výber dodá−
vateľa pre stavbu „Rekonštrukcia
vybraných objektov Horného hradu
NKP Beckov“.

Uz.č.45/2011 – OZ vzalo na ve−
domie zhodnotenie spolupráce spo−
ločností N−NOREA, a.s. Bratislava a
OREA Consulting, spol. s.r.o. Brati−
slava s obcou Beckov v rokoch 2007
– 2010.

Uz.č.46/2011 – OZ schválilo Do−
datok č. 1 k Rámcovej dohode uzav−
retej so spoločnosťou N−NOREA, a.s.,
Zámocká 10, 811 01 Bratislava, bez
pripomienok.

Uz.č.47/2011 – OZ schválilo Do−
datok č. 1 k Zmluve o budúcej zmlu−
ve uzavretej so záujmovým združe−
ním právnických osôb Beckovský
hrad so sídlom Sv.Vincenta 6, 821
01 Bratislava bez pripomienok.

Uz.č.48/2011/a – OZ súhlasilo s
uzatvorením Zmluvy o uzatvorení
budúcej zmluvy o prevode vlastníc−
keho práva časti pozemnej komuni−
kácie III/061028 ako miestnej komu−
nikácie s Trenčianskym samospráv−
nym krajom, so sídlom K dolnej sta−
nici 7282/20A, 911 01 Trenčín.

b) Podmienkou uzatvorenia riad−
nej zmluvy o prevode vlastníckeho
práva k pozemnej komunikácii v
zmysle § 4a ods.5) zákona č. 135/
1961 Zb. o pozemných komuniká−
ciách (cestný zákon) a § 50a ob−
čianskeho zákonníka v platnom zne−
ní, náklady na bežnú údržbu, opra−
vy a zimnú údržbu bude znášať
Trenčiansky samosprávny kraj v
plnom rozsahu.

Uz.č.49/2011 – a) OZ schválilo,

na základe Smernice na verejné ob−
starávanie – zadávanie zakázok s
nízkymi hodnotami, výberovú komi−
siu na kúpu štiepkovača v zložení:

K.Pavlovič – starosta obce, Ing.
M. Jambor, Ing. V. Maslo, M. Hurtík,
E. Benko, M. Hurtíková.

b) OZ schválilo podmienky a pa−
rametre na výber štiepkovača uve−
dené v zápisnici.

c) OZ poveruje starostu obce
podpísaním zmluvy o kúpe štiepko−
vača.

Obecné zastupiteľstvo schválilo
uznesenia pri prejednávaní jednotli−
vých bodoch programu.

Po vyčerpaní všetkých bodov
programu starosta obce ukončil za−
sadnutie obecného zastupiteľstva.

Uznesenia zo zasadnutia Obec−
ného zastupiteľstva, ktoré sa ko−
nalo dňa 29.4.2011:

Uz.č.50/2011– Obecné zastupiteľ−
stvo berie na vedomie kontrolu uzne−
sení zo zasadnutí, ktoré sa konali dňa
25.2.2011 a 24.3.2011 s pripomien−
kou: Upozorniť predsedu KOŽP p.
M.Poláka na zvolanie zasadnutia
komisie. Z: J. Zbudila; T: do 13.5.2011

Uz.č.51/2011– OZ vzalo na ve−
domie správu o stave prác na reali−
zácii projektov financovaných z eu−
rópskych fondov a štátneho rozpoč−
tu bez pripomienok.

Uz.č.52/2011 – OZ vzalo na ve−
domie a schválilo čerpanie rozpočtu
obce Beckov za rok 2010 s pripo−
mienkami uvedenými v zápisnici.

Uz.č.53/2011 – OZ vzalo na ve−
domie a schválilo čerpanie rozpočtu
ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove
za rok 2010 s pripomienkami uvede−
nými v zápisnici.

Uz.č.54/2011 – OZ neschválilo
úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ J.M. Hur−
bana v Beckove na rok 2011 a ulo−
žilo spracovať položkovú špecifiká−
ciu navýšenia jednotlivých položiek.
Z: Mgr. A. Ilavská, T: 12.5.2011

Uz.č.55/2011 – a) OZ schválilo
dodávateľa na opravu výtlkov na
obecných komunikáciách firmu Ce−
mis, s.r.o., Vlčkovce 224.

b) OZ schválilo Zmluvu o dielo na
uskutočnenie prác oprava výtlkov na
obecných komunikáciách s firmou
Cemis, s.r.o., Vlčkovce 224.

Uz.č.56/2011 – a) OZ schválilo
dodávateľa na uskutočnenie staveb−
ných prác „Rekonštrukcia rozvodov
NN a slaboprúdu, vodovodu a vý−
stavbu kanalizácie na Ctiborovom
námestí“, časť rozvody NN a slabo−
prúd firmu HAL BAU s.r.o., Kubran−
ská 343/69, Trenčín – Kubrá.

b) OZ schválilo dodávateľa na
uskutočnenie stavebných prác „Re−
konštrukcia rozvodov NN a slabo−
prúdu, vodovodu a výstavbu kanali−
zácie na Ctiborovom námestí“, časť
vodovod a výstavba kanalizácie fir−
mu Comfing spol. s.r.o., Pod gaštan−
mi 8, Bratislava.

Uz.č.57/2011 – a) OZ vzalo na
vedomie žiadosť Slovenského zvä−
zu protifašistických bojovníkov, 1.
mája 12, Nové Mesto nad Váhom o
finančný príspevok na 67. oslavy
výročia SNP na Vrchu ROH pri Lu−
bine.

b) OZ neschválilo finančný prí−
spevok na 67. oslavy výročia SNP
na Vrchu ROH pri Lubine z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov.

Uz.č.58/2011 – a) OZ vzalo na
vedomie opätovnú žiadosť Ing. Mila−
na Jurzu, bytom Beckov č.98 a CBI
s.r.o., Čsl. armády 84/22, Nové
Mesto nad Váhom o prerokovanie
umiestnenia trafostanice na pozem−
ku č. 278/3 vo vlastníctve obce Bec−
kov pre účely investičného zámeru
individuálnej výstavby rodinných do−
mov v lokalite „Za ihriskom“.

b) OZ neschválilo umiestnenie tra−
fostanice na pozemku č. 278/3 vo
vlastníctve obce Beckov.

Obecné zastupiteľstvo schválilo
návrh uznesenia zo zasadnutia obec−
ného zastupiteľstva, konaného dňa
29.4.2011.

Starosta obce upozornil poslan−
cov, že do 14 dní zvolá neplánované
zasadnutie zastupiteľstva, z dôvodu
prejednania bodu 10. Schválenie
Zmlúv o dielo pre stavebné práce
„Rekonštrukcia rozvodov NN a sla−
boprúdu, vodovodu a výstavba ka−
nalizácie na Ctiborovom námestí“. Po
vyčerpaní všetkých bodov progra−
mu zasadnutie ukončil.

Uznesenia zo zasadnutia Obec−
ného zastupiteľstva, ktoré sa ko−
nalo dňa 13.5.2011:

Uz.č.59/2011– Obecné zastupiteľ−
stvo schválilo Zmluvu o dielo na usku−
točnenie stavebných prác „Rekon−
štrukcia rozvodov NN a slaboprúdu,
vodovodu a výstavbu kanalizácie na
Ctiborovom námestí“ uzatvorenú s
firmou Comfing spol. s.r.o., Pod gaš−
tanmi 8, Bratislava s pripomienkami
uvedenými v zápisnici.

Uz.č.60/2011 – Obecné zastupiteľ−
stvo schválilo Zmluvu o dielo pre sta−
vebné práce „Rekonštrukcia rozvodov
NN a slaboprúdu, vodovodu a výstav−
ba kanalizácie na Ctiborovom námes−
tí“ s firmou HAL BAU s.r.o., Kubran−
ská 343/69, Trenčín – Kubrá s pripo−
mienkami uvedenými v zápisnici.

Uz.č.61/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo schválilo Zmluvu o zriadení
záložného práva k nehnuteľnostiam
s Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova
12, Bratislava.

Uz.č.62/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo schválilo úpravu rozpočtu ZŠ
s MŠ J.M. Hurbana v Beckove na
rok 2011 bez pripomienok.

Uz.č.63/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo vzalo na vedomie informáciu
o možnostiach  prechodu pôsobnosti
hudobného kurzu pod pôsobnosť ZŠ
s MŠ J.M. Hurbana v Beckove.

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Uz.č.64/2011 – a) Obecné zastu−
piteľstvo vzalo na vedomie upozor−
nenie prokurátora na nečinnosť a
porušenie zákona o ochrane pred
povodňami.

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo
obecnému úradu vypracovať VZN v
oblasti ochrany pred povodňami.
T: do 24.6.2011

Uz.č.65/2011 – a) Obecné zastu−
piteľstvo vzalo na vedomie protest
prokurátora proti ustanoveniam VZN
obce Beckov o pravidlách času pre−
daja v obchode a času prevádzky
služieb, a to v § 3 ods.5,6, § 4 ods.
1,2,3,4,5,6, § 5 ods. 1,2,3, § 6 ods.
2,3, § 7 ods. 2.

b) Obecné zastupiteľstvo vyho−
velo protestu prokurátora a zrušilo
VZN obce Beckov o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádz−
ky služieb schválené obecným za−
stupiteľstvom dňa 7.9.2007.

c) Obecné zastupiteľstvo uložilo
pripraviť nové VZN obce Beckov,
ktoré bude v súlade so zákonom a
všeobecne záväznými predpismi.

Uz.č.66/2011 – a) Obecné zastu−
piteľstvo vzalo na vedomie informá−
ciu o stave projekčných prác na hrad−
nej kaplnke.

b) Obecné zastupiteľstvo schvá−
lilo doprojektovanie hradnej kaplnky
podľa požiadaviek KPÚ Trenčín fir−
mou AUDIRO s.r.o., Bratislava za
cenu 3104,00 eur s DPH. Projekt
bude financovaný z účelovo poskyt−
nutých prostriedkov na rekonštruk−
ciu hradnej kaplnky.

c) Obecné zastupiteľstvo schvá−
lilo vyhlásenie verejnej súťaže na
výber dodávateľa stavebných prác
na rekonštrukciu hradnej kaplnky.

Uz.č.67/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo schválilo dodávateľa na reali−
záciu verejného obstarávania s ná−
zvom predmetu zákazky: Geotech−
nická sanácia skalných masívov v
podzákladí hradných murív, statické
zabezpečenie a sanácia hradných
murív a pamiatková obnova hradu
Beckov v štýle torzálnej architektú−
ry, firmu VOLUMA s.r.o., Bratislava,
za cenu 3720,00 eur.

Uz.č.68/2011 – Obecné zastupi−
teľstvo schválilo stavebný a technic−
ký dozor na rekonštrukciu rozvodov
NN, slaboprúdu a vodovodu a vý−
stavbu kanalizácie na Ctiborovom
námestí p. Vladislava Vidu, za cenu
3400,00 eur.

Uz.č. 69/2011 − Obecné zastupi−
teľstvo schválilo odpredaj časti po−
zemku parc. č. 5167/2 o výmere 348
m2 pani Márii Tekulovej, bytom Bec−
kov č.117 za cenu 1,00 euro/ m2 za
podmienky, že kupujúci uhradí všet−
ky náklady spojené s prevodom po−
zemku.

Obecné zastupiteľstvo schválilo
návrh na uznesenie zo zasadnutia
zo dňa 13.5.2011. Po vyčerpaní
všetkých bodov programu starosta
obce zasadnutie ukončil.

Zapísala A. Benková

Starosta obce p. Karol Pavlovič
opäť informuje našich občanov a či−
tateľov Beckovských novín o aktuál−
nom dianí v obci.

Pán starosta, sú aktivity, ktoré
sú v obci vidieť a aktivity, ktoré
verejnosť nemôže bezprostredne
sledovať ako napr. rekonštrukciu
beckovského hradu. Je tomu už
rok, čo začali práce, môžete po−
vedať občanom čo sa doteraz
podarilo zrealizovať a čo chýba k
dokončeniu diela?

Občania si mohli zvonku všimnúť,
že sa zmenil pohľad na hradobný
múr dolného nádvoria, murivo je vy−
spravené a pôvodné omietky sú vy−
čistené a zakonzervované, koru−
ny múrov sú pokryté trávovými trs−
mi. Zmenila sa tiež vstupná časť až
po hradnú bránu. Buduje sa prístu−
pová cesta, ktorá prechádza cez
imitovaný padací mostík. Pracuje sa
na tzv. Infocentre s vyhliadkou, kto−
ré bude umiestnené v strážnej veži
pri vstupe. Sú položené všetky siete
a dovedené na dolné nádvorie. Čaká
nás vybudovanie žumpy a prečer−
pávacej stanice, ktoré budú umiest−
nené pod terénom pri nástupe cesty
na hrad (v mieste bývalého umiest−
nenia informačnej tabule). To, čo nie
je vidieť, sú nové stavby z vnútornej
strany hradobného múru na dolnom
nádvorí. Pred dokončením je pódium
s tzv. muzeálnymi domčekmi a toa−

letami. Čaká nás dokončenie scho−
diska na horný hrad, vyčistenie a
stabilizácia vnútorného múru delovej
bašty, oprava hradnej studne, dostav−
ba hradobného múru od studne až
na dolné nádvorie vrátane novej boč−
nej brány, rekonštrukcia a zakonzer−
vovanie západného hradobného
múru predhradia. V konečnej fáze
nás čaká úprava povrchov dolného
nádvoria a osadenie exteriérového a
interiérového zariadenia. Je toho ešte
dosť, ale predpokladáme, že práce
budú ukončené ešte v tomto roku.
Popri rekonštrukcii a výstavbe dol−
ného hradu v tomto roku nás ešte
čaká čiastočná rekonštrukcia hrad−
nej kaplnky.

V máji t.r. sa začali práce na
rekonštrukcii Trojičného námes−
tia. Aké stavebné práce sa tam
práve robia?

Námestie je úzko spojené so sta−
vebnými prácami na hrade, hlavne
kvôli doprave, preto je dôležitá dô−
kladná koordinácia všetkých prác.
V máji Západoslovenská energetika
a.s. vybudovala prípojku vysokého
napätia, ktorá vedie od trafostanice
pri pekárni do novej trafostanice pri
kostole. Práce pokračujú stavbou
kanalizácie, rekonštrukciou vodovo−
du, rekonštrukciou všetkých elek−
trických rozvodov. Po týchto nároč−
ných prácach sa vybuduje cesta,
chodníky, verejné osvetlenie, nová

autobusová zastávka, urobia sa
parkové úpravy a osadí sa exterié−
rové zariadenie. Táto stavba by tiež
mala byť dokončená toho roku.

Za posledné mesiace sa v Bec−
kove uskutočnilo viacero kultúr−
nych podujatí, ktoré organizova−
la Kultúrna komisia, ale aj iní
usporiadatelia, napr. Rímskokato−
lícka cirkev alebo súkromná agen−
túra. Zdalo by sa, že kvôli vše−
obecne zlej finančnej situácii obcí
a miest, sa kultúra prestane roz−
víjať...

Pokladám za našu povinnosť ve−
novať sa kultúre, a tým podporovať
súdržnosť a pestovať lokálpatriotiz−
mus našich občanov, aby sme tu
mohli spoločne vybudovať príjemné
prostredie na život nielen pre nás,
občanov, ale aj pre návštevníkov.
Veľmi ma teší, že organizácia kul−
túrnych podujatí nezostáva len na
pleciach obce, hlavne v tomto ob−
dobí, ktoré je pre nás tak náročné,
ako ste už spomenuli, zvlášť po fi−
nančnej stránke. V dnešnej dobe v
oblasti financií pre samosprávy nie
je nič isté a prostriedky v rozpočte
určené na kultúru teda tiež nie sú
isté. Dúfam však, že práve za po−
moci iných organizácií v obci, aj za
pomoci jednotlivcov sa nám i v tom−
to roku podarí zorganizovať všetky
naplánované podujatia.

Dana Badžgoňová

Na slovíčko, pán starosta...

od nasledujúceho čísla Beckov−
ských novín máte možnosť klásť
otázky starostovi našej obce a po−
slancom obecného zastupiteľstva z
oblasti chodu obce. Rubriku Pýtame
sa svojho starostu a poslancov za−
vádzame na návrh nášho občana a
prispievateľa, bývalého poslanca p.
Pavla Hladkého.

Snaha rozšíriť možnosti informo−
vania občanov na stránkach obec−
ných novín nie je nová. Už pred nie−
koľkými rokmi sa RR BN snažila
zaviesť do života podobnú iniciatívu
– svoje otázky a pripomienky ste mali
možnosť klásť svojim voleným zá−
stupcom prostredníctvom schránky
na pošte. Výsledky neboli povzbudi−
vé, táto snaha vyšla v podstate na
prázdno.

Aj otázky, na ktoré odpovedá sta−
rosta obce v rubrike Na slovíčko, pán
starosta sú v prvom rade z dielne
RR BN. Zdá sa, že záujem o komu−

nikáciu s vašimi volenými zástupca−
mi akosi utícha, a my sa pýtame –
prečo? Máte snáď toľko svojich pra−
covných a rodinných starostí, že
vám nezostáva čas na sledovanie
obecného diania?

Aj v iných obciach a mestách
majú podobné fóra, dokonca poslan−
ci majú svoje „stránkové“ dni na
úrade, aby občan mal možnosť svoj−
ho poslanca poznať a pýtať sa ho.
Možno si poviete „Načo?,“ veď
všetci sa poznáme. Ale nezabúdaj−
me, že v obci každým rokom do−
rastá mladá generácia, ktorá sa
počas školských rokov neveľmi za−
ujímala o obecné dianie, čo je priro−
dzené, rodičia sa postarali o všetko
potrebné. Do obce prichádzajú aj
noví ľudia, ktorí sa stávajú našimi
občanmi, a títo Beckov a jeho oby−
vateľov nepoznajú. Sú otvorení vše−
možným informáciám a hľadajú si
nielen svoje súkromné miesto na

Vážení čitatelia,
bývanie, ale niektorí z nich sa ča−
som určite aktívne zapoja aj do ži−
vota obce. Obecné noviny by ne−
mali stáť bokom, aj ony môžu po−
máhať vypĺňať prázdne miesto po re−
levantných informáciách. A nás teší,
že pomáhame nielen informovať ve−
rejnosť, ale častokrát sme aj spoji−
vom s bývalým domovom pre mno−
hých našich rodákov a s bývalým
pracoviskom pre ďalších, ktorí v
našej obci pôsobili. Ďakujeme vám
všetkým za priazeň.

Zapojte sa, vážení čitatelia, do
novej rubriky Pýtame sa svojho sta−
rostu a poslancov a pošlite svoje
otázky – najlepšie písomne, a to buď
e−mailom na adresu: beckov@obec−
beckov.sk (otázky poslancom doru−
číme), poštou, prípadne telefonicky
(032 7742721 alebo 7742722),
faxom (032 7742726)
alebo sms−kou (0915736779).

Dana Badžgoňová, RR BN

Vo štvrtok 30. júna 2011 budú
pracovníci obecnej prevádzky zbe−
rať elektro−odpad a nebezpečný od−
pad. Tento odpad si vyložte pred
svoje domy do 7.00 h.

Zberajú sa: veľké domáce elek−
trospotrebiče (chladničky, pračky,
mrazničky a pod.), malé domáce
spotrebiče (vysávače, žehličky,
mlynčeky, hriankovače, kávovary,
hodiny, váhy a pod.), telekomunikač−
ná technika (počítače, monitory, tla−

čiarne, kopírky, telefóny, faxy a pod.),
spotrebná elektronika (rozhlasové a
televízne prijímače, videokamery,
hudobné nástroje), svetelné zdroje
(svietidlá pre žiarivky, kompaktné
žiarivky, iné svietidlá alebo zariade−
nia na šírenie svetla), elektrické a
elektronické nástroje (vŕtačky, pílky,
šijacie stroje, a pod.), elektronické
hračky (videohry, konzoly na video−
hry, a pod.), nebezpečný odpad (au−
tobatérie, tuky a oleje, monočlánky,

zvyšky farieb, pneumatiky a pod.)
Nebezpečný odpad, ako sú farby

a oleje, je nutné vyložiť v obaloch, kto−
ré zabránia vyliatiu. Pokiaľ chcete odo−
vzdať viacej menších kusov ostatné−
ho elektro a nebezpečného odpadu z
jednej domácnosti (ako monočlánky,
hračky, telefóny a pod.) , vyložte ho v
krabiciach alebo vo vreciach.

Bližšie informácie vám poskytne
na obecnom úrade p. I. Martišová,
č. t. 032 7742727, 0915 736779.

Zber elektro-odpadu a nebezpečného odpadu
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Prístupová cesta ha hrad − Vybudovanie cesty až k hradnej bráne,
zabezpečí bezbariérový vstup až na Dolné nádvorie a umožní jedno−
duchšie zásobovanie, čo je dôležité pre budúce aktivity súvisiace
s prevádzkou hradu. Cesta bude vydláždená kamennou dlažbou,
v novopostavených oporných múroch bude zabudované osvetlenie.

Prístupová komunikácia prechádza cez tzv. barbakán, ktorého sú−
časťou je jama, ktorá slúžila na preklopenie padacieho mostíka. Vý−
chodný múr pôvodne zachovaný do výšky 0,55 m sa zrekonštruoval
do výšky cca 1 m. Murivo barbakánu na južnej strane zachované do
výšky cca 2,7 m sa zakonzervovalo.

Strážna veža – Bude slúžiť ako infocentrum a predajňa vstupe−
niek. Začalo sa s výstavbou drevenej stavby, ktorú tvorí kancelária a
dve terasové podlažia, ktoré budú slúžiť ako vyhliadka.

NKP HRAD BECKOV
Rekonštrukcia

PROJEKT: Muzeálne nádvorie NKP Beckov − stav 10. júna 2011

Celkový zámer:

− rekonštrukcia Dolného nádvoria, Delovej bašty, Predhradia a studne
v dolnej severnej časti hradu (rekonštrukcia a údržba vybraných
historických murív)

− výstavba muzeálnych domčekov, pódia a sociálnych zariadení

− výstavba schodiska na Horný hrad

− výstavba Infocentra a vyhliadky vo vstupnej bašte resp. strážnej veži

− výstavba prístupovej komunikácie

− výstavba sietí (voda, elektrika, kanalizácia)

− archeologický a architektonický prieskum objektov dotknutých
výstavbou

Cesta cez barbakán je imitáciou dreveného padacieho mosta

Ukážka kamenného povrchu prístupovej cesty.
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Dolné nádvorie − Táto časť novopostavených objektov bude slú−
žiť ako sociálne zariadenie – toalety.

Lešenie v Delovej bašte. V Delovej bašte sa uskutočnil statický aj
architektonický prieskum, vyčistila sa od nánosov a navážok a pri−
pravila sa na rekonštrukciu vnútorná západná stena, ktorá je vážne
poškodená a doteraz nebola predmetom žiadnej rekonštrukcie.

Skelet schodiska na Horné nádvorie hradu. Schodisko má základ−
nú oceľovú konštrukciu. V konečnom prevedení bude pôsobiť ako
drevené schodisko, pod ktorým bude priestor na privedenie sietí
(elektrika, voda, kanalizácia) na Horný hrad.

Dolné nádvorie – pódium. Ostatné stavby budú slúžiť ako výstav−
né miestnosti.

Detail schodiska na pódium.

Pódium – detail javiska.
text: M. Jurčacková, foto: D. Badžgoňová
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Náš rozhovor začal spontánne o
novom dome, presťahovaní sa a pre−
dovšetkým o Vadičove, časti našej
obce, kde Ľubomír Martiš vyrástol.

Otázka zatiaľ nepadla. Téma je
jasná − moje detstvo vo Vadičove.

Keď som mal 5−7 rokov, vtedy
bol Vadičov plný detí . Nedávno sme
sa o tom s mamou rozprávali, že
keď sa všetky decká nasťahovali k
nám na schody − plné schody detí,
mama mala z toho šoky. Karty sme
tam hrávali, keď pršalo. Všetci se−
deli na schodoch a vyprávali sa, to
bola sila. Každý jeden z Vadičova si
na toto musí spomenúť, tam sme žili.

Smetisko vzadu, na roliach sme sa
hádzali so slamou, s lukmi sme strie−
ľali, cez zimu boli zase korčuľovač−
ky, guľovačky... Kde je moc deciek,
to je fantázia, detská sú nový život.
Keď sme boli starší, tak boli hokejo−
vé turnaje, to bola nejaká partia, bolo
z čoho vyberať. Všetci sme sa vlast−
ne poznali a od malička sme spolu
vyrastali. Mama vykríkla: „Jaro, Pe−
ter Luboš, domov večer o siedmej!“
Ešte skôr, ako tato postavil garáž,
pred Hlávkovcami boli také panely,
na tých paneloch nás ujco Jaroš−
čiak odfotil, to bola historická fotka,
tam sú všetky decká odfotené od
pätnásť do päť rokov, komplet, čo ve−
delo chodiť, ako keby tam vrabce
sadli. Každému jednému dal fotku! To
bola historická fotka. Ušatí, strapa−
tí... (foto 1)

Máš teda veľmi pekné spomien−
ky na detstvo?

Ulica, mama tato, bratia, sestra,
to bolo všetko v pohode. Keď som
vyprával, čo sme všetko zažili v
Spišskej spolužiakom mladším o tri−
štyri roky, čudovali sa. Oni nemali
zážitky, boli z mesta, keď som to
hovoril, kukali, kedy som to mohol
všetko zažiť. My sme vystrájali kaž−
dý deň, každý týždeň a oni nemali
nič také! Oni boli v meste, ešte tak
televízor...

Prečo si sa rozhodol pre sto−
lárstvo ako mladý chalan? Kto z
bratov išiel po stopách otca?

Jaro, najstarší brat, je stavbár, má
vysokú. Petra bavila vždy elektrika,

tiež má vysokú. Monika sa učila na
Starej Turej, ale aranžuje kvety a
chystá sa na druhú materskú. Dalo
by sa povedať, keby som bol literár−
ny, že dedo Rudolf Martiš bol vy−
chýrený tesár, ale to prišlo v pod−
state samo z toho titulu, že drevo sa
asi lepšie opracováva. Keď má dec−
ko 15 rokov, ako sa má rozhodnúť,
čo bude robiť celý život? V osmičke
začala gitara... ťažko je povedať myš−
lienkové pochody detí. Tá stolárina,
tato mi kúpil nejaké hoblíky, ponk, a
keď to už bolo doma, tak som si začal
čosi „šušniť“. Keď som chodil na uč−
ňovku do Piešťan, bolo tam tridsať

žiakov, ale z
toho robia stolá−
rinu možno pia−
ti. To sa vykryš−
talizuje. Do
Piešťan som
chodil preto na
učňovku, lebo
sme chceli hrá−
vať muziku, aby
som bol doma,
aby som dochá−
dzal, na dve
zmeny sa vtedy
chodilo do ško−
ly, týždeň na

rannú a týždeň na poobednú. Tam
som chodil tri roky, potom som rok
bol v Čachticiach. Robil som za
OPMP. Po roku som sa rozhodol ísť
na strednú školu do Spišskej Novej
Vsi. Uvažoval som: „Čo môžem stra−
tiť?“ Mal som 17−18 rokov. Stredná
priemyselná školy drevárska s ma−
turitou, nastúpil som do druhej trie−
dy. Mal som šestnásťročných spolu−
žiakov. Štvrtáci boli osemnásťroční
a ja som bol osemnásťročný druhák.

Predĺžil si si mladosť...
Jasné, tri roky sme vychodili,

zas som spoznal druhých ľudí, vte−
dy bola škola vychýrená. Keď som
nastúpil, mala sto rokov vzniku. Boli
tam aj dobrí učitelia, aj som spo−
znal kopu dobrých východniarov,
na internáte sme bývali, paráda.
Viedol som nový život. Tam som
sa naučil aj tri pesničky na harmo−
nike a na Veľkú noc sme ich vy−
spevovali pri oblievačke.

Po stredne škole ťa čakala vo−
jenčina?

Vojnu som si oddialil o tri roky.
Keď som sa dostal na vojnu, išiel som
do Olomouca, skrátili mi vojnu o šty−
ri mesiace, bol som len dvadsať me−
siacov, nie dvadsaťštyri. Tam som
mal druhým rokom veget, bol som
armárom, predával som v bufete. Mal
som dobrý život. Vypichujem len tie
dobré veci, keby som tie zlé začal
hovoriť, tak to máš na román. Mož−
nože voľakedy napíšem o tom kni−
hu, keď si spomeniem, keď budem
starý a budem vedieť.

Bolo by to dobré, ale až neskôr,
keď sa aj deti budú zaujímať o mla−
dosť svojich rodičov, možno po šesť−
desiatke.

Vtedy budem leštiť pomník na cin−
toríne, budem si ho chystať...

Pamätáš si veci presne? Naprí−
klad dátumy?

Niečo áno. Pamätám si, že keď
som bol na stojke, tak prišla revolú−
cia, a  keď som tak stál so samopa−
lom a strážil nejaké vetriesky, neve−
del som, čo sa deje. Hovorili nám,
že keď prídu nejakí demonštranti, aby
sme do nich nestrieľali.

Takže vojakom si bol v čase
nežnej revolúcie?

Áno, bolo neuveriteľné, že v je−
den týždeň prišli „gumáci“, postavili
nás do pozoru, povedali, že revolú−
cia sa blíži, ale my vydržíme, bude−
me brániť socialistickú vlasť, prisa−
hali sme socializmu a za týždeň zase
tí istí hovorili o demokracii, úplne iné,
a tí istí ľudia. Stáli sme tak isto ako
pred týždňom, a tí ľudia úplne inak
hovorili. To bolo neuveriteľné! To ne−
zabudnem nikdy. Bolo to v novembri
1989. Behom týždňa zmena. Rozu−
mieš tomu? Všetko sa to zmenilo,
my sme boli za tým plotom v pod−
state imúnni, nič sa nedialo. Prišli sme
domov, akurát sme mohli teoreticky
vycestovať, kde sa aj tak nikto nehr−
nul, akurát kmíni sa hrnuli. Ľudia ako
my, načo a za kým? Potom sa to
začalo kryštalizo−
vať.

Bol si vlastne
posledný socialis−
tický vojak?

Prísahu som dal
socialistickej vlasti,
ČSSR, a tej ma
nikto nezbavil. Pri−
sahali sme len raz.

Ešte na vojne
som premýšľal, čo
budem robiť doma.
Pôjdem do Čach−
tíc? Za 2.500 Kčs
robiť, to ma neláka−
lo. Rozmýšľal som,
ležal a rozmýšľal, čo budem robiť.
Rozhodol som sa, že budem podni−
kať. Čo môžem stratiť?

Kedy si začal podnikať?
V roku 1991, keď som prišiel z

vojny. Kamarát došiel, však si sprav
živnosť a rob. Tato mi postavil dielňu
ako takú ešte pred vojnou, začal som
trošku čosi šušniť, vtedy stolárov
nebolo.

Vlastne sme sa dobre stretli,
oslavuješ dvadsiate výročie zalo−
ženia živnosti. Kedy presne?

V septembri niekedy, ani neviem.
A vtedy sa stala aj tá nešťastná vec,
že prišiel Jano Jaroščiak, ženil sa a
ja som išiel robiť prvého družbu a
prvou družicou bola moja budúca

žena. Bolo to prvé naše stretnutie.
Kedy sa stala pani Martišovou?
O štyri roky potom, dlho sme

spolu chodili.
Ozaj, vieš kedy máte výročie

sobáša?
Ale viem, 30. septembra 1995, to

si pamätám. To musím vedieť.
To budete mať šestnáste výro−

čie.
Šestnásť, ale pripadám si akoby

sme mali štyridsaťšesť. Ale to vymaž!
Už som hovoril, ako sme hrávali

v kapele, keď sme mali 15−16 ro−
kov? Ako ôsmaci sme začali hrávať,
prvé vystúpenie sme mali na Mikulá−
ša ešte v hoteli.

Ako ste sa volali a kto tam všet−
ko bol?

Mogador tvorili Rudo a Dušan
Šimko, Kamil Šicko a ja (foto 2).

Kamil Šicko z Beckova?
Z Kálnice. Hrávali sme až do voj−

ny, potom po vojne, keď chalani po−
odchádzali, sa to už nejako miešalo,
noví ľudia došli...

Robili ste si vlastnú hudbu?
Nie, hrali sme na „bravčové

ucho“. To, čo si počula a naučila si
sa. Až potom, keď sme boli už dru−
há várka, keď som došiel z vojny a
chalani chytili novú miazgu, že chcú
hrávať, vtedy sme začali robiť vlast−
né veci, ale na to musíš dozrieť, to
sa nedá hocikedy, 15−16 ročné dec−
ko nemôže skladať pesničky. Nemá

vlastné skúsenosti, nemá to odohra−
té. A málo kto dokáže zložiť pesnič−
ku, aj keď má odohraté dvadsať ro−
kov, ak nemá fantáziu, nemá nápa−
dy. Hrávali sme prebraté veci, až
potom, keď Syrík doniesol texty, až
potom sme skúšali vlastné veci.

Mali ste odvahu a vystupovali
ste na verejnosti?

Hrali sme na beckovských sláv−
nostiach, v Trenčíne, v Bratislave sme
raz boli, na nejakých akciách s ka−
marátmi... Tak sporadicky dve tri vy−
stúpenia za rok.

Kde ste cvičievali?
Tam na starej chalupe. Boli sme

partia. Raz za čas sme išli na vatru,
bola nejaká akcia, mali sme z toho

Predstavujeme podnikateľov v obci

STOLÁRSTVO MARTIŠ
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zážitok a voľačo sa robilo. My sme
sa nenudili, nemali sme sa kedy nu−
diť, vymýšľali sme si tie akcie, a keď
sme nehrali, tak sme išli korčuľovať,
na motorkách sme sa vozili, partia
vždy čosi vymyslela, ale neriešili sme,
že zajtra nemáme čo robiť, že bude−
me sedieť.

V dedkovej chalupe vtedy

niekto býval?
Už nie, mali sme to pre seba. Tato

mi dal kľúče, mohli sme tam byť.
Nemali sme klub, ale mali sme kde
ísť.

Zlatý tato, že vám tie kľúče dal.
V podstate áno, zlatý tato. V tom−

to bol tolerantný, v pohode, ale po−
vedal mi odtiaľ potiaľ, keď čosi vyve−
dieme, kľúče mi zoberie. Aj na zába−
vy sme spolu chodili ako partia.

Koľkí ste sa tam schádzali?
To bolo od päť do pätnásť ľudí,

ako kedy.
Aj po rokoch partia zostala?
Ale áno, aj keď som tento dom

staval, prišli mi pomôcť, nebol prob−
lém, ale najspoľahlivejší pomocník a
najčastejší pri stavbe domu bol môj
svokor Milan Benko. Dodnes chodí−
me s partiou na vatru k Váhu,
vezmem gitaru, zaspievame, každý
sa zabaví, popijeme, pokecáme, po−
spíme, zajeme si. Nerobíme problém
v dedine, udržíme partiu, každý po−
vie „perfektná akcia“, každý si to
užije, zabudne na všetko, vyhúka sa.

Takže Ľuboš Prokopenský mal
pravdu, keď spomínal pred časom,
že Mogador vlastne nezanikol?

Nezanikol, tlie. Keď ktosi chce,
zahrám aj Mogador pri ohni. Nahrali
sme aj cédečko s vlastnými pesnič−
kami, aby sme mali na čo spomínať.

Teraz mi napadá, cédečko máš
ty za Mogador, ale cédečko má aj
tvoja manželka Lenka za Beckov−
ský spevokol, takže ste obaja hu−
dobne nadaní. A čo potomkovia?

Určite podedili. Anenka dobre hrala
na klavíri, chytila sa a keď už vede−

la, prestala po piatich rokoch. Ne−
hrá, mrzí ma to. Adam sa nechytil,
ale malý Šimon, ten si vyspevuje. Uvi−
díme, ako bude. Ani mňa nikto nenú−
til, keď som sa učil hrať na hudobný
nástroj.

Keď si začal podnikať, mal si
vtedy zrejme veľa práce, ako si stí−
hal aj hudbu?

Hudbu som vtedy nehral, až po
1995 sme začali druhé kolo. V tých
začiatkoch som robil, robil a robil.
Robota bola, bol som slobodný, nič
ma neťažilo, žiadne pôžičky. Vlastne
vtedy Nožina potreboval bar, krčmu,
Pienčák robil kolkáreň. Roboty bolo
veľa.

Koľko máš zamestnancov?
Momentálne štyroch. Najdlhšie

robí u mňa Peter Krajčovič, 15 rokov
(foto 3).

Ktorí sú ďalší?
Tomáš Masarik, Martin Pavlovič

a najmladší je Michal Čaňo. Keď via−

cej ľudí robí, urobí sa viacej roboty,
môžeme robiť väčšie zákazky.

Práca stolára ťa vlastne bavila
a baví?

Na každej robote sa čosi naučíš.
Získaš skúsenosti. Stále prichádza−
jú nové veci, si v jednom kole. Musíš
predvídať, čo bude treba za päť ro−
kov, musíš sa nachystať, aby si bol
s dobou. Učil som sa v práci. Keď
máš fantáziu, ide to. Raz dva razy
do roka vždy narazím na zákazku,
čo som v živote nerobil, a musím
nájsť nové postupy, skúšam a mu−
sím na to prísť, to ťa posúva ďalej.
Stále sú nové veci, technológie, ko−
vania, laky, na všetkom sa učím. Ale
to je tým vývojom. Ako keď sa mla−
dá nevesta učí variť.

Robia sa u nás výstavy stolár−
skych výrobkov, nábytku, kde by
si sa mohol pochváliť?

V Nitre sa robia každý rok, ale je
to drahé, ja to nepotrebujem, mne
stačí ústne podanie, lebo ústnym
podaním som sa dostal až do Brati−
slavy, Pezinka, Bernolákova, do
Maďarska, do Čiech, naposledy do
Nemecka.

Kvalitná robota je najlepšia re−
klama.

Aj kvalitná robota, aj prijateľná
cena. Obchodov s typizovanými ve−
cami je veľa, ale často potrebuješ ne−
typizované rozmery. Tak si zavolajú
mňa, urobím linku na mieru.

Stalo sa, že prišli k tebe aj deti
zo školy?

Raz prišli, učiteľ ich nahnal, aj sa
pýtali, ale vyrušovali, nemali rešpekt.
Porozprával som im. Sú to ale deti z
dediny, vidia doma, že sa čosi deje,
pre nich to nie je vzácne. Zo školy
občas donesie Straka rozbité dvere,
lavice opraviť... Je to o zamestna−
nosti, keď zamestnáš školáka, nemá
sa kedy nudiť, nemá čas na blbosti.

Deti by sa možno inšpirovali
pri voľbe povolania.

V pätnástich ťažko. Keď som sa
pýtal Adama, čím chce
byť, povedal, že sto−
lár. Išli sme sa pozrieť
do Zvolena, ale škola
sa nám nepáčila. Ale
chodil osem rokov na
výtvarnú v Meste,
kreslenie mu ide, nau−
čil sa, zobrali ho na
umeleckú školu do
Trenčína, dizajnér in−
teriéru.

Pozeráme niektoré
synove práce, ktoré
majú v byte na stene.
Aká bude ďalšia ces−
ta, to sa uvidí. Nikto to
nevieme. Netreba si
robiť veľké plány.
Anenka je ešte na ZŠ,
malý pôjde do škôlky.

Začínali sme spo−
mienkami na det−
stvo, tieto spomien−
ky sú u teba stále
živé?

Je na čo spomínať. Máme si o
čom hovoriť, keď sa stretneme, s
niektorými aj po rokoch.

Obraciam sa na manželku: Je na
„závidenie“ mať doma tak vyťa−
ženého stolára?

Lenka: Užijeme si ho málo doma.
Nás všetkých živí, musíme prinášať
obete. Snažíme sa, aby to aj deti po−
chopili. Spolu sme najmä na Vianoce
a sviatky.

Čo robíš vo voľnom čase, ak
si ho nájdeš?

Lenka: Hokej.
Ľuboš: Musím si spraviť čas. Cho−

dievame hrávať hokej do Trenčína.
Raz za týždeň sa treba aktívne vy−
behať, aby som vedel ako som na
tom fyzicky.

Lenka: Pokiaľ sme mali psa, tak
chodil každú nedeľu so psom. Už
nemáme. Veľká záľuba sú opekač−
ky so susedmi. Na štyridsiatku obja−
vil čaro sauny a welnesu pod hrad−
nou skalou.

Knihy asi veľmi nečítaš?
Čítal som, keď som bol na vojne,

aj také knihy, čo som v živote nevi−
del. Dnes čítam výpisy z banky a
faktúry.

Prečo ste si postavili dom na
tomto mieste v Beckove?

Je to blízko Vadičovu, vždy sa
vrátiš tam, kde ti je dobre.

Lenka: Každú nedeľu varí obed,
už niekoľko rokov.

Ľuboš: Bola to veľká chyba.
Ale ona ide za ten čas do kostola.

Lenka: Tak je to.
Ľuboš: Varovanie pre každého

muža: Nikdy nevarte!
Keď hovoríme o varení: Aké je

tvoje najobľúbenejšie jedlo?
Býčie žľazy. Je to dobrota. Bež−

ne si dám párky alebo maslový chle−
ba a dal by som si krevety, ale to je
zriedkavé. Tie by som si dal. Chutia
ako husacia pečeň.

Fajčíš?
Fajčil som, keď som mal päť ro−

kov, to mi tato dal zaucho a od vte−
dy nefajčím.

Mal si vážne úrazy?
Lenka: Vyliečil si zranenú ruku.

Doktorom neverí.
Ľuboš: A zase hrám na gitaru.
A zase sme v detstve. Áno, Ľu−

boš Martiš je mladý aj výzorom, aj
srdcom. Žije z mladosti, z rokov,
kedy mu bolo najlepšie, kedy bol slo−
bodný. Tieto krásne spomienky vy−
važujú tvrdú prácu, zodpovednosť za
stolársku dielňu a štyroch zamest−
nancov, za rodinu. Starší syn už ide
na strednú – všetko je otvorené do
budúcnosti. Majster Martiš je veľmi
predvídavý – postavil si bezbariéro−
vý dom, čo ak by to potreboval?
Vydrží dlho takto tvrdo pracovať?

Na záver mu želáme pevné zdra−
vie, veľa zaujímavých zákaziek a
rodinnú pohodu a možno o ďalších
dvadsať rokov sa opäť spýtame, ako
sa darí?

Zhovárala sa
Dana Badžgoňová
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Málokto si už dnes spomenie
na francúzsky seriál  s týmto ná−
zvom. Beckovčania si tento ná−
zov možno viac spájajú s nená−
padným starým domom vo Vadi−
čove, ktorý si bez podrobného
popisu z ulice len ťažko všimne−
te. Nebolo to vždy tak. Kedysi to

bol typický poľnohospodársky
dom akých bolo v 19 storočí v
tejto oblasti veľa. Patrila k nemu
samozrejme maštaľ a stodola. Na
začiatku 30−tych rokov  minulého
storočia ho obývali dve rodiny –
od ulice rodina Jozefa Hlávku a
v druhej časti rodina Martišová.
Rudolf Martiš tu žil ako dedič po
svojom krstnom otcovi, ktorý deti
nemal a krstného syna vychoval
ako svojho vlastného. Už ten tvr−
dil, že tu Martišovci žijú najme−
nej 100 rokov. V strašných rokoch
1935−1936 sa dedinou prehnala
epidémia záškrtu, po ktorej zo−
stali na starom beckovskom cin−
toríne dva rady detských hrobov.
Aj u Martišov pochovali dvoch naj−
starších synčekov, ktorí zomreli v
jeden deň. Dospelého veku sa
teda dožilo 5 detí. Rodina obý−
vala kuchyňu a jednu izbu, a keď−
že vtedy nebolo treba miesto pre
televízor či počítač, ani veľké skri−
ne na šatstvo či hromadu topá−
nok, vmestili sa tam všetci, do−
konca si tam priviedli aj životných
partnerov, pokým si nepostavili

svoje vlastné bývanie. V jednom
čase sa v tých dvoch miestnos−
tiach muselo vyspať až 9 ľudí a
aj tí v počas žatvy prenechali svo−
ju jedinú izbu zbožiu aby sa tam
v bezpečí usušilo a oni spali na
povale v čerstvom sene... Vtedy
to vôbec nebol žiadny „sociálny

prípad“ – takto bý−
vali v tej dobe bež−
ne dedinčania na
slovenskom vidie−
ku. Dom bol však
domovom nielen
pre ľudí, ale aj ich
zvieratá. Po tom, čo
Martišovci dali do
družstva kravu a tú
družstevný pastier
spolu s ostatnými
vyhnal na pasienky,
vždy ušla domov.
Dedko Martiš ju
prvý zbadal vzadu
pri bránke. „Belen−
ka je tu...“ usmial
sa, dal jej niečo
dobré po zub a od−
viedol už poslušnú
kravku na družstvo.

      Čas bežal,
deti sa poženili, po−
vydávali, odsťaho−
vali, v dome zosta−
la bývať najmladšia
Marta a aj tá si po
čase postavila s
manželom dom vo
Veternej ulici a spo−
lu s deťmi sa doň

nasťahovali. Ani ostatní súroden−
ci však nebývali ďaleko, vlastne
okrem Štefana, ktorý sa oženil do
Topoľčian, zostali všetci v Bec−
kove. Milka, Anna a Pavol dokon−
ca na tej istej ulici ako ich rodný
dom...  Predná časť už zmenila
majiteľov, ale Vaculovci ju neskôr
tiež predali a celá časť od ulice
sa dala zbúrať. Zostala len druhá
„Martišovská časť“, kde neskôr
krátky čas býval v prenájme Vilo
Sedláček.

Zlaté osemdesiate...
V 80−tych rokoch minulého

storočia sa mládež stretávala, sa−
mozrejme, v prvom rade na
schôdzach a brigádach SZM, ale
oveľa radšej na občasných ta−
nečných zábavách v miestnom
kulturáku, jedenkrát ročne na
vatre na Hôrkach a tiež v starom
dome, od ktorého požičal Pavol
Martiš kľúče svojim synom, aby
tam mohla skúšať amatérska ka−
pela. Práve v tomto čase dostal
dom svoj  názov (traduje sa, že
podľa výroku Jara Nožinu: „Čo
zas idete na ten starý Moga−

dor?“) Kapela a jej skúšky sa
stali a doteraz zostali nočnou
morou niektorých susedov, ale
pre mnohých vtedajších mládež−
níkov tiež krásnou spomienkou
na mladosť . Tu vznikli niektoré
manželstvá, nápad na veľkonoč−
né oblievačky s harmonikou,
oslavovali sa narodeniny, tu sa
vymýšľali cigánske vystúpenia na
svadbách kamarátov, tu sa lúčili
chalani odchádzajúci na vojnu...

Za domom namiesto stodoly
vyrástla malá stolárska dielňa a
začiatok rokov deväťdesiatych pri−
niesol Mogadoru znovu zmenu...

Poslední ľudia z Mogadoru...
To je zatiaľ Ľuboš Martiš s ro−

dinou. Po príchode z vojny začal
v malej stolárskej dielni podnikať
a dom, ktorý najskôr slúžil ako
sklad materiálu prerobil na býva−
nie pre svoju rodinku. Bývali sme
tam 13 rokov a bol to prvý do−
mov pre všetky naše tri deti, aj
keď tie ho nikdy nevolali „Moga−
dor“.  Tento názov je pre nich skôr
meno tatkovej kapely, ktorá v pr−
vých rokoch tohto storočia zažila
na chvíľu znovuvzkriesenie. Zno−

Ľudia z Mogadoru

E. Bánovská, rod. Martišová
s bratmi, 1935

vu mala kapela skúšky, aj keď
teraz už boli muzikanti aj ich fa−
núšikovia starší, a po dvore pred
garážou, kde skúšali,  pobeho−
vali ich deti...

Časy sa menia, tam kde
sa kedysi vyspalo 9 ľudí, sa
dnešná päťčlenná rodina tiesni aj
napriek tomu, že oproti svojim
predkom má k dispozícii ešte aj
kúpeľňu. Nemenia sa len časy,
ale, samozrejme, aj domy. Už
neslúžia len na ubytovanie ľudí,
ale aj práčok, televízorov, kuchyn−
ských liniek, akvárií s rybičkami,
kvetináčov s orchideami a tiež ti−
síc iných vecí, bez ktorých sa
dnes jednoducho nedá – máme
to aj my, ľudia tejto doby, ťažké...

Toto mal byť príbeh o dome,
ale je to vlastne o ľuďoch, ktorí v
ňom žili, tak pevne sú spojené
osudy ľudí a ich domov. Lebo to,
čo z ulice pre cudzích vyzerá len
ako štyri múry prikryté strechou,
je z vnútra pre domácich DOMO−
VOM...                                     LM

Za poskytnuté fotografie ďaku−
jem A. a P. Bánovským a za spo−
mienky p. M. Šimkovej, rod. Mar−
tišovej.

SPOMIENKA NA OSLOBODENIE

Lampiónový sprievod
Aprílové dni spájame so symbolikou nového života. Patria aj spomien−

kam na život v tej najprirodzenejšej podobe. Je tomu už 66 rokov, čo u
nás utíchli zbrane a padol posledný vojnový výstrel. Počet žijúcich pa−
mätníkov v obci sa každým rokom zmenšuje a o pár rokov sa o týchto
udalostiach budeme môcť dozvedieť už len z kroniky. Udalosti tých dáv−
nych dní si naša obec každoročne pripomína pietnym aktom položenia
venca pri pamätníku padlým v miestnom parku.

V piatok 8. apríla 2011 sa v podvečerných hodinách lampiónovým
sprievodom začal program pri príležitosti 66. výročia oslobodenia našej
obce. Veniec k pamätníku položili starosta obce pán Karol Pavlovič a
poslankyňa obecného zastupiteľstva pani Anna Kabelíková. Prítomným
občanom sa prihovoril zástupca starostu pán Jaroslav Zbudila. V progra−
me vystúpil s dvomi piesňami Beckovský spevácky zbor a s básňou
žiačka základnej školy Natália Nožinová. Divadelnou scénkou nazvanou
„Spomienky na oslobodenie“ sa predstavili deti z divadelného krúžku pod
vedením Mgr. Martiny Striežencovej. Scenár bol napísaný podľa autentic−
kých udalostí zaznamenaných v kronike − posledných dní vojny v Bec−
kove.

Usporiadatelia ďakujú všetkým účinkujúcim a zúčastneným za dôstoj−
ný priebeh tohto pietneho aktu.                                         I. Martišová
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Hrôzy vojny
Na stránkach tohto časopisu sa veľa razy písalo

o druhej svetovej vojne. Aj v mojich spomienkach
často ožívajú tieto chvíle. Chcela by som vám ich
priblížiť.

V obci občas prebiehalo školenie typu CO, na
ktorých vyzývali občanov, aby si v blízkosti obydlia
vykopali zákopy a na povaly domov pripravili deb−
ničky s pieskom. Kto ale na to dbal? Jedným uchom
dnu a druhým von. Ľudia to považovali za zbytoč−
nosť, vtipkovali o tom.

Bolo krásne pondelkové ráno 5. apríla 1945. Otec
išiel siať s bratom Jankom, ďalší starší brat dostal
rozkaz kopať zákopy. Mama so mnou a mladším
bratom bola doma a chystala raňajky. V tom sme
výrazne počuli hukot lietadiel. Dovtedy sme ich ob−
čas pozorovali na oblohe ako pohyb malých rybi−
čiek, detským zrakom. Teraz to však bolo iné, ozýva−
la sa streľba. Mama vyšla von. Vrátila sa s výkrikom:
„My horíme!“ V šoku chodila po dome na rukách
s malým bratom Stanom.

Zbehli sa ľudia, ochotne hasili horiacu strechu,
ale márne – čím viac vodu liali, tým viac horelo. Za−
čali teda vynášať nábytok a iné. V to doleteli ďal−
šie lietadlá a dovŕšili dielo skazy, bombami zasiahli
všetko, čo ľudia tak prácne vyniesli von. Samozrej−
me, aj otec prišiel hasiť, chrániť svoj majetok. Medzi
poslednými aj s bratancom Jankom Tupým sa išli
schovať, ostatní sme už boli u Tupých v pivnici.
Janko volal na otca, aby sa tiež išiel k nim skryť.
Otec však zostal schovaný pri múre brány v rohu
s myšlienkou, že ak má zomrieť, nech zomrie doma.

Potom zostalo ticho, ľudia pomaly vychádzali
z úkrytov. Medzi prvými vyšla Jankova mama. Ho−
vorila: „Tu, pod bránou, ktosi leží, ale ho nepoznám.“
Keď ho umyli z nánosu prachu a krvi zalomila ru−
kami: „Bože, veď je to náš Janko!“ Takto vyhasol
jeden z mladých životov, obeť nezmyselnej vojny.

Ku cti pomáhajúcich hasiť oheň slúži, že hoci pa−
noval zmätok, nič sa nám nestratilo, ale čo to je proti
strate života? Nasledovala starosť rodičov, kde sa
podejeme. Vďaka susedom Nosál ikovcom
a Haškovcom sme prvé časy prežili znesiteľne
v skromnosti.

Príbuzní pomohli s opravou strechy a po čase
sme opäť mali svoj domov. Pomoc štátu ako náhra−
da za škody utrpené vojnou prišla o dva roky
v sume 2000 Kčs.

Aj teraz neznášam filmy o vojne, bojoch, požia−
roch a streľbe. Možno na to všetko zabudnúť?

Teraz často spomínam, rozmýšľam, ako zvládli
moji rodičia toto obdobie, veď otec mal vtedy vyše
60 rokov. To, čo mal, si prácne nadobudol prácou
v Amerike. Túžil po pokojnom rodinnom živote doma.
Čo mu pomohlo prežiť? Bola to zodpovednosť za
naše životy alebo jednoducho: Viera, nádej láska“?
Ako by sa dnešný človek vyrovnal s podobným osu−
dom? Veď po vojne prišli ďalšie problémy, napríklad
socializácia dediny. To je však už iná časť našich
dejín.

Ľudia zlyhávajú aj pri menších problémoch, chý−
ba odvaha, skromnosť, obetavosť a možno najviac
úcta a vzájomná láska.

Oľga Pišojová

... v jednej malebnej dedinke na ľa−
vom brehu rieky Váh, pod hradom tý−
čiacim sa na vysokom skalnom brale,
udialo sa 4. júna 2011 niečo neslýcha−
né – deťúrence z Beckova i blízkeho
okolia sa so svojimi rodičmi vybrali na
cestu. Šli cestou aj necestou, lúčkou i
lesom. Čo všetko prežili, s kým sa po−
stretali, to určite budú ešte dlho roz−
právať kamarátom a možno o niekoľko
desaťročí aj svojim deťom. Táto prvá
júnová nedeľa obdarila účastníkov
„Cesty rozprávkovým lesom„ pravým
letným počasím. Od rozprávkového
psíčka a mačičky, ktoré vítali malých
zvedavcov na prvom stanovišti pri za−

čiatku náučného chodníka Sychrov pri
Vavrisovcoch, sa ich zábavné klbko roz−
motávalo a smerovalo k ďalším jede−
nástim postavičkám. Deťom nerobilo
problémy uhádnuť, koho predstavujú
naši „ochotníci“ vo výstižných kostý−
moch. Uhádli, že v pracovných mon−
térkach a s rádiovkami na hlave ich s
kladivkami v ruke čakali Pat a Mat. Nie−
len deti, ale aj ich rodičia spoznali v
prúžkovaných bruškách s krídelkami
milú včielku Maju s kamarátom Vilkom.
Bez váhania pomenovali na ďalšom
stanovišti dvojicu –dievčatko v červe−
nom ručníčku a uja s puškou –áno, bola
to Karkulka a poľovník. Ďalšie posta−
vičky pripomínali hlavných rozprávko−
vých hrdinov z príbehov, ktoré poznajú
aj tí skoršie narodení – čarodejnice,
vodník s vílami, piráti, Micky Mouse,
Asterix a Obelix. Štvorica chutnučkých
nemotorných a bruškatých postavičiek
zo seriálu Teletubbies vo svojich kos−
týmoch pod horúcim slniečkom hrdin−
sky a s úsmevom vítala malých nate−
šených zvedavcov (boli by tí veru riad−
ne prekvapení, keby štvorica odložila v
tej horúčave svoje maskovanie a pod
ním by sa zjavili ich štyri pani učiteľky!).
Čo ich ešte čakalo pred cieľom, ktorým
bol areál PZ v Tehelni? Nuž, pri roz−
právkovom domčeku, pod zarodenou
jabloňou, s lampášom v ruke a psíkom
(živým, volala sa Jazmína), trpezlivo
čakal na deti s baranicou na hlave, v
teplom kožúšku – ktože to bol? Nuž,

predsa deduško Večerníček!
Neskoro popoludní všetkých účast−

níkov podujatia usporiadaného ku Dňu
detí čakali v cieli čarodejnice, ktoré roz−
dávali vysmädnutým malým turistom
džúsy a cukríky. Všetci sa mohli osvie−
žiť kofolou, ktorú dostávali aj počas
športovania a nanukmi. Dokonca sa
odohrali súťažné zápasy vo futbale, vo−
lejbale a badmintone. Medailisti boli
odmenení cenami. Potom nasledovalo
pokračovanie rozprávky v realite: šan−
tenie natešených detí šťastných rodičov
malo zelenú, veď mali k dispozícii no−
vučičkú obecnú trampolínu, skákací
hrad, mladí balónikári im na želanie

bleskovo uviazali z
balónika kvietok,
zvieratko, autíčko.
Mladí umelci mohli
originálne vymaľo−
vať kriedami asfal−
tovú plochu v stre−
de areálu. Dostali
za to všetci sladkú
odmenu a bublifu−
ky od sponzora.
Do večera sa v
areáli ozýval dža−
vot, smiech a vese−
lé nôty piesní rôz−
nych žánrov s veľ−
mi chytľavými me−

lódiami. Blížila sa ôsma hodina večer,
keď sa nádielka krásneho počasia vy−
čerpala a spustili sa prvé kvapky jar−
ného dažďa. Nikomu to však nevadilo
– ani účastníkom, ani usporiadateľom
– členom kultúrnej komisie, pretože
akcia sa podarila, spokojní odchádzali
domov naozaj všetci.

Ing. Darina Jarábková

SPONZORI PODUJATIA DEŇ DETÍ 2011
Za finančné dary ĎAKUJEME: SE−

VOTECH, s.r.o. Beckov; DOUBLE
AGENCY, s.r.o. Beckov; FRIMMCO,
s.r.o. , Nové Mesto nad Váhom – Er−
nest Benko; RADOTHERM – Radoslav
Macejka, Beckov; EKOPOL PLUS–
Pavol Ďuriš, Beckov; SAMEK RI−
CHARD – Bar – Kolkáreň Beckov;
AUTOSERVIS – Milan Tománek, Bec−
kov; ING. KRIŽANOVÁ BLANKA, Bec−
kov; STOLÁRSTVO – Ľubomír Martiš,
Beckov; SLÁDEK VLADIMÍR st., Bec−
kov; SLÁDEK VLADIMÍR ml. , Beckov;
KUŽMA FRANTIŠEK, Beckov; RAU
RUDOLF, Beckov.

Za vecné dary ĎAKUJEME:
DLHOPOLEC MAREK, Nové Mesto

nad Váhom; HAZDA PETER, Beckov;
BETÁKOVÁ MARTINA, Beckov; BEKO
– Milan Nožina, Beckov; F –PLUS, s.r.o.
Beckov; KLIMATIC, s.r.o., Beckov;
MALÝ KONZUM – Janette Sedláčko−
vá, Beckov; BENKO PETER, Beckov

Za poskytnuté priestory ďakujeme Po−
ľovníckemu združeniu Hurban Beckov.

Oslava Dňa detí v Beckove

Kde bolo, tam bolo...
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Pani Teréziu Zverbíkovú kaž−
dý deň vídame chodiť skoro ráno
smerom z Trenčianskej ulice k
bytovke pri kostole a večer zase
naspäť do domu, kde žije spolu

so synom a nevestou. Kam putu−
je? K najstaršiemu synovi Štefa−
novi. Spoločne „gazdujú“, syn je
sám, tiež už dôchodca, a tak vše−
tok čas trávia spolu. Starajú sa
jeden o druhého, i keď čas pri−
dávajúci rôčiky obom, obracia
pomer pomoci naopak. Najskôr
mama viac pomáhala synovi,
dnes jej syn vracia. Matka, sta−
rostlivá po celých 66 rokov.

Vaše meno Terézia je menom
veľkých svätíc, sv. Terézie z Li−
sieux, aj sv. Terézie z Ávily, Mat−
ky Terezy... Pochádza z gréčtiny,
znamená „pochádzajúca z ostro−
va Théra“ alebo z gr. thérésis –
„záštita, ochrana“(1). Vy ste aj
pútnička, aj pod ochranou a
sama chránite. Meno ako stvore−
né pre vás. Aj vy pokladáte svoje
meno za významné?

Meno Terézia pokladám za
obyčajné. Bolo v rodine, mama
bola Terézia. Sestra sa volala

Mária, bola o dva roky staršia.
Mala som ešte šesť bratov. Hneď
po prvej svetovej vojne sa naro−
dilo dievčatko, ale umrelo. Bolo
nás osem detí.

Kde ste vyrastali?
Vyrastala som v Hanušovciach

do 17−tich rokov. Bola to doba po
vojne, aj nebohý môj otec tam
svoje dostal, bolo všelijako. Kde
bolo treba čo robiť, všade som po−
máhala, od detstva. Môj otec bol
pracovitý, aj mama a ja som po
nich. Prišla som zo školy, už som
išla robiť, kto potreboval išla som
pomáhať na role. Chodila som už
posledný rok do školy. Začal škol−
ský rok, ale ja som ešte chodila
do zemiakov. Raz pri jednej vy−
chádzke aj učiteľ ma videl s deť−
mi na roli medzi ženami, a keď
som prišla do školy, hneď ma
vyvolal. Nevedela som. Začala

som plakať. Bol to dobrý človek:
„Neplač, ja som zabudol, že si si
išla zarobiť“, vysvetlila som, že
som išla do zemiakov preto, aby
som si zarobila a nepýtala od
mamy. Sadol si ku mne a vysvet−
lil mi učivo, aby som vedela. Opäť
ma zavolal k tabuli a už som všet−
ko vedela. Decká mi zatlieskali.

Po škole, kam ste išli praco−
vať?

Keď som vyšla zo školy, robila
sa trať do Prešova, robila som v
kuchyni, kde bol treba.

Raz prišiel učiteľ, že by potre−
bovali jedno dievča na západné
Slovensko. Rozmýšľala som, že by
som išla, keby išla aj iná, sama
nie. Prihlásila sa aj druhá, tak sme
išli obe a už som tu zostala. Po−
trebovali dievča, regulovali Váh,
vedúcim bol Čech, meno si už
nepamätám, bývali v Trenčíne aj
s manželkou a chcel do Trenčína
k žene dievča na výpomoc. Prišli
sme do kancelárie, všetko sa ma
pýtali, a tak som sa dozvedela, že
budem bývať v Beckove, ale bu−
dem robiť v Trenčíne. Bol to inži−
nier, boli veľmi spokojní, všetko
som vedela robiť. Z Beckova som
chodila autobusom, (tlačili sme ho
hore brehom) nosila som im mlie−
ko. Raz som prišla, dvere zamknu−
té, čo teraz, autobus bol už preč.
Prišiel inžinier, manželka bola v
nemocnici, narodilo sa im dievčat−
ko, mám urobiť veľké upratovanie.
Všetko som vyupratovala, periny
prezliekla, umyla okná. Autobus
išiel po štvrtej do Beckova. Na
druhý deň som len žehlila. Autom
ma zobral a išla som s ním do
nemocnice. Boli to dobrí ľudia. Asi
pol druha roka som u nich praco−
vala.

Kde ste vtedy bývali v Bec−
kove?

To už neexistuje. Býval tam
ešte nejaký inžinier so ženou a
deťmi, oni vpredu a ja vzadu. Z
Trenčína som musela odísť, lebo
„môjho“ inžiniera preložili, vystrie−
dal ho iný, tiež Čech, ale nebol
to dobrý človek. Ľudom vzal pe−
niaze, nechal si ich pre seba.
Potom som robila v kuchyni v
Trenčianskych Bohuslaviciach.

Ako ste sa zoznámili s man−
želom?

Zapáčila som sa jeho sestre
Jožine, v nedeľu som chodila do
kostola, nie do práce, tam sme
sa skamarátili, aj k nim som cho−
dila, spoznala som sa tak s mu−
žom a zostala som v Beckove.
Hneď som sa skamarátila s ľuď−
mi. Mala som rada ľudí, nemala
som žiadnych hnevníkov. Ohová−
rať som nevedela, ale keď bolo
treba pomôcť, tak som išla. Keď

som robila v horách, jedine Zver−
bíkovú chceli z Kálnice do lesa.

Máte aj výročie, už 70 rokov
žijete v Beckove! Aký bol Váš
otec?

Môj nebohý otec moc čítal, aj
ja som sa snažila, keď som mala
čas. Otca volávali do domu k zo−
snulému, vedel to povedať. Bol
vojak v prvej svetovej vojne, mal
zranené prsty na ľavej ruke, v
Poľsku ležal v nemocnici, vytrpel
si tam veľa bolesti, aby mohol
rukou hýbať. Chýbali mu konce
prstov, ale všetko vedel robiť. Mal
aj hlavu ranenú, nesmel piť. Jeho
brat padol, nevedno kde. Otec bol
tesárom, všade ho volali, aj na
kostole robil vežu s dvoma po−
mocníkmi. Mama bola z Lipian.
Otec bol aj hasič a raz, keď trúbil
horí−horí, tak zachránil jednu ro−
dinu, boli by zhoreli. Bolo to v
noci, všetci spali. Už som bola v
Beckove, mala som rodinu, keď
otec umrel. Muž bol vtedy chorý,
nebola som mu na pohrebe,
mama zakázala mi povedať.
Mama umrela pár rokov po tato−
vi, bola u brata. Boli sme s mu−
žom na jej pohrebe.

Kedy ste išli do penzie?
Dôchodok som si musela vy−

baviť v Bratislave. Doktor ma po−
slal, že už mám roky odrobené.
Išla som tam osobne. Už som
bola chorá na srdce, spala som
u švagrovcov. Všetky doklady som
vzala. Išla som tam so švagrinou.
Nejaký úradník mi napísal, že mi
chýbajú ešte tri roky! Ale pravda
bola, že už rok som mala byť
doma. Za dva týždne som mala
dôchodok. Do dôchodku som išla
z Avy.

Starali ste sa o štyri deti,
manžela, domácnosť, mali ste
záhradu, chodili ste do práce...

Moc som sa narobila, aj doma
som si všetko sama robila. Gitka
mala dva a pol roka, keď som išla
do práce v horách, moja mama
ju vzala do Hanušoviec. Keď sa
skončila robota, išla som po ňu,
už bola z nej Šarišanka: „Mamo,
ta ty prišla?“

Pán Zverbík bol známy sa−
nitkár...

Manžel Štefan chodil so sanit−
kou. Umrel v roku a po 2 rokoch
umrela aj jeho sestra Jožina. Po
otcovej smrti prešiel do Beckova
najstarší syn Štefan a nasťaho−
val sa do bytu po nebohej Joži−
ne. Starám sa o neho do teraz.

Pre mňa ste príkladom mat−
ky, ktorá sa obetovala pre svoju
rodinu, dala jej všetky svoje sily.

Štefan: Starala sa o všetkých.
Dnes varím ja, mama ešte perie,
pomáham jej, musím ju už kon−

trolovať. Starostlivá je, bojí sa o
každého, čaká na deti, až prídu,
chodia všetci, aj vnúčence. Prí−
klad vzornej dobrej mamy.

Sú aj vaše deti dobrí rodičia?
Hádam sú, však sa nerozvá−

dzajú. Byt je malinký, musím ísť
večer domov spať. Jožina bývala
v suteréne, ale zľakla sa, napla−
šili ju, že ju môžu prepadnúť, roz−
biť okno, tak sa presťahovala do
jednoizbového, ale tu sa nedá
spať, je to malinké. Musím takto
chodiť, dokiaľ vládzem, a potom
neviem, ako bude...

Ste matka štyroch detí. Koľ−
ko máte vnúčat a pravnúčat?

Som babička 8 vnúčat a pra−
babička 8 pravnúčat. Keď boli
vnúčatá choré, mne ich deti do−
viezli. Musela som zostať doma z
roboty, svatka vraj choré deti
nebude merkovať. V sobotu sa
vydávala jedna vnučka Katka z
Trnavy. Nevesta priniesla zá−
kusky.

Kto vám bol vzorom vo vý−
chove detí?

Všetko som sa naučila doma.
Keď bolo dieťa choré, išla som k
lekárovi a inak som bola zvyknu−
tá, v dome sme mali malé deti.
Mama mi vždy hovorila: s nikým
sa nehádaj, ustúp a nehádaj sa!
Riadila som sa tým Nikdy som
sa s mužom nehádala. Každú
nedeľu idem do kostola, tak som
bola z domu vychovaná, žiadne
hádky.

Zostali ste sama spomedzi
súrodencov?

Už mám len dvoch bratov,
ostatní sú už mŕtvi, sestru si vza−
la otcova sestra do USA, keď
mala 15 rokov, odvtedy sme sa
nevideli, len písala, aj sa tam vy−
dala. Otcova sestra tam mala far−
mu, potrebovala pomoc.

Nedávno ste oslávili 87 ro−
kov, ako sa cítite?

Zabúdam, nie som tá, čo som
bývala.

Pani Zverbíková žije svoj jed−
noduchý, ale stále aktívny život.
Jej najvernejšia kamarátka, su−
seda Anna Gašparová už odišla.
Spoločnosť jej každodenne robí
syn Štefan a jej spánok stráži
mladší syn Jozef so ženou Dan−
kou. Šťastná žena, krásna mat−
ka. Nech je tento rozhovor kytič−
kou ku Dňu matiek, aj k narode−
ninám. Želáme všetko dobré!

Zhovárala sa
Dana Badžgoňová

POZNÁMKY
1) Milan Majtán, Matej Pova−

žaj, Meno pre naše dieťa. Obzor
Bratislava 1985, s. 92.

Mama Terezka



Beckovské novinyčíslo 3 − jún 2011 11www.obec−beckov.sk

Dvadsiate výročie osláv Dňa matiek
Deň matiek oslavujeme na Slovensku po roku

1989 už po druhýkrát. Vrátil sa k nám sviatok, kto−
rým možno vyjadriť úctu každej žene−matke za to, že
dala život a vychovala svoje deti pre tento svet, za
to, že podstúpila mnohé obete, aby z malého človie−
čika vyrástol človek, jej SYN či DCÉRA. Materstvo
ako koruna na hlave ženy a nádej pre budúcnosť
našej civilizácie.

Deň matiek sa začal sláviť v Beckove vďaka čin−
nosti speváckeho zboru Zvonček pod vedením sr.
Cecílie z Charitného domova II. (Školské sestry de
Notre Dame), ktorá v tom čase vyučovala aj v obec−
nom Hudobnom kurze, ale aj vďaka činnosti osveto−
vej pracovníčky obecného úradu p. Ivety Čechvalo−
vej. Spoločne pripravili program k prvému Dňu ma−
tiek – bolo to v máji 1991. Zvončeky predviedli det−
skú operetu od Anny Ivanovej Desať vnúčat starej
mamy v Kultúrnom dome. Ako píšu vo svojej kroni−
ke, program sa páčil všetkým prítomným. Bola to
zároveň ich premiéra. (1) Mladé Zvončeky celkovo
dvadsať rokov pomáhali povznášať kultúru našej
obce, dvadsať rokov vychovávali najmladšiu ge−
neráciu hudobne talentovaných detí. Je príznač−
né, že úctu k našim matkám prvýkrát pomáhala
zaviezť rehoľná sestra, žena, ktorá svoje mater−
stvo obetovala bohu.

Všetky oslavy Dňa matiek boli a sú pod patroná−
tom obce. K spolupráci sa zišli deti materskej, aj
základnej školy, deti hudobného kurzu, spomínaný
Zvonček a Beckovský spevácky zbor. Každoročne
pripravovali programy, aby si uctili ženy−matky pri
príležitosti ich sviatku. Žiaľ, mnohé veci z tých čias
zostali lem v pamäti účastníkov, pretože sa nenašiel
nikto, kto by ich zvečnil na fotografii, či napísal pár
riadkov. Mlčí aj obecná kronika z tých čias, aj Bec−
kovské noviny, ktoré vznikli na konci roka 1996. Je
to škoda! Fotografie sme našli v obecnej kronike
až z 12. mája 1998, a to bolo už po ôsmykrát, čo
sa slávil v obci Deň matiek. Svoje spomienky nám
preto poskytla bývalá osvetárka a kultúrna pracov−
níčka Mgr. Iveta Čechvalová, za čo jej úprimne
ďakujeme (2).

Posledné roky sviatok Dňa Matiek pripravuje Kul−
túrna komisia v spolupráci so základnou školou. Naj−
milšou časťou programu býva vystúpenie našich detí
zo škôlky. Zaznie pár milých slov z úst starostu, ale
aj piesne v podaní detí z Hudobného kurzu pod ve−
dením Bc. Františky Chalaniovej (3) a Beckovského
speváckeho zboru pod vedením Mgr. Anežky Ilav−
skej. Na záver dostanú mamičky kvet, ktorým si obec
uctí každú z nich za to, že sa stala matkou.

D. Badžgoňová

Poznámky
1) Hru hrávali až do roku 1997, spolu 14−krát!

Spevácky zbor Zvonček začal svoju činnosť v roku
1984 a skončil Vianocami 2003.

2) Mgr. Iveta Čechvalová pracovala pre obec 14
rokov (1986 až 2000) ako osvetová pracovníčka.

3) Od roku 1991 prebrala vedenie Hudobného
kurzu v Beckove Bc. Františka Chalaniová.

Bolo ráno 8. mája 2011 7.00 hod. Na
omši prosím Boha, aby nám dal krásne po−
časie, pretože práve dnes naša dedina
oslavuje. Moje prosby boli vyslyšané a po
doobedňajších prehánkach a silnom vetrisku
sa počasie umúdrilo.
Zostalo teplo a slniečko
vykuklo spoza oblakov.
Všetci sme si v kultúr−
nej komisii vydýchli. Ve−
deli sme, že oslava bude
na parkovisku pod mod−
rým nebom.

A potom sme už len
čakali na naše mamičky,
babičky a ich gratulantov
– účinkujúcich. Boli nimi
deti zo ZŠ s MŠ J. M.
Hurbana Beckov. Po roč−
nej prestávke opäť prišli. A bolo to super. Celý
program sa niesol v duchu televízneho veče−
ra. Dvaja moderátori (Alexandra Cintulová a
Dávid Košťál), ktorí mimochodom mali svoj
vstup prvýkrát v živote, najprv privítali pána
starostu. Ten sa prihovoril našim oslávenky−
niam. Zablahoželal im k ich krásnemu sviat−
ku a zamyslel sa nad poslaním ženy v živo−
te. Po jeho slovách prišli naši najmladší, deti z
materskej školy, ktoré si pre svoje mamičky
uvili duchovnú kyticu z básní a piesní. Do−
konca si pripravili aj pásmo v anglickom jazy−

ku. Mamičkám sa to veľmi páčilo.
A potom sa to rozbehlo.
Na scénu prichádzajú tí ostrieľanejší zo

ZŠ Beckov. Ako prví vystúpili naši tretiaci s

piesňou o mame. Potom, čuduj sa svete,
na pódium prišli kvety. Keď ste sa lepšie
prizreli, zistili ste, že sú to druháci. Pre
mamičky si pripravili pásmo básničiek a pie−
seň. Od našich štvrtákov sme sa dozve−

deli, ako je to s mamami v slovenských
prísloviach a porekadlách. Po nich vystúpili
naši prváci s rozprávkou ,,O červenej čia−
počke“, kde sa nakoniec z vlka stal priateľ
všetkých. Premenil sa na bylinožravca.

Ako to už v televízii býva, po Večerníč−
ku prichádzajú správy a počasie. A to si
pripravili piataci. Dozvedeli sme sa, že pr−
šať bude dovtedy, pokiaľ sa nezačneme
usmievať. A tak sa všetci usmievali. Ale len
chvíľu. Na scénu prichádza ôsmy ročník
so svojou piesňou ,,Mama“.

Spievali ju všetci, chlapci aj dievčatá.
Na konci tejto piesne im na hrudi zažiaril
nápis ,,Ľúbim Ťa mama“. Ani jedno oko
nezostalo suché. V tanečnej súťaži sa pred−
stavili šiestačky. Mamičky sa dozvedeli, čo
je to Zumba. A ako dopadla Snehulienka
po dvadsiatich rokoch?

Tak o tom bola scénka v podaní našich
siedmačiek, ktoré nám potom aj zaspievali.
A celé toto ukončil strieborný medailista v
spoločenských tancoch Peter Gába so
svojou partnerkou.

Televízny večer v podaní žiakov ZŠ
Beckov sa ukončil. Darček bol odovzdaný
a mamičky boli dojaté zo svojich detí.

Zábava sa však ešte neskončila. Dar−
ček v podobe hudobnej skupiny zo Selca
dostali mamičky a babičky ako bonus od
Kultúrnej komisie pri obci Beckov.

Ale všetko sa raz musí skončiť, a tak aj
tento deň sa skončil. Ako hovorí básnik: ,,o
rok sa stretneme zase“.

Za KK Martina Striežencová

DEŇ MATIEK

História Dňa matiek siaha až do obdo−
bia antiky. V starovekom Grécku oslavo−
vali ženu ako darkyňu života už 250 rokov
p. n. l. v podobe slávností na počesť matky
všetkých bohov – bohyne Rhey. Oslavy
trvali obyčajne tri dni – od 15. do 18. mar−
ca. Starovekí Rimania oslavovali sviatok Mat−
ronalia, ktorý bol zasvätený bohyni Juno.
Za predchodcu Dňa matiek v jeho dnešnej
podobe možno považovať tzv. Nedeľu ma−
tiek (Mothering Sunday), ktorú začali osla−
vovať 16. storočí v Anglicku. V čase sviat−
ku, ktorý bol stanovený na štvrtú nedeľu
počas veľkonočného pôstu, sa mohlo slu−
žobníctvo žijúce v príbytkoch svojich pá−
nov vrátiť domov k svojim matkám a stráviť
s nimi deň. V novodobej histórii ľudstva sa
Deň matiek dostal do povedomia na prelo−
me 19. a 20. storočia, a to vďaka Ameri−
čanke Anne Marie Jarvisovej. Po tom, ako
v roku 1907 zomrela jej matka, začala viesť
kampaň za vyhlásenie dňa venovaného

matkám. Už o dva roky neskôr tento svia−
tok oslavovali v 45 štátoch USA. 8. mája
1914 iniciatíva vyústila do oficiálneho vy−
hlásenia druhej májovej nedele za Deň
matiek Kongresom USA. Prezident Wood−
row Wilson podpísal neskôr dokument, v
ktorom bol Deň matiek vyhlásený za celo−
americký národný sviatok. Dátum druhej
májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj
takmer všetky krajiny na svete. V Česko−
slovensku sa Deň matiek začal oslavovať
v roku 1923, a to najmä zásluhou Alice
Masarykovej, dcéry prezidenta T. G. Ma−
saryka a emancipovanej predsedníčky
Československého červeného kríža. V 50.
rokoch boli oslavy Dňa matiek v komunis−
tickom Československu a ostatných pro−
ruských krajinách nahradené marcovým
Medzinárodným dňom žien. Tradícia Dňa
matiek na Slovensku bola obnovená až po
roku 1989, kedy sa začal sláviť druhú má−
jovú nedeľu v roku.

Vznik sviatku matiek
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Nedávno som napísala článok o
židovských rodinách, ktoré žili v Bec−
kove pred a počas druhej svetovej
vojny. Látku som čerpala najmä zo
spomienok pamätníkov a kníh o ho−
lokauste. Pohrávala som sa s myš−
lienkou, aké by to bolo stretnúť a pria−

mo sa porozprávať s niektorým z
beckovských židov, nepísať o nich
len takpovediac z druhej ruky. Z roz−
právania pani Ševčíkovej z Kálnice
som sa dozvedela, že rodina Kur−
zovcov vojnu aj vďaka pomoci jej
rodičov prežila a po oslobodení sa
načas vrátila do Beckova. Syn mlad−
šieho z bratov Kurzovcov Peter žije
aj dnes už so svojou 97 ročnou ma−
mou Helenou v Bratislave. Nebolo
veľmi ťažké ho vypátrať a stretnúť
sa s ním. Peter je príjemný pán, z
ktorého cítiť obrovskú ľudskosť a
pokoru. Na ľudí v Beckove má dob−
ré spomienky a medzi jeho dlhoroč−
ných priateľov patrí aj Dušan Čikel.

1. Koľko ste mali rokov keď za−
čala vojna?

Narodil som sa v roku 1935. Tak−
že, keď vojna skončila, mal som 10
rokov, na mnohé veci sa však veľmi
dobre pamätám. Môj bratanec Jurko
Kurz bol odo mňa o šesť rokov starší.

2. Spomínate si na niektoré
beckovské židovské rodiny? Vie−
te ktoré z nich vojnu prežili a čo
sa s nimi stalo?

Pamätám si na Špronzovcov,
Kohnovcov, Kamenických, Wolstai−
novcov, Kurzovcov− hostinských a
Wienerovcov. O ich osudoch neviem
nič, gardisti ich zobrali. Pamätám si
však na rodinu Kohnovcov, pána
Kohna zobrali už v prvom transpor−
te, jeho manželke a dcére Vierke sa
podarilo vďaka pomoci ľudí skrývať
a vyhnúť sa tak transportom. O Vierke
viem, že dnes žije na Malorke.

3. A ako to bolo cez vojnu s vami?
Ja s otcom a mamou sme bývali

na „Švertnerovci“ (dnes v tomto
dome býva rodina Klčovská), hneď
vedľa nás vtedy bývali Ondrejovičov−
ci. Tento dom sme mali iba v prená−
jme od nejakého pána z Trenčína.
Nebol náš. Moji rodičia vlastnili poľ−
nohospodársku usadlosť Ráta pri

Rakoľuboch aj s okolitými roľami. Slo−
venský štát nám však všetok maje−
tok arizoval už v roku 1940. Z domu
sme nemuseli odísť, majetok pripa−
dol Fondu národného majetku a ten
nám pridelil správcu, ktorý býval u
nás. Mama sa o neho musela starať.

4. Počula som, že ste mali vý−
nimku ako hospodársky dôležití
Židia, tak ste sa dlho nemuseli
obávať transportov.

Výnimku mal iba otec so strýkom,
myslím že do roku 1944. Ja ani
mama sme žiadnu výnimku nemali.
Už v roku 1942 sme sa s mamou
začali skrývať. Spočiatku nešlo o
sústavné skrývanie, len keď hrozilo
nejaké nebezpečenstvo alebo bola
protižidovská razia. Najskôr nám
pomohli susedia Ondrejovičovci. Mali
štyri deti− Sila, Ivana, Štefinu a Zor−
ku. Keď bolo treba, skrývali nás na
povale. Všetkým, ktorí nás skrývali,
patrí veľká vďaka. Za skrývanie ži−
dov hrozil trest smrti zastrelením ale−
bo transport do koncentračného tá−
bora. Potom sme sa skrývali v sen−
níku na Trbockom, to bolo miesto
kus za Beckovom. Sústavne skrý−
vať sme sa začali až niekedy v roku
1943. Schovávali sme sa u bývalej
poštárky pani Kučerovej. Otec so
strýkom sa neskôr schovávali u
Františkánov v kláštore. Pomáhal im
páter Kvadrian, bol to človek s dob−
rým srdcom. Neskôr po vojne odi−
šiel do Mosta pri Ostrove, kde bol
kňazom. Dlho sme ho navštevovali.
Neviem, prečo sme od pani Kučero−
vej museli odísť, pamätám si len, ako
nás pán Bubeník, čo roznášal poštu,
viezol na Rátu. Otec tam za nami
prišiel z kláštora. Opäť sme boli rodi−
na pokope. Na Ráte sme zostali iba
krátko, bolo to príliš nebezpečné.
Raz sa stalo, že nejaký opitý ne−
mecký vojak sa stratil, vraj padol
niekde pri Beckove do jarku a tam
zaspal. Nemci poslali ďalších voja−
kov, aby ho hľadali. Vojaci prišli na
Rátu a našli nás tam. Pán Pavlík,
ktorý nám pred vojnou robil správcu
na Ráte a žil tam s rodinou, vojakom
povedal, že sme jeho rodina. Z Ráty
sme opäť prišli do Beckova. Moji ro−
dičia mali už viac ľudí dohovorených,
ktorí nám boli ochotní pomôcť. Bývali
sme v Matiaške u pána Štefana Ško−
lára, bol vyučený mäsiar a vtedy žil
len s mamou. U Školárovcom sme
bývali všetci traja aj s otcom.

5. Viete čo sa medzitým dialo s
rodinou Vášho strýka Maximilána?

Viem, že oni sa skrývali u nieko−
ho na Bodovke.

6. Dokedy ste boli u Školárov−
cov v Matiaške?

Do jesene roku 1944. Na jeseň
bola v Beckove veľká razia, gardisti
hľadali židov a partizánov. Museli sme
od Školárovcov odísť, potulovali sme
sa celý deň po lese. Rodičia už ve−
deli, že v noci pôjdeme k Urbanov−
com na salaš. Vedeli sme, že nám
pomôžu, všetko bolo vopred dohod−

nuté cez pani Repkovú, ktorá pra−
covala u nás a jej manžela, ktorý
pracoval pre Urbanovcov. K Urba−
novcom sme prišli asi o desiatej ve−
čer, v tú noc tam prišla aj rodina
môjho strýka. Pár dní sme sa skrý−
vali v pivnici, za ten čas nám pán
Urban s pánom Repkom vykopali v
lese bunker.

7. Ako dlho ste žili v lese?
Od jesene 1944 do jari 1945. Viac

ako pol roka. Otcovi toto “bunkrova−
nie“ veľmi podlomilo zdravie.

8. Ako ste toto skrývanie pre−
žívali vy ako malý chlapec?

Nechápal som to. Keď sme sa
schovávali u pani Kučerovej aj u
Školárovcov, často som cez okno
vídaval deti, ako sa hrajú na ulici.
Pýtal som sa mamy, prečo nemô−
žem ísť za nimi. V bunkri ma raz skoro
zasypalo, keď som spal. Dážď pre−
máčal hlinu a zasypalo ma, ale rých−
lo ma vytiahli.

9. A čo bolo po vojne? Vrátili
ste sa do Beckova?

Po vojne nám všetky majetky štát
vrátil, neboli s tým žiadne problémy.
Moji rodičia kúpili dom, bývali sme
na žandárskej stanici. To bol dom,
ktorý dnes už nestojí. Bola to usadlosť
s veľkým pozemkom na mieste, kde
dnes stojí Jednota− potraviny. Po voj−
ne bolo všetko ako predtým. Bolo to
dobré obdobie. Mám pekné spomien−
ky na pána Sedláčka. Štát už vtedy
začal s plánovaným hospodárením,
každý hospodár musel odovzdávať
za peniaze štátu určitú časť úrody,
pán Sedláček pomáhal môjmu otcovi
a vozil úrodu do Nového Mesta, tam
mi vždy kúpil zmrzlinu. To bola vte−
dy pre mňa veľká radosť. V roku
1951 prišlo znárodnenie a hospodár−
stvo nám zobrali Štátne majetky.

10. Čo sa stalo po znárodnení?
Otec sa na načas zamestnal na

STS−ke (Strojová a traktorová stani−
ca), mal však podlomené zdravie, čas
strávený v bunkri sa na ňom podpí−
sal, býval často chorý. Nakoniec
skončil s dvestokorunovým dôchod−
kom. Ja som mal celý život problé−
my kvôli tomu, že som bol syn de−
dinského boháča. Nedostal som sa
na vysokú školu. Mám výučný list
ako zubný laborant a okrem toho ešte
tri maturity. Z gymnázia, z elektro−
techniky a z hotelovej školy. Mojím
snom bola zubárina. Päť rokov som
sa pokúšal dostať na vysokú školu,
robil som kvôli tomu skladníka, lebo
vraj robotník má väčšiu šancu do−
stať sa na školu. Ani v Olomouci som
však neprešiel kádrovým posudkom.
Kádrovák sa ma spýtal, v akom vzťa−
hu mi je kulak (bohatý statkár) Maxi−
milián Kurz, keď som odpovedal, že
mi je to strýko, moja cesta na školu
sa skončila.

11. Kedy ste odišli z Beckova?
Z Beckova som odišiel v roku 1953

do Bratislavy, práve kvôli škole a prá−
ci. Moji rodičia prišli za mnou v roku
1962. Strýko s rodinou odišli z Bec−

kova skôr ako moji rodičia, asi v roku
1958. Najskôr žili tiež v Bratislave, ne−
skôr emigrovali do Nemecka.

12. Vy ste o emigrácii neuva−
žovali? Mnoho židov po vojne
emigrovalo do novovzniknutého
Izraela.

Nerozmýšľal som nad odchodom
do Izraela. Chceli sme odísť za strý−
kom do Nemecka, ale práve kvôli
otcovmu zdraviu sme radšej zostali
na Slovensku. Nevedeli sme, ako
zaplatíme za nemocnice.

13. Ako to bolo po páde ko−
munizmu? Dostali ste späť svoje
majetky?

V reštitúcii sme dostali všetko
naspäť. Pozemky okolo Ráty sme
predali. Dnes tam stojí Tesco sklad.
To bola naša najväčšia parcela.
Okrem toho mám ešte pozemok na
Zelenej Vode. Niečo som dal do pre−
nájmu družstvu a pánovi Hajduško−
vi.

14. Chodievate ešte občas do
Beckova?

Áno, kvôli pozemku na Zelenej
Vode. Je tam vrt teplej vody asi 35oC.
Pozemok som dal na 50 rokov do
prenájmu, má sa tam stavať vonkaj−
ší aquapark s celoročnou prevádz−
kou. Výstavba bazénov by mala za−
čať už do pol roka.

15. Viem, že štát Izrael udeľuje
ocenenie „Spravodlivý medzi ná−
rodmi“ ľudom, ktorí cez vojnu
pomáhali židom.

Áno, aj my na tom pracujeme,
sme vďační všetkým, ktorí nám po−
mohli. Pri udeľovaní ocenenia ide o
zdĺhavý proces zbierania a overo−
vania svedectiev. So zbieraním sve−
dectiev začal môj bratanec Juraj v
Nemecku, neskôr v tom pokračovali
jeho dve dcéry, ja a moja rodina. Ide
o oficiálne ocenenie štátu Izrael za
záchranu životov. Už dvakrát mi te−
lefonovali z Tel Avivu, vyzerá to, že
všetko je na dobrej ceste. Koncom
roka by mal byť náš prípad uzavre−
tý. Ocenenie je možné udeliť aj in
memoriam.

16. Žijete náboženským živo−
tom? Viem, že v Bratislave je ži−
dovská synagóga a v meste žije
asi 200 ľudí židovského viero−
vyznania. Navštevujete pravidelne
bohoslužby?

Do synagógy chodím dvakrát do
roka kvôli spomienke na môjho otca.
V Bratislave je skutočne nábožen−
sky aktívnych málo židov, aby sa
mohla vôbec konať piatková šabato−
vá bohoslužba je potrebné, aby bolo
v synagóge prítomných desať dospe−
lých mužov. To býva často problém.
Väčšina židov o svojom židovstve
vie, ale nevedie nábožensky aktívny
život. Tak je to aj s kresťanmi. Ja
som svojim deťom nebránil ani vo
výbere partnerov. Ich šťastie je pre
mňa najdôležitejšie. Dnes sa teším z
vnúčat.

Za rozhovor ďakuje
Monika Gazdíková

Peter Kurz spomína na Beckov...
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Chceme naďalej pri Váhu skládku odpadu?
Vážení spoluobčania,
prostredníctvom týchto pár riadkov by som chcela apelo−

vať na Vás ako ľudí, ktorým záleží nielen na čistote obce, ale
aj na ochrane životného prostredia. Každý z nás predsa
chce, aby prírodu, ktorá je okolo nás, si rovnako mohli „užiť“
aj ďalšie generácie, aby sa deti mohli hrávať v čistom a
zdravom prostredí, a aby aj to málo, čo nám ostalo, bolo
ešte možné nazvať prírodou.

Žiaľ, realita v
Beckove je úpl−
ne iná. Nie síce
priamo v obci,
ale pri rieke Váh,
kde som sa
ešte aj ja ako
malá mohla kú−
pať v priezračnej
vode a tešiť sa
z pekných lúk
naokolo, sa po−
maly a s Vašim
(ne)vedomím

buduje skládka stavebného a iného odpadu. Navyše tí „dob−
rí“ a „šporovliví“ ľudia, ktorí úspešne ku vzniku takejto neofi−
ciálnej skládky dopomáhajú, nemajú ani problém spaľovať
dovezený odpad priamo na mieste, a teda evidentne bez
toho, aby vôbec zvažovali možné následky svojho konania.
Hoci na mieste stojí tabuľa zakazujúca vyvážať do uvedenej
oblasti akýkoľvek odpad, evidentne slúži len na ignoranciu
všetkých tých, ktorí doteraz vyvážali odpad bez akejkoľvek
sankcie.

Preto skôr, ako obec začne konečne konať, a kompe−
tentní zastavia znečisťovanie a ničenie životného prostredia
pri rieke Váh, chcem apelovať na Vás, milí spoluobčania, aby
sme zastavili vyvážanie odpadu do okolia Váhu v rozpore s
právnymi predpismi, a aby sa uvedená oblasť mohla čosko−
ro opäť nazvať prírodou, a nie skládkou odpadu.

Text a foto Viera Muríňová

Na doplnenie o odpadoch
V čase, keď nám do redakcie prišiel príspevok od Mgr.

Viery Muríňovej, bolo už priestranstvo pri Váhu očistené
od divokej skládky. O vyčistenie a upravenie sa postaral
pán Peter Čikel – firma Rex. O mesiac neskôr čistili pra−
covníci obecnej prevádzky a aktivačné pracovníčky od
nelegálnych skládok priestranstvá pri hlavnej ceste od
Beckova smerom na Rakoľuby. Vyzbieralo sa 590 kg
odpadu. Na mnohých miestach v katastri boli počas roka
odstraňované napr. i vraky áut a ďalšie nelegálne sklád−
ky. Nie vždy však obec dokáže odstrániť skládku hneď,
ako vznikne, na mnohé sa príde až po dlhšom čase. A
preto vždy uvítame podnety od občanov, ktorí nie sú ľa−
hostajní k svojmu okoliu.

V zákone č. 223/2011 Z.z. o odpadoch, paragraf 18,
odsek 3, písmeno a) je uvedené:

Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste
ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom.
Konkrétne miesta uloženia a nakladania s odpadom v jed−
notlivých mestách a obciach určujú všeobecne záväzné
nariadenia obce/mesta.

Ako už písala vo svojom článku „Chceme naďalej pri
Váhu skládku odpadu?“ Mgr. Viera Muríňová, mnohí z nás,
a nie sú to len občania Beckova, nerešpektujú nariadenia,
ktoré zakazujú vytváranie nelegálnych skládok a napriek
tomu, že u nás funguje separovaných zber, za odvoz
ktorého si platíme, vyvážajú odpad do okolia obce. Neu−
vedomujú si, alebo si nechcú uvedomiť, že svojim kona−
ním nielenže porušujú zákon, oberajú o peniaze obec a
svojich spoluobčanov, ale nenapraviteľným spôsobom
devastujú prírodu a zanechávajú „mínusové“ dedičstvo pre
svoje deti.                                                           IM

SOCIÁLNA PRÁCA ZA ROK 2010
SOCIÁLNA KOMISIA

SK sa v roku 2010 stretla 6x. Jej člen−
ka p. Ivana Hudecová sa stala od 1. apríla
2010 hlavnou kontrolórkou obce, a preto
vystúpila z radov SK. V SK zostali pred−
sedníčka Anna Kabelíková, tajomníčka Dana
Badžgoňová a členky Daniela Šimková a
Mária Švecová.

SK odporučila vyplatiť dva mimoriadne
príspevky pre občanov v náhlej núdzi v
zmysle VZN obce Beckov č.1/2011 o po−
skytovaní sociálnej pomoci obyvateľom
obce v prípade náhlej núdze formou jedno−
razovej sociálnej dávky v sume 504,23 eura
pre občanov obce Beckov v krízovej soci−
álnej situácii. Na odporučenie SK bola vy−
platená podpora na narodené dieťa – v obci
sa v roku 2010 narodilo 10 detí, vyplatilo sa
spolu 7 podpôr, z toho štyri na deti narode−
né v r. 2009. Ďalšie podpory sa vyplatia v
priebehu roka 2011.

Aktivity SK: Členky SK sa zúčastnili na
usporiadaní výročnej členskej schôdze ZO
JDS v Beckove dňa 11.02.2010 a v mesiaci
úcty k starším sa aktívne podieľali na stret−
nutí seniorov na pozvanie starostu obce dňa
13. októbra 2010 v sále KD v Beckove.

Anna Kabelíková, Dana Badžgoňová

SOCIÁLNA PRÁCA
Sociálna pracovníčka obce v zmysle

zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych služ−
bách poskytla základné sociálne poraden−
stvo pre 119 občanov, s ktorými sa stretla
asi 300−krát v priebehu roka.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu podalo 11 občanov; z toho
7 požiadali o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu do zariadenia pre senio−
rov; 2 občania požiadali o poskytnutie opat−
rovateľskej služby obcou; 1 požiadal o po−
súdenie odkázanosti do zariadenia opatro−
vateľskej služby a 1 o odľahčovaciu službu
jedálni.

Bolo vydaných 10 posudkov a 10 roz−
hodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

Sociálna služba pre maloletých bola
poskytnutá dvakrát formou základného so−
ciálneho poradenstva – riešenie je v kom−
petencii ÚPSVaR v Novom Meste nad Vá−
hom, oddelenie sociálnej kurately.

Sociálna pracovníčka odprevadila 14
zosnulých občanov na ich poslednej ceste
počas kresťanských cirkevných pohrebov
a jedného na civilnom pohrebe.

PRIPOMEŇME SI TÝCH, ČO NÁS
OPUSTILI V ROKU 2010

Rozlúčili sme sa so 17 občanmi a ro−
dákmi: Štefánia Harmádyová, Ján Fleisch−
man, Anna Fleischmanová, Jozefína Kerá−
ková, Michal Ševčík, Ondrej Úradníček,
Katarína Úradníčková, Juraj Hlávka, Mária
Bielová, Ľudmila Ondrejovičová, Anna Čič−
manská, Ing. Jaroslav Muríň, Ján Hladký,
Jozefína Pristašová, Viliam Galbavý, Pavel
Čikel a Štefan Kollár.

Pamiatka na nich nech zostane v na−
šich srdciach!

Pripravila Dana Badžgoňová

Deň 22. apríl je vyhlásený ako Medzi−
národný deň zeme.

Ide o ekologicky motivovaný sviatok,
upozorňujúci ľudí na dopady ničenia život−
ného prostredia. V týchto dňoch sa po ce−
lom svete konajú podujatia, ktoré prispie−
vajú k zlepšeniu životného prostredia, a tým
aj ku skrášleniu priestoru okolo nás.

I v našej obci sa do podujatí Dňa zeme
zapojili niektoré organizácie a občania. Ve−
denie obce touto cestou ďakuje: členom
Jednoty dôchodcov v Beckove a ostatným

dôchodcom, ktorí vyčistili miestny park,
Barinu a cintorín; beckovským rybárom, ktorí
vyčistili štrkovisko za hrádzou; firme REX
a dobrovoľníkom, ktorí vyčistili priestranstvo
za hrádzou; aktivačným pracovníkom a
pracovníkom obecnej prevádzky, ktorí vy−
čistili hlavnú cestu od Beckova po kríž pod
Skalicami; žiakom základnej školy, ktorí
vyčistili niektoré ďalšie priestranstvá v obci;
poďakovanie patrí i všetkým občanom, ktorí
si vyčistili a pozametali priestranstvá pred
svojimi domami.                               IM

Vedenie obce ďakuje

Dňa 15.2.2011 sa konala ustanovujúca
schôdza KOVP, obchodu a služieb, ktorú
viedol nový predseda – poslanec OZ p.
Ing. Marek Jambor, ktorý privítal tajomníč−
ku komisie p. Annu Benkovú a členov ko−
misie – Vlastimila Kolesíka, Petra Benku,
Pavla Strieženca, Petra Žovinca, Pavla
Hladkého. Komisia sa všeobecne zaobe−
rala verejným poriadkom, parkovaním vo−
zidiel a kamiónov, takisto skladovaním ma−
teriálov na obecným priestranstvách. Do
ďalšieho konania sa musí ustáliť jednotný

výklad priestupkového zákona, trestného
zákona a dopravných vyhlášok.

Občania sa môžu so svojimi probléma−
mi písomne obracať na Obecný úrad Bec−
kov, členov komisie, ako aj svoje podnety
rôznych nekalých konaní oznamovať na lin−
ku 158, 112 alebo písomne na inšpekciu
Ministerstva vnútra SR, Martanovičova 1,
800 00 Bratislava.

Všetkým nám musí ísť o dobrý vývoj po−
riadku v obci a aby sa návštevníci obce cítili
dobre a bezpečne.      Ing. Marek Jambor

Ohlasovanie porúch káblovej televízie
Poruchy vo vysielaní káblovej televízie môžete nahlasovať p. Martišo−

vej nasledovne: Pondelok − Piatok 7.30 − 15.00 h, streda do 17.00 h na
tel.číslo: 0327742727, 0915/736779. Sobota, nedeľa od 9.30 − 21.00 h
a pracovné dni od 15.00 − 21.00 h: 0907/294404.

Ustanovujúca schôdza KOVP
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Základná škola pre vás pripravila

EXKURZIA
Dňa 14.2. 2011 sme pre žiakov II. stupňa

pripravili exkurziu zameranú technicky a ume−
lecky. Napriek tomu, že sa táto akcia uskutoč−
nila počas jarných prázdnin, zúčastnilo sa na
nej 48 žiakov piateho až deviateho ročníka.

Predpoludním sme sa z Beckova vydali au−
tobusom do jadrovej elektrárne v Jaslovských
Bohuniciach. Po príchode do objektu nám zá−
stupca spoločnosti JAVYS urobil prednášku o
rôznych druhoch energie, výrobe elektrickej
energie premenou iných foriem energie, pomo−
cou prezentácie a animovaného filmu priblížil
podstatu reťazovej jadrovej reakcie. Dozvedeli
sme sa ako prebieha vyraďovanie jadrového
reaktora z prevádzky. Po prednáške mali žiaci
možnosť vidieť modely palivových článkov, jad−
rového reaktora a usporiadania objektov elek−
trárne. Na záver sme autobusom obišli areál
jadrovej elektrárne a prezreli si z bezpečnej
vzdialenosti niektoré objekty. Najväčšiu pozor−
nosť vzbudili chladiace veže svojimi obrími roz−
mermi.

Pokračovali sme cestou do Bratislavy, kde
na žiakov čakalo prekvapenie v nákupnom cen−
tre Avion. Nešlo o nákupy, ale o putovnú vý−
stavu EXPO FUSION, ktorá predstavuje verej−
nosti projekt ITER zameraný na jadrovú synté−
zu a jej využitie ako alternatívneho zdroja ener−
gie budúcnosti. Okrem modelov fúznych reak−
torov mali návštevníci výstavy možnosť vidieť
elektrické výboje v plazme a ich šírenie a vy−
skúšať si na vlastné nohy, koľko sily musia vy−
naložiť pri šliapaní do pedálov, aby vyrobili elek−
trickú energiu na na rozsvietenie žiaroviek.
Okrem výstavy sme si ako sprievodný program
vybrali prednášku a prezentáciu na tému Mag−
netizmus, supravodivosť a levitácia. Žiaci mali
možnosť vidieť vznášajúce sa telesá v magne−
tickom poli a zmenu magnetických vlastností
supravodičov po schladení v tekuto dusíku. Na−
koniec sa mohli pohrať so supravodičom a
modelom magnetickej dráhy a pritom pochopiť
podstatu vznášania sa rýchlovlaku na magne−
tickom vankúši.

Po technickej časti exkurzie a prestávke, kto−
rú žiaci využili na nákupy a občerstvenie, po−
kračovala táto vydarená akcia kultúrnou čas−
ťou v historickej budove opery SND na pred−
stavení opery Don Giovani.

Ing. Roman Kazda

FAŠIANGOVÝ PLES
Na základe pozitívnych ohlasov na vlaňajší ples

sme sa rozhodli usporiadať fašiangový ples aj tento
rok. Termín bol stanovený na 5. marca 2011, čiže
poslednú fašiangovú sobotu. Vďaka tomu bolo mož−
né obohatiť program plesu o „pochovávanie basy“.
Účinkujúci zvládli túto kultúrnu vložku veľmi dob−
re, za čo zožali veľký potlesk a uznanie. Do tan−
ca hrala osvedčená hudobná skupina Rytmus.

Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli
pri organizovaní plesu, všetkým, ktorí venovali ceny
do tomboly, ako aj všetkým zúčastneným, ktorí
si kúpili vstupenky a tombolové lístky. Celý výťa−
žok z plesu bol poukázaný na účet rodičovského
združenia. Tieto peniaze budú použité na nákup
školských pomôcok a vybavenia.

Ing. Roman Kazda

EURÓPA V ŠKOLE je medzinárodným pro−
jektom spojeným so súťažou. Projekt a jeho sú−
ťažná časť je určená deťom a mládeži vo veku 6
−19 rokov. Projekt prebieha pod patronátom me−
dzinárodných organizácií: Rady Európy, Európ−
skeho parlamentu, Komisie Európskej únie a
Európskeho kultúrneho fondu. Začal z iniciatívy
Francúzka v roku 1953 ako súťaž k Európske−
mu dňu škôl, v súčasnosti používa názov EU−
RÓPA V ŠKOLE (EUROPE AT SCHOOL) a je
rozšírený v 36 krajinách Európy. Stála konferen−
cia ministrov školstva (Viedeň, 1991) uznala EU−
RÓPU V ŠKOLE ako jeden zo spôsobov presa−
dzovania európskej myšlienky medzi žiakmi, štu−
dentmi a učiteľmi − ako nástroj proeurópskej vý−
chovy a implementácie európskej dimenzie do
procesu vzdelávania a výchovy k občianstvu.
Projekt sa trvalo venuje propagácii a popularizá−
cii idey spoločnej Európy, orientuje pozornosť
mladých ľudí na problematiku európskej integrá−
cie, na prevzatie zodpovednosti. EURÓPA V
ŠKOLE je unikátna práve tým, že súčasne vo
všetkých členských krajinách projektu,

v prostredí rôznych typov a stupňov škôl,
resp. zariadení, ktoré sú zamerané na voľný čas
mládeže školského veku, ponúka možnosť pri−
bližne jednému miliónu mladých ľudí zapojiť sa
do šírenia myšlienok európskej spolupráce a vzá−
jomného porozumenia medzi národmi Európy.
Prostredníctvom individuálnych, či kolektívnych
prác, tradičnými – literárnymi, výtvarnými, dra−
matickými, alebo inými multimediálnymi prejavmi,
a tiež prostredníctvom internetovej súťaže Euro−
pe @t School − určenej pre medzinárodné škol−
ské kolektívy, dáva možnosť mladým ľuďom vy−
jadriť sa k aktuálnym témam dneška. Výpovede
o minulosti a súčasnosti Slovenska a mieste Slo−
venska v spoločenstve národov zjednotenej Eu−
rópy, to je to, čo je cenné, to je príspevok k
sebareflexii našej národnej a európskej identity.

Z našej školy sa podarilo dostať sa dvom
prácam do celoštátneho kola medzi hodnotené
najlepšie práce. A tu sú víťazné práce:

Človek človeku, škola škole a obec obci...
Na začiatok by sme si mali položiť otázku, čo

je dobrovoľníctvo a kto je dobrovoľník?
Začal som svoje pátranie na internete, ale ihneď

som to vzdal. Zo 75 500 odkazov sa mi nechcelo
nič čítať. Nie je predsa možné čítať všetky odka−
zy, tak som pátral ďalej. Nemusel som ísť ďaleko.
Zbehol som do kuchyne a spýtal som sa mamy.
Tá sa len zasmiala a povedala mi, že celá naša
rodina sú dobrovoľníci. No počkať! Zastavil som
dej. Zostala tma, ale nie nadlho. V hlave mi blikalo
malé svetielko. Opäť som obnovil dej a skúmavo
som sa pozrel na mamu. Tá nič nepovedala, len
mi ukázala na album, ktorý stál na poličke. Chytil
som ho do ruky a začal som listovať. Moje pro−
testy sa ozvali ihneď. Veď sú to len fotky hasi−
čov..., ale lampa v hlave sa rozsvietila naplno.
Naozaj – celá moja rodina sú dobrovoľníci. Môj
tato, mama, sestry, dedko, pradedko, neter a ja.

Sme dobrovoľní hasiči v obci Beckov. Patria
sem muži a ženy, ktorí bez ohľadu na svoj voľný
čas pomáhajú druhým. Či sú to požiare, prírod−
né katastrofy, alebo kultúrne podujatia v dedine
a v okolí. Dokonca pre nás deti organizujú výle−
ty, rôzne túry a pracujú s mládežou – vychová−
vajú si svojich nástupcov, aby 95−ročná tradícia
nezomrela.

Patrím s neterou do prípravky, kde sa učíme
prvú pomoc, zachraňovať ľudí z ohňa, hasiť po−
žiare. Robíme to nezištne, pretože aj náš patrón
sv. Florián pracoval bez odmeny. Zachraňoval

ľudí s nasadením vlastného života a obeťou toho
vlastného.

Môj tato je veliteľ hasičov. Ak je nejaký po−
žiar, volajú k nám domov. A to sú už rozdelené
funkcie. Mama obvoláva ostatných hasičov, tato
sa oblieka a po chvíli už uteká do zbrojnice. Do
desiatich minút už počujete auto a hasenie sa
môže začať. Videl som na mame už niekoľko−
krát strach o tatu, ale nikdy mu nič nevyčítala.
Častokrát prišiel zničený, ale spokojný, lebo sa
im podarilo uhasiť požiar.

Na rozdiel od profesionálnych hasičov nema−
jú žiadne nehorľavé obleky, ani masky na tvár.
V každom požiari riskujú svoj život a predsa ho
nasadzujú. Prečo? Zatvoril som album a spýta−
vo som sa pozrel na mamu.

Odpoveď znela, sú to dobrovoľníci. Oni chcú
pomáhať druhým, ich mottom je pomoc a opäť
pomoc druhým. To je ich hnací motor.

Kto je teda dobrovoľník? Dobrovoľníci – sú to
ľudia rôzneho veku, rôznych povolaní a záuj−
mov, ktorých spája chuť pomáhať bez nároku na
akúkoľvek finančnú odmenu.

A pre toto sa aj ja chcem stať dobrovoľným
hasičom. Chcem rozvíjať talent pomoci viac a
viac v práci pre druhých ľudí. Len tak, pre dobrý
pocit a pre pocit víťazstva nad sebou samým.

Pavol Strieženec ml., 8. ročník

Človek človeku
Je veľa ľudí, ktorí žijú vďaka iným ľuďom. Tých

ľudí je málo. Volajú sa darcovia krvi.
Medzi takýchto darcov krvi patrí aj môj tatino.

Je to človek, ktorý sa rozhodol zachraňovať ži−
vot iným a to tým, že daruje tú najvzácnejšiu
tekutinu, svoju krv. Náhodou som našla jeho pre−
ukaz darcu krvi. Vtedy som sa zamyslela, aké
by to bolo úžasné zachrániť človeka, zachrániť
niekomu život. A tak som išla rovno za tatom a
spýtala som sa ho, či už niekomu zachránil ži−
vot. Zistila som, že môj otec je hrdina.

Keď som sa ho spýtala, čo ho k tomu viedlo,
rozpovedal mi príbeh z vojny.

„Počas mojej vojny sme mali jedno cvičenie
vysoko v horách. Najbližšia nemocnica bola od
nás 60 km. Pri výcviku sme používali ostré ná−
boje a môjho najlepšieho kamaráta niekto po−
strelil. Začal silno krvácať. Utekali sme sním do
nemocnice. A tam to na nás doľahlo. Báli sme
sa, že zomrie. Keď vyšla sestrička a spýtala sa,
kto má z nás krvnú skupinu ako môj kamarát,
hneď som sa prihlásil. Vedel som, že ak tú krv
nedarujem, kamarát zomrie. Dovtedy som sa bál
ihiel, ale v tej chvíli mi bolo všetko jedno. Mojou
túžbou bolo zachrániť kamaráta. Keď mi brali krv,
pocítil som istotu, že robím dobre, až mi teplo
zalialo moje srdce. Bol to vynikajúci pocit. Kama−
rát sa zachránil a dodnes si píšeme.“

Skončil príbeh a skúmavo pozrel na mňa. Na
mojej tvári mohol vidieť iba úžas. On sa pousmial
a povedal mi, že veľké veci sa skladajú z malič−
kostí. Na to, aby som robila veľké veci, musím
žiť svoj každodenný život a brať ho aj s malič−
kosťami.

Vtedy mi napadla myšlienka, čo keby som aj
ja zachránila niekomu život. Ešte nemôžem da−
rovať krv, ale môžem sa učiť, a tak darujem svo−
jim rodičom hrdosť, že majú šikovnú dcéru. Na−
ozaj, niekedy stačí iba málo na to, aby ste robili
niečo veľké.

Rozhodla som sa, že v momentálnej situácii
sa stanem dobrovoľníkom úsmevu. Nič ma to
nestojí a ľudia ho veľmi potrebujú. Nech žije dob−
rovoľníctvo!

Kristínka Bánovská, 7. ročník

Základná škola J.M. Hurbana v Beckove

NAŠE VEĽKÉ ÚSPECHY
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Každý z nás je jedinečný, spolu zlepšíme svet
Motto našej školy, podľa ktorého napĺňame náš školský program. Každý

žiak má právo vyniknúť v tom, čo ho najviac baví. Nemáme všetci rovnaké
talenty. Každý je jedinečná osobnosť. A ak zobudíme tieto osobnosti, vzniknú
úspechy. Posúďte sami...

September: 3. miesto v okresnom kole jesenných hier Plameň – Lúka nad
Váhom; 4.,8.,9. miesto v okresnej súťaži cezpoľného behu. Z 52 účastníkov
sa naši žiaci umiestnili na pekných miestach – Dedíková, Hazda, Strieženec,
Mikulcová, Jaroščiak, Nožinová, Košťál

Október: 2. miesto – okresné kolo vo futbale st. žiakov – Nové Mesto nad
Váhom; 3. miesto − okresné kolo vo florbale st. žiakov – N.M.n.V.

November:  4. miesto – okresné kolo vo vybíjanej; 3. miesto – okresná
súťaž –streľba zo vzduchovky − Stará Turá

December: 1. miesto v stolnotenisovom turnaji dievčat v Novom Meste
nad Váhom – okresné kolo. Dievčatá postúpili do krajského kola, kde obsadili
2. miesto – D. Dedíková, N. Nožinová, Z. Mikulcová, K. Bánovská

Marec: 2. miesto vo volejbalovom turnaji žiačok – oblastné kolo v Becko−
ve; 3. miesto vo volejbalovom turnaji žiačok – okresné kolo v Beckove

Apríl: 3. miesto v malom futbale mladších žiakov v Novom Meste nad
Váhom; 2. miesto v malom futbale žiačok. Postup z oblastného kola do okres−
ného, kde obsadili opäť 2. miesto.

Máj: Súťaž v bedmintone – O pohár primátora Nového Mesta nad Váhom
– 2. miesto v kategórii starších žiačok obsadila N. Nožinová.

Jún: Čachtické ľahkoatletické hry žiakov 3. a 4. ročníka − 1. miesto – skok do
diaľky + 3. miesto – beh na 500 m − Lukáš Sedláček; z 3. ročníka sa umiestnil Filip
Šramatý na 3. mieste v hode kriketkou +3. miesto v skoku do diaľky.

VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE:
Pytagoriáda v matematike − 1. miesto Janko Gába, 3. ročník a 6. miesto

Radko Macejka, 4. ročník.
Slovenský jazyk – 1. miesto v medzinárodnej súťaži Zelená planéta –

Michaela Miklášová; 1. miesto v súťaži Európa v škole − okresné kolo K.
Bánovská, P. Strieženec. Postup do celoštátneho kola. 4. miesto v recitačnej
súťaži Podjavorinskej Bzince – V. Smetana.

Hudobná výchova − 2. miesto v okresnom kole Slávik Slovenska – K. Bánov−
ská; 4. miesto –POP STAR v Novom Meste nad Váhom – K. Krchnavá

Geografická olympiáda – A . Hyžová, 5. ročník, 6. miesto; P. Fiala, 5.
ročník, 10. miesto; A. Cintulová, 10. miesto.

Mgr. Monika Miklánková, zástupkyňa riaditeľky ZŠ Beckov

Dnešné ráno bolo trochu iné, dá sa povedať, že po dohovore s p.
triednym učiteľom Kazdom a p. uč. Miklánkovou sme prepadli deviata−
kov s fotoaparátom a diktafónom. Dôvod bol jednoduchý: končí sa škol−
ský rok a pre deviatakov to znamená aj definitívny odchod zo školy.
Prestanú byť žiakmi beckovskej zéešky, v ktorej prežili celých deväť
rokov svojho mladého života. Je piatok 10. júna 2011, prvá vyučovacia
hodina, nemčina s p.uč. Miklánkovou, inak zástupkyňou riaditeľky ško−
ly, ale po nemecky nehovoríme, výnimočne žiaci odpovedajú na pár
otázok pre Beckovské noviny.

Spomínate si na svoj prvý deň v škole? Tešili ste sa?
Nie, netešili! ... Najskôr áno, ale potom nie. .. Boli sme zvedaví, tak

sme sa tešili.
A na prvé učiteľky?
V prvej to bola uč. Kvašňovská, v druhej uč. Rojková, od tretej uč.

Macová, na začiatku piatej uč. Bánovská a od polovice piatej až dote−
raz uč. Kazda.

Aké máte zážitky zo školy, napríklad zo školských výletov,
chodievali ste každý rok?

Adam: Spomínam na prvý výlet v piatej triede, boli sme s p.uč.
Kazdom na chate v Kubrici. Bolo to pekné.

Boli sme aj v Taliansku, niektorí sme prvýkrát videli more.
Miša: Každý rok sme chodili, za odmenu pri oslavách 50. výročia

školy sme boli na výlete v Tatrách na tri dni. Pochodili sme Tatry a boli
sme aj v aquaparku v Poprade.

Spomeňte si na vaše úspechy na škole, ako sa vám darilo?
Zapojili sme sa do športových súťaží a olympiád. Miša získala 1.

miesto OK matematickej olympiády v 6. ročníku, Saša a Miša boli viac−
krát úspešné v riešení matematickej, geografickej a dejepisnej olympiá−
dy, z chlapcov bol jediný úspešný riešiteľ dejepisnej olympiády Martin.
Palo a Adam boli úspešní vo výtvarných súťažiach Včela a príroda a
Vesmír očami detí.

Kam idete do škôl? Bude niekto bývať na internáte?
Nie, ideme do Trenčína, do Nového Mesta nad Váhom...
Žiaci, poslúcha vás pán učiteľ?
Patrik: Neposlúcha, ale je to preto, že ho neposlúchame my.
Pán učiteľ, bude vám ľúto za žiakmi? Boli to vaši prví, ktorým

ste boli triednym?
Áno, bola to aj moja prvá trieda. Veľmi som si ich obľúbil a tešil som sa

z ich úspechov. Bola to najlepšia trieda na škole a bol som hrdý, keď ich
vyučujúci chválili. O to ťažšie sa mi počúvali sťažnosti, hlavne na správanie
niektorých chlapcov, ale aj dievčat. Dnes si myslia, že už všetko vedia,
majú iné názory ako dospelí a veria, že ich pohľad na svet je správny.
Všetci sa snažíme správne ich nasmerovať, ale ony častokrát dobre mie−
nené rady neberú. Dúfam, že si časom uvedomia, že im tu nikto nechcel
zle. Budeme spomínať na to dobré a pekné, čo sme spolu prežili.

Bude vám ľúto, že odchádzajú?
Miklánková: Bude. Moja veľká pochvala patrí všetkým žiakom, dú−

fam, že také triedy ešte prídu, také dobré, ochotné, milé, určite budeme
na nich spomínať s láskou a budeme veľmi radi, ak sa sem do školy
vrátia, a povedia ako sa im darí.

Kazda: Budeme radi, keď to dobré, čo tu zanechali, tie posledné
týždne nepokazia. Ďakujem vám všetkým za spoluprácu.

Žiaci (spoločné poďakovanie): Ďakujeme celému učiteľskému zboru
za tie roky driny, ktoré si s nami vytrpeli, ale aj za krásne chvíle,
ktoré sme tu prežili.                            Pripravila D. Badžgoňová

Na fotografii sú deviataci, ročník 2002/2003 až 2010/2011 v triede s
triednym uč. Ing. Romanom Kazdom. Oliver Tekula, Michaela Kolesíková,
Patrik Šimko, Martin Mikulička, Alexandra Cintulová, tr.uč. Ing. Roman Kazda,
Ema Kocúriková, Simona Dovinová, Klaudia Klčová, Adam Martiš, Pavol
Badžgoň, Michal Mackovič. Marek Jaroščiak, Dominik Ševčík, Lucia Bed−
náriková. Chýbajú: Peter Šimko, Dávid Košťál a Monika Školárová. (17).

DEVIATACI SA LÚČIA

Prečo sa nám lepšie učí...
V minulom školskom roku oslávila naša škola 50. výročie jej založenia. I

keď počas 50 rokov jej existencie sa niekoľkokrát presťahovala a súčasná
budova prešla viacerými rekonštrukciami (dostavanie telocvične, hospodár−
skeho pavilónu a pod.), predsa sa dočkala po viacerých rokoch kompletnej
rekonštrukcie. I škola v Beckove sa teda stala modernou výchovno−vzdelá−
vacou inštitúciou, plne spĺňajúcou súčasné požiadavky, kladené na vzdeláva−
cí proces.

Celá rekonštrukcia školy a nákup nového technického či iného vybavenia
boli hradené z projektu Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Beckov, ktorý
bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z prostriedkov Európ−
skeho fondu regionálneho rozvoja a 10% zo štátneho rozpočtu SR. Predkla−
dateľom projektu bola Obec Beckov, ktorá sa rovnako podieľala na dofinanco−
vaní tohto projektu.

Začiatok realizácie projektu bol 26.2.2010. Do konca letných prázdnin bola
zrekonštruovaná budova školy. Zateplila sa fasáda, pôvodné okná a vchodo−
vé dvere boli vymenené za plastové. Celá škola sa tak odela do nového šatu
– vzhľadovo i farebne. Už počas prvého vykurovacieho obdobia sme teda len
s úsmevom mohli spomínať na to, ako sme po minulé roky na vyučovanie
chodili „vyzbrojení“ hrubými svetrami a vetrovkami.

Škola však nebola vynovená len zvonka, ale projekt pamätal i na našich
žiakov a najmä na zefektívnenie celého vyučovacieho procesu. S cieľom
zmodernizovať, zatraktívniť a prispôsobiť vyučovanie súčasným pedagogic−
kým trendom, bolo do našej školy dodané i nové technické vybavenie –
interaktívna tabuľa, notebooky s príslušenstvom, dataprojektory, premietacie
plátna, sklokeramické tabule, drez do odbornej chemickej učebne a.i Bola
teda zriadená nová trieda s interaktívnou tabuľou a notebookmi, v ktorej bude
prebiehať vyučovanie najmä za pomoci didaktického softwaru. Do viacerých
tried boli nainštalované dataprojektory, pomocou ktorých bude môcť učiteľ
zaujímavo prezentovať nové učivo, ale i žiaci svoje projekty a úlohy, ktoré
samostatne spracovali. A aby ani ostatným triedam „nebolo ľúto“, boli vybave−
né novým školským nábytkom.

Realizácia projektu bola ukončená 25.10.2010, kedy bol celý projekt úspeš−
ne skolaudovaný. V súčasnosti učitelia začínajú využívať možnosť vyučovať
moderne, atraktívne a v súlade s najnovšími požiadavkami, kladenými na peda−
gogický proces. I žiaci sa tešia na novú interaktívnu tabuľu a najmä na prácu s
ňou. Dúfame, že i pre nich sa tak stane učenie zaujímavým a budú mať z neho
radosť. Na záver by sme chceli vyjadriť poďakovanie Obci Beckov a všetkým,
ktorý sa na realizácii projektu podieľali. Otvorili ste nám nové možnosti a spôso−
by poznávania, a za to ĎAKUJEME.                    Mgr. Monika Miklánková
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BLAHOŽELANIE
Dňa 25. mája 2011 oslávila v kruhu svojich
najbližších krásne životné jubileum pani
Margita BUBENÍKOVÁ,
skvelá sprievodkyňa po Beckovskom hra−
de, zakladateľka a dlhoročná predsedníčka
ZO Jednoty dôchodcov v Beckove, obe−
tavá kronikárka  obce, ale aj pohotová
prispievateľka do Beckovských novín. So
želaním pevného zdravia, životného opti−
mizmu a spokojnosti sa pripájajú ku gra−

tulantom aj starosta obce p. Karol Pavlovič, členovia ZO
JDS v Beckove a Redakčná rada Beckovských novín.
Všetko najlepšie!!!

BLAHOŽELANIE
Dňa 3. mája 2011 oslávila svoje jubileum
70 rokov pani
Anička LACKOVÁ.
K tomuto krásnemu sviatku Ti, naša dra−
há, prajeme len to najlepšie, veľa zdravia a
spokojnosti a radosti zo svojich detí a vnú−
čat.
Všetko najlepšie praje manžel Jozef, dcé−
ry Margita a Janka, syn Miroslav so svo−
jimi rodinami. Zvlášť babičke gratulujú vnú−

čatá Katarína, Evka, Branko, Andrej, Vierka a najmladšia
Saška. Ku gratulácii sa pripája celá rodina Šimková, Bá−
novská a Martišová.

BLAHOŽELANIE
Dňa 30. apríla 2011 oslávila okrúhle jubileum 40 rokov pani
Zdenka PASTORKOVÁ.
K týmto krásnym narodeninám Ti prajú všetko najlepšie, veľa
zdravia, lásky a spokojnosti v rodine manžel Roman, deti
Roman a Adrianka, rodičia, svokrovci a súrodenci s rodinami.

Spoločenská kronika
(jún, júl, august 2011)

NARODILI SA
Viktória Gucká, Kevin Jordán, Imea Bednáriková, Lívia Pro−
kopenská
BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
50 − 55 − 60 − 65 − 70 − 75 − 80 − 85 ročným
Zdenko Rožko, Eugen Jurovich, Ľuboš Ondrejovič, Ing.
Miloš Pavlík, Mária Sabadková; Henrieta Straková, Mária
Fiedlerová; Jozef Bodnár, Pavol Švec, Štefan Deglovič,
Mária Šrámková, Zuzana Tehlárová, Anna Šimovcová, Oľga
Lacková, Elena Groschmitová; Dušan Čikel, Daniela Zver−
bíková, Henrieta Klčovská, Oľga Šimková, Anna Kollárová,
Jana Hanicová; Marián Gába, Emília Ježková; Ernest Ben−
ko, Anastázia Bednáriková, Ľubica Čiklová, Anna Hosová,
Elena Kolesíková; Anna Koníčková, Emília Klinčúchová;
Margita Paceková; Alojzia Blašková.              A. Benková

Priezvisko Hurban sa
vyskytuje na Slovensku
hlavne v oblasti morav−
ských hraníc. Sobotištská
mestská zápisnica uvá−
dza, že keď obec Buko−
vec v roku 1951 zaklada−
li, istý Stanek Hurbanových

vymeriaval jej chotár. Aj otec J.M. Hurbana
Pavol Hurban, beckovský evanjelická farár
má korene v Sobotišti. V sobášnej matrike
ev. cirkvi v Beckove z roku 1813 je pri jeho
mene poznámka „Szabatisdiensis“− „sobo−
tištský“. Do Beckova prišiel v roku 1805.
Mal 43 rokov, keď sa oženil. Za manželku
si vzal vdovu po Jurajovi Stauffovi Annu,
ktorá mala zemiansky pôvod. Dňa 12. júna
1813 sa zosobášili a 19. marca 1817 sa im
narodil syn, ktorému pri krste dňa 20. mar−
ca dali meno Jozef Ľudevít.

Písomné pamiatky na Hurbanove det−
stvo a roky mladosti vedú skôr do Bratisla−
vy, Hlbokého a Brezovej, ako do jeho ro−
diska Beckova. Hurban naň nezabudol a
„Čarokrásne Považie“ nosil v srdci, čo vy−
jadril v básni „Po rokoch padesátich“.Vyšla
v almanachu Nitra, ročník VI., strana 132.
Beckov, jeho hrad, hory, či „striebritý Váh“
− to Hurban mal rád a je nepochybne isté,
že ako chlapec a študent nosil v srdci krá−
su Považia a rodného Beckova.

Manželka J.M. Hurbana Anna Jurkovi−
čová stála po jeho boku v dobrom i zlom.
Najlepšie vedel oceniť veľké zásluhy svojej
ženy sám Hurban. Dňa 17. mája 1848 jej

napísal: „Prerozmýšľajme si teraz hodiny
prežité! Prežili sme ich v najsladšej rozkoši
a zažili sme života srdcu nášho. Boli sme
so sebou a v sebe ako najkrajšia harmónia
tónov, vyšších letov ducha môjho sila pre−
stierala sa pred Tebou prv, než mala vyle−
tieť; Ty si hľadievala do duše mojej, keď sa
v nej dačo rodilo, Tys bývala svedkom toho,
čo sa rodilo a koľko ráz očúvala šumot
myšlienok mojich, keď sa v jednej chyžke
na papier kládli a Ty v druhej šeptom ich
sa nado mnou tešila. Ty si mi vôľu hľadala,
ja v Tebe svoju útechu a posilu mával.“

Manželstvo Hurbanovcov bolo šťastné.
Narodilo sa im deväť detí (päť synov a štyri
dcéry). Najstarší syn Svetozár Miloslav bol
narodený 16. januára 1847 v Hlbokom. Je
to nepochopiteľné, že najväčší Slovák a od−
porca Maďarov musel tohto svojho syna
zapísať do matriky po maďarsky. Dcéra Bo−
žena, narodená 22. septembra 1848 na
Rusave, sa vydala za ev.farára Pavla Roya.
Syn Vladimír sa narodil 5. júna 1850 v Bre−
zovej, bol farárom v Starej Pazove (Dolná
zem). Dcéra Želmíra Mária, nar. 23. januára
1852, sa vydala za inžiniera Viktora Loren−
ca. Dcéra Svatoslava, narodená 14. marca
1856, zomrela ako dieťa. Syn Konštantín Sva−
toboj, narodený 3. augusta 1858, bol banko−
vý úradník v Starej Pazove. Dcéra Ľudmila
Anna, narodená 16. júla 1860, sa vydala za
advokáta Dionýza Feja. Bohuslav Jozef Ľu−
dovít sa narodil 15. apríla 1862 a zomrel ako
skončený bohoslovec v Turčianskom sv.
Martine.                        Ľubomír Paulus

J.M. Hurban – 194. výročie narodenia

Učiteľ národov
Koncom marca si pripomíname narodenie slávneho muža, učiteľa národov, Jána Ámosa Komenského. Narodil sa

28. marca 1592 v Uherskom Brode na Morave a bol vysvätený za kňaza českobratského. V 17. storočí museli všetci
nekatolíci opustiť českú zem a odísť do cudziny. S nimi odišiel aj Komenský. Pochodil celý vzdelaný svet a všade ho
ako učeného muža vítali a s veľkou úctou prijímali. Hlásal, že deti sa majú v školách učiť všetkému v ich materinskej
reči. V tých dobách učilo sa totiž len latinkou rečou.

Komenský napísal mnoho výtečných kníh o výchove dietok. Tieto knihy sú ešte aj dnes vzácnym pokladom
učených mužov. Mnohí z tých, ktorí museli pre svoju vieru opustiť českú zem, usadili sa na Slovensku. Slovenský ľud
vďačne prijal českých vyhnancov. Zakladané boli početné školy a Slovensko skoro sa stalo ohniskom českosloven−
skej vzdelanosti.

Ján Amos Komenský bol aj na Slovensku. Keďže on dal mnohým národom radu, ako školy zariadiť a mládež
vyučovať, dostalo sa mu čestného mena „učiteľ národov“. Svoj požehnaný život dožil v cudzine, v Holandsku, kde je
aj pochovaný.

Z rukopisov pedagogických pracovníkov zostavil v roku 1929 Miloš Janoška, ako učebnú látku do učebnice Hoj
zem drahá pre IV. a V. ročník škôl ľudových, v predmete Vlastiveda (náuka o domovine).                 D. Jarábková

Úspechy našich detí
Radosť svojim rodičom priniesla nedávno malá Lea Králiková – v 26.

ročníku výtvarnej súťaže Trenčianskeho osvetového strediska Vesmír očami
detí, ktorá sa konala
9. marca 2011 o 10.
hodine vo vestibule
budovy Obvodného
úradu v Trenčíne zís−
kala v I. kategórii – deti
predškolského veku
1. miesto a jej kresbu
vybrali aj na plagát. V
jej kategórii sa zúčast−
nilo 19 materských
škôl z TSK a 118 žia−
kov.

Malej výtvarníčke
gratulujeme!!!         (b)
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Výročná členská schôdza ZO JDS v Beckove
Výročná schôdza Jednoty dôchodcov sa konala 3.

marca 2011 za prítomnosti 83 členov ZO JDS. Schôdze
sa zúčastnili za OV JDS pani M. Lovasová, predsed−
níčka OV JDS a pani A. Gašová. Po otvorení predsed−
níčkou pani M. Minárikovou prítomných peknými slo−
venskými ľudovými pesničkami pozdravili dievčatá z
hudobného kurzu pod vedením uč. F. Chalaniovej.

V pracovnej časti predsedníčka ZO JDS zhrnula čin−
nosť v roku 2010. O stave pokladne informovala po−
kladníčka pani E. Filáčková. Predsedníčka OV JDS vo
svojom príhovore pochválila našu organizáciu a poho−
vorila o problémoch dôchodcov. S návrhom činnosti
na rok 2011 oboznámil pán A. Šrámka. Dvadsaťtri čle−
nov ZO JDS z príležitosti okrúhleho výročia svojho veku
ako pozornosť dostalo ružu. V tomto roku je 20 rokov
od založenia Jednoty dôchodcov Slovenska, kyticu a
diplom dostali zakladajúce členky ZO JDS v Beckove
pani M. Bubeníková a pani E. Pavlíková.

Po skončení pracovnej časti vystúpila so sprievod−
ným slovom pani Slívová, pracovníčka Trenčianskeho
osvetového strediska. Hovorené slovo striedali ľudové
piesne pani D. Hrušovskej za sprievodu akordeonistu
pána Žižka. Po bohatom programe nasledovalo po−
hostenie sprevádzané hudbou a piesňami pani F.
Chalaniovej a pána J. Urbanca..

S pribúdajúcimi rokmi je i cesta na koniec dediny
do kultúrneho domu pre mnohých dôchodcov namá−
havá. Od 13. hodiny pán Čaňo zvážal členov ZO JDS
a v podvečerných hodinách zase rozvážal až k bráne
domu. Pán starosta Karol Pavlovič sa z pracovných
dôvodov schôdze nezúčastnil, patrí mu poďakovanie
za starostlivosť o dôchodcov v obci. ZO JDS má 126
členov, mnohí starší už odchádzajú na večný odpoči−
nok, ale prichádzajú mladší, ktorí ponesú štafetu ďalej.

Tretí marec z prichádzajúcim večerom pomaly kon−
čil, za to, že sme sa cítili príjemne ďakujeme pani Stra−
kovej za prípravu sály a občerstvenia, aj keď chrípka
zložila pracovníčky OcÚ, tie zdravé boli ochotné po−
môcť panie Benková, Ježovicová a Badžgoňová. Ochot−
ne pomohli i mladšie členky jednoty. Poďakovanie patrí
i p. Hurtíkovi za prevoz materiálu.

Bola to pekná výročná schôdza, škoda, že zostáva−
júcich 43 členov sa nezúčastnilo.

Margita Bubeníková

Brigáda na cintoríne
Raz všetci si nájdeme svoje miesto „Pod stráňami“−

je to cintorín, kde spia svoj večný spánok naši blízki. I
tu treba raz za čas poupratovať.

V utorok, 5. apríla 2011 sa stretlo 37 dôchodcov
ozdobených vedrami a hrabľami. Prešli celý cintorín a
zaplnili kontajner až povrch zbytkami, ktoré si mnohí
zo žijúcich nevedia upratať.

Urobili sme dobrú vec − je to spoločné miesto bez
rozdielu vzdelania či bohatstva. Nech naši predkovia v
pokoji odpočívajú a vďaka žijúcim, ktorí sa brigády
zúčastnili.         Margita Bubeníková, foto I. Martišová

Tak ako po iné roky i v tomto roku
sme sa rozhodli ísť na výlet v mesiaci
máji. Dlho sme sa radil, kam by sme išli,
lebo miest, kde sme ešte neboli, je veľa.
Návrhy boli rôzne, ale vyhral
výlet na Moravu. Ráno 25. mája
2011 sa ukazoval pekný deň
a 50 seniorov vrátane hostí
z Kálnice a Horenej Súče
Dúbravy nastúpilo do priprave−
ného autobusa a vydali sme
sa smer Strážnice.

V Strážnici sme mali za−
bezpečenú prehliadku skanze−
nu, kde určite mnohým sa vrá−
tila pamäť do mladších rokov
a zaspomínali si na dobu, keď
chodili do sušiarne preberať
ovocie alebo keď staré matere
česali, priadli a navíjali kono−
pe, z ktorých sa tkalo ko−
nopné plátno. Boli tam tiež ukážky izbíc,
ako sa voľakedy žilo a veľa iných vecí.
Bolo na čo pozerať, dúfam, že každý si
prišiel na svoje.

Po prehliadke skanzenu sme sa pre−
sunuli na Baťov kanál a absolvovali ces−
tu loďou, kde nám sprievodkyňa Jitka

priblížila, ako to fungovalo za Baťovej éry.
Plavbu sme si spestrili spevom. Po plav−
be na Baťovom kanáli sme mali rozchod
na obed a kávičku.

Ďalší bod programu bola návšteva sta−
rého Průžkovho mlyna, kde nás sprevá−
dzal humorista p. Mikulčík, čo všetky
otázky obrátil na humor. V mlyne sme

mohli vidieť všetko možné, čo patrične
sprievodca okomentoval. Ako jedno
z mála, ukázal nám ako a na čom sa
kuje kosa: „Toto sa volá babka. Ozaj, viete

aký je rozdiel medzi kosou a dedkom?
Nie? Obidvaja sa trasú na babke. Aké
ľahké!“ Boli tam viaceré dopravné
prostriedky pre bosorky – metly, jedno−
miestne, dvoj až päťmiestne, s vrtuľou
i bez nej, s doporučenou rýchlosťou
i bez nej. Rýchlosť sa pohybovala podľa

toho, koľko fazule a cibule
vodička pojedla. Toto všetko
nám p. sprievodca vysvetlil,
ale poučil nás aj o histórii mly−
nárstva v Čechách naozaj
odborne a pútavo. Videli sme
zachované mlynské kamene,
násypníky, pračku obil ia
a rôzne mlynárske zariadenia
až do polovice 20. storočia. Bol
to zážitok, na ktorý budeme
dlho spomínať.

Po prehliadke mlyna sme sa
presunuli do mesta Hodonín,
kde sme mali možnosť nákupu
v supermarketoch. O 17.
hodine sme nastúpili cestu do−

mov, pretože na 18. hodinu sme mali do−
jednanú večeru v obci Květná. Po veče−
ri a malom pive – hurá domov! Zasa je−
den pekný deň za nami, na ktorý určite
budú spomínať všetci v dobrom. Unave−
ní a spokojní sme sa rozišli do svojich
domovov.

V. Bučková, foto: D. Badžgoňová

Výlet beckovských seniorov

Dňa 14. marca 2011 členovia ZO
JDS v klube pri parku na svojom po−
poludňajšom stretnutí privítali pani
Máriu Pomajbovú.

Mária Pomajbová je autorkou via−
cerých kníh a na besede prezento−
vala svoje posledné dve publikácie
pod názvom Jarmo vášne a Posta−
vy bez tieňov. Besedy sa zúčastnilo
19 členov ZO JDS v Beckove.

Margita Bubeníková

O autorke: Mária Pomajbová, rodáč−
ka z Nového Mesta nad Váhom

(nar.10.11.1950), pracuje v Centre pe−
dagogicko−psychologických služieb
odkiaľ získava aj námety pre svoje kniž−
ky. Prvá Ženská duša pod lupou vyšla
v roku 2000 a bola rýchlo vypredaná.
Ďalšie knižky: Láska za sklom, Jarmo
vášne (2008) a Postavy bez tieňov
(2011). Autorka sa zaoberá predo−
všetkým osudmi rodiny v súčasnej
spoločnosti. Publikuje v ženských a
regionálnych časopisoch a novinách,
ako sú Slovenka, Ženský magazín,
Novomestský spravodajca, Kopani−
čiar Expres.                                (b)

Beseda so spisovateľkou
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Dovolím si k tomu poznámku.
Život v Klentnici bol veľmi pestrý najmä po stránke pracovnej – polia,

vinice, sad a najmä prvé tri roky. Videli ste to aj v tomto skrátenom podaní.
Potom, keď stavba bola hotová a ustálil sa aj chod ústavu, odpadli polia,
vinice aj sad a stali sa súčasťou JZD. Len niečo málo sa nechalo pod
ústavom. Sestry potom pracovali pri deťoch, ktorých stále pribúdalo a v
záhrade ústavu. Istý čas tam bola v malej mierke zriadená ústavná krajčír−
ska dielňa − šijáreň. Dňa 15. novembra 1986 sestry opustili i toto pracovisko.
Chýbalo len málo mesiacov do výročia tridsiatich rokov (od 7. marca 1957).
Možno preto ďalšie stránky nebudú také romantické a pre niekoho azda aj
menej zaujímavé. Uvažovala som nad tým, či písať ďalej. Rozhodla som sa
predsa písať i ďalšie príbehy. O čom všetkom sa len píše vo svete! Nech sa
teda zachová i toto.

A teraz pohľad na Klentnicu z inej stránky. Sestry začali zapisovať výpo−
vede chovaniek pri rôznych príležitostiach. Zachovalo sa toho veľmi málo,
lebo potom sa tomu prestala venovať pozornosť.

ADVENT 1962
Idúc po chodbe upozornila som chovanku, aby utrela rozliatu vodu. S

veľkou ochotou vyplnila rozkaz, ale prekvapilo ma, že si k tomu kľakla.
Pýtam sa jej: „Lojzka, prečo to tak utieraš?“ „Sestřičko, je advent a den
svaté zpovědi. Musím činit pokání za své i cizí hříchy.“ Keď som ju pochvá−
lila, pokračovala: „Víte, já teď v adventu všechno dělám v duchu pokání za
obrácení hříšníků!“

JARUŠKA
Jaruška Vránová svojimi duchaplnými rečami dá nám nahliadnuť, že pri−

šla z psychiatrickej liečebne. Je večer. Niekto klope na vrátnicu a otvorí
dvere s pozdravom: “Dobrý večer paní! Nepůjčila by ste mi, prosím, klíče,
co bych si odemkla boty?“

„Jaruško, já takové klíče nemám, já otvíram a zavíram jenom dvěře.“
„Máte pravdu, nevím, co si to tá paní vzpoměla, že mne sem poslala“ –

obzerá sa dookola a pokračuje: „Máte to dady všechno moc hezké a čisté,
jenom tá záclona je trochu odhrnutá, i telefon je tu, dokonce i gauč! Paní,
proč si tam nesednete?“

„Jaruško, já sedím na židli, ale když si přišla ke mně na návštěvu, mohla
by si se tam posadit.“ „Vy ste taková svižná, ale já (vážila totiž 100 kilov)
kdybych se tam posadila, probořila bych se a měla by ste ze mne jenom
legraci.“

Medzitým Jarušku hľadala jedna chovanka, lebo chýbala v spálni. Počuje
rozhovor na vrátnic a zastaví sa tam. „Hledám tě, mám tě na starosti,
spozorovala jsem, že scházíš na lůžku. Pojď, půjdeme spát!“

ZMYSEL PRE VĎAČNOSŤ
Je nedeľa večer. Chovanky idú do kaplnky, len Jaruška, ktorá nestačí ísť

za nimi zostane sama. Nikto si toho nevšimol, ba i na chodbe je už tma. Tu
jedna z posledných idúcich chovaniek sa otočí a volá: „Jaruško, pojď!“
Obzriem sa i ja, chytím ju za ruku a pomôžem po schodoch, ktoré vedú do
haly. V hale sa zastaví, podíva sa na mňa a povie: „Vy jste si mně všimla, já
se za Vás pomodlím.“

NESÚVISLÉ A SÚVISLÉ REČI
Jaruška zametá schody. Idúc okolo nej poviem: „Pomáhej Pán Bůh!“

Vzpriami sa a odpovie: „Dejžto Pán Bůh! Nazdar, pane král Tater!“ Na
spiatočnej ceste podívá sa znovu na mňa a hovorí: „Vy jste slušně vychová−
na.“ „Ty jsi také slušné děvče.“ „Paní, vy se mi líbite, jste taková hezká!“
„Jaruško, já se nechci líbit lidem, ale jenom Pánu Ježíši!“ „Taky bych se mu
chtěla líbit, ale když já nic neumím a pořád jsem taková kyselá.“ Zostala
smutná. „Jak bys neuměla, vždyť tak hezky zametáš schody a když si
řekneš: Ježíšku, to pro Tebe, taky se mu moc líbíš.“ Povzdychla si: „Ach, to
je krásná řeč!“

DÔLEŽITÁ VRÁTNIČKA
„Lojzička, prosím ťa, dáš mi pozor na bránu, odbehnem na chvíľu.“ „Je−

nom děte, sestřičko, já budu hlídat“, berie mi kľúče z rúk a prechádza sa po
chodbe. Po návrate sa jej pýtam: „Tak čo, nebol tu nikto?“ „Ne, neboj se. Já

umím dobře hlídat (kŕčovite drží kľúče v rukách). A kdyby aj někdo přišel, já
bych ho nepustil!“

VEĽKÝ HRIECH
Išla som so chovankou na pole. Hovorím jej: „Len preto som ťa vzala, že

budeš dnes dobrá.“ Bolo práve po sv. spovedi. Zrazu sa potkla a spadal. V
strachu vykríkla: „Ježíši!“ – ale v zápätí hneď zosmutnela. Za chvíľu hovorí:
„Už nemůži jít k sv. přijímání!“ „Prečo, čo si zas vyviedla?“ „Vždyť jsem
zaklela!“

Na Hromnice mi Jaruška priala: „Šťastné a veselé vánoční svátky a
dobrej Novej rok!“ Odpovedám: „Ďakujem, Jaruška!“ Ona sa otočí a hovorí:
Jakápak Jaruška, jmenuji se Evička, já sem s váma husy nepásla za plo−
tem!“

„Liduška, prečo sa neprídeš vykúpať? Kade chodíš?“ hovorím Liduške
Miklíkovej. „Ssestřičko, já nejšu pína.“ Chcela povedať, že má čistú bielizeň.

„Deti, netrápte už Lidku Chludilovú s ustielaním postele. Aj tak jej to nejde.
Stále len natriasa podušku a kde nič − tu nič.“ Věra Nováková vraví: Vidíte,
sestřičko, když jsem vám to říkala, nechtěla jste věřit. Tak Pán Bůh vás
potrestal.“

Po umytí hlavy, sestra, ktorá jej hlavu umývala, vytvorila jej na hlave vlny.
Lidka vravela: „Já mám teď krášné vlášky!“

Mirku Mikluškovú som pripravovala na sv. spoveď.
„Mirečko, na co jsi vzpomínáš?“„Na maminku,“ bola odpoveď.
NA NÁVŠTEVE U PÁNA JEŽIŠA
Je 3. nedeľa po zjavení Pána. Pri sv. omši sa čítalo Evanjelium o uzdra−

vení malomocného. Sestrička si po obede hovorí: „Dnes je nedeľa malomoc−
ných. Čo keby som zaviedla k Pánu Ježišovi tie naše najúbohejšie?“ Stalo
sa. Do kaplnky vchádza zvláštny sprievod. Sestrička vedie Libušku Fidlero−
vú, Helenku Gerlichovú, Marušku a Vlastu. Pavla nesie v náručí Zuzku.

Krása vianočného oltára a jasličiek deti úplne zaujala. S rozžiarenými
očkami pozorujú osvetlené jasličky. Helenka sa hlasno teší: „Je, ja, ja!“
Zuzka tiež pri vstupe do kaplnky hlasným: „Je!“ vyjadrila obdiv a radosť.
Sestrička sa modlí a predstavuje Pánu Ježišovi svoje úbohé, ale milé zve−
renky. Pri odchode z kaplnky sa všetky šťastne usmievajú a Vlasta (neroz−
práva) sa ešte na chvíľu vzadu posadila a opakovala niekoľkokrát: „Na
Jezis− ka!“ Zapamätala si výzvu sestričky: „Poďme sa podívať na Ježiška!“

V deň duchovnej obnovy som sa stretla s malými kuchárkami: Lidkou
Miklíkovou a Hankou Němcovou. Liduška sa chcela pochváliť, že je v ku−
chyni. Najskôr pekne pozdravila a vravela: „Sestřičko Melale (nevedela vy−
sloviť Melanie), já a Hanička, „ ukazovala pri tom na hlavy, že majú čepce,
pretože ináč sa nevedeli vyjadriť. V tom sa objaví Jiřina Vaňková a hromo−
vým hlasom povie: „Miklíku, to se smí vyrušovat? Mazejte obě!“ Jiřka totiž
už vedela, že keď majú sestričky mlčanie, nesmú ich dievčatá obťažovať.

Sestra z práčovne čosi usilovne hľadá. Jedna z dievčat, ktoré sú jej
pridelené za pomocníčky vystihne pohotovo túto chvíľu a vraví jej: „Sestřič−
ko, vy už máte taky tú sklorózu?“

Jaruška Vránová sa zastavila pred výveskou na chodbe a pýta sa:
„Paní, nevíte, co je to za modlitbu? I když zima bude krátka, nezapomeň na
zvířátka. Jás se jí modlím již dvadset let a pořád se mi líbí!“

Úryvok z listu Věry Novákovej, ktorý písala bratovi, keď vojenčil v Turnove.
„Nezlob se na mne, že jsem nešla s Tebou doma na kino. Víš, já o to

nestojím. My máme každou chvíli film a také televizi. Nakoukám se dost! ...
Sestřičky jsou na mne hodné. Také někdy zlobím a musím být pokárána. To
víš, pořádek musí být všude.“

BOŽKA FOLTÝNOVÁ SA VIE TIEŽ NAHNEVAŤ
Naša Boženka je také tiché a milé dievča. Pri napomenutí nikomu nepro−

tirečí, iba sa začervená a keď je toho mnoho, tak jednoducho utečie. Jedno
ráno sa stalo niečo neobyčajné. Schopnejšie chovanky boli na sv. omši,
ostatné, ako zvyčajne, zostali ležať. Je štvrť na sedem, idem po svojej
povinnosti a vidím, že mi ide niekto naproti. Je to Boženka. Ruky vzadu, čelo
zvraštené, ústa našpúlené rozhnevano povedia: „Hana mne vzbouzela.“
Pre upokojenie jej poviem: „Veď už je čas na vstávanie,“ a idem svojou
cestou. Ona ale znovu za mnou beží a volá: „Hana mne vzbouzela! Hana
mne vzbouzela!“ Nevšímala som si jej, lebo som ešte dobre nepochopila, čo
to má znamenať. Nastupuje druhá sestra na oddelenie a Božka sa znovu
sťažuje: „Sestřičko, Hana mne vzbouzela!“ Sestra potom zistila skutočnosť.
Keď sa chovanky obliekli a odišli do kaplnky, Hanka, ktorá nevedela rozprá−
vať, to videla, preto nemeškala a všetky dievčatá, ktoré zostali spať, pobu−
dila – a takto našu Boženku nahnevala.

DÔLEŽITÉ HLÁSENIE
„Sestřičko, prosím vás, řekněte sestřičce N., že mladá kočka leží na

staré půdě a nic jí není!“
Jaruška Vránová ide po chodbe, kde ju stretli dve sestričky, ktoré sa jej

pýtali, kde bola. Odpovedala: „V kapličce.“ „A čo si tam robila?“ „Modlila se.“
„A za koho?“ Podívala sa na obe sestry a vraví: „Za dvě rebeky!“ Všetky sa
dali do smiechu a rozišli sa.

„Lojzičko, prosím tě, pomoz u nádobí,“ vraví jej sestrička. Lojzka sa
rozčúlene ospravedlňuje: „Nemůžu, sestřičko, ponevač mám nutnou práci.“
„Akú prácu, veď sme ťa nikam neposlali?“ Lojzka odpovedala: „Přece jsem

SPOMIENKY NA ROKY 1950 – 1968 (6.)
Napísala sr. Cecília M. Kosecová z Kongregácie školských sestier de Notre Dame
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nedala kočkám jíst. Ty už mají jistě veliký hlad!“ Vzala plechovku a už
utekala na povalu za mačkami.

Z BOHUNKINHO PAMÄTNÍKA – V KLENTNICI, 28.8.1960:
Milá Bohunko!
Zachovej si vždy své největší bohatství: 1. katolíckou víru; 2. posvěcujíci

milost Boží; 3. svatou čistotu. V upomínku své kamarádce vepsala Věra
Nováková.

Až jednou po letech v památnik pohlédneš,
Zdali si Bohunko, na mne vzpomeneš?
V upomínku napsala Anna Maříková

DÔLEŽITÁ PROSBA
Zastaví ma Věra Chudějová na schodoch: „Sestřičko, prosím vás, smím

vás poprosit o něco důležitého?“ „Prosím?“ „Byla by ste tak laskavá a
naučila mne nějaký balet? Víte, já sem chodila do baletní školy a tak ráda
bych se na besídce zatočila. Potřebuji, aby ste mi nějaký ten pohyb ukáza−
la.“ „Věrko, popros vaši seetŕičku, ona ti ráda něco ukáže, ale do besídky je
už jenom týden, to je málo času. Balet třeba delší dobu cvičit.“ Vážne sa na
mňa zadíva a povie: „No, vždyť já to nechci do tejhle, ale až do příští!“

Sr. Petra sa pýta Jurušky Vránovej: „Jak se menuji, Jaruško?“ Odpove−
dá: „Bohuška!“ „Ale, kdepak!“ „Tedy Jaruška!“ „To né, já ti pomůžu. Který
svatý má v ruce klíče?“ Ale Jaruška ešte nemôže uhádnuť, sestra jej napo−
vedá: „Svatý Petr.“ Jaruška premýšľa a po chvíli povie: „Proč se vydávate
za svatého Petra, když nejs−
te?“

Lidka Hnasgutová umýva v
kuchyni riady. Hovorí: „Sestřič−
ko, já bych také chtěla na be−
sídce baletit. Já umím tancovat,
to budete koukat!“ Hovorím jej:
„Liduško, to je už pozdě. Až na
příští rok se to naučíš.“ Ona na
to: „To né, já už tady nebudu.“
„Jak to? − pýtam sa jej. „Víte, já
se budu vdávat a budu mít i
závoj.“ „Ty hraješ také na be−
sídce? Umíš to?“ „No, to je jasný, jsem motovidlo!“ V tom sa ohlási Helenka
Čapková a hovorí: „Biře si staré trdlo!“ Rozosmiali sme sa a Helenka na to
hovorí: „Sestřičko, to mám vejšplechtym jako předvánoční triko!“ a nový
výbuch smiechu. „Liduško,“ hovorí sestra Lidke, „když chceš baletit, musíš
trošku zhubnout.“ Lidka sa postaví do pozoru, dá ruky v bok a vraví: „To už
tedy né, sestřičko! Víte, jáj sem na tú hlavu, já nesmím zhubnout.“

Stretla som na chodbe Irenku, tá hneď volá: „Á..., půjdeš pryč na rönt−
gen!“ „Ano, půjdeme, Irenko,“ vravím jej. Ona na to: „Půjdeš a umřeš do
postele!“

Išla som od pána doktora a niesla som v rukách recept. Stretla som
Jarušku Vránovú a tá mi hovorí: „Dobrý den, paní, vy ste byla v nemocen−
ské?“ „Ano, Jaruško.“ „To ste hodná, že ste to za nás všechno vyřídila.“

Ráno na schodišti som stretla Jarušku Vránovú. „Dobrý den, krásná
paní!“ „Dobré ráno, Jaruško! Ako si sa vyspala?“ − pýtam sa jej. „Velmi
dobře! Paní, vy ste zlatník ze života. Víte, kto spícha, moc nevyspícha. To je
hezké přísloví, viďte! Paní, vy jste městský rada?“ „Proč myslíš, Jaruško?“
„Protože máte pěkné zlaté zuby.“ „Nemám skoro žádne, Jaruško, víš, vytr−
hali mi je.“ „Vy jste opravdu makový král. Máte krásné nechty a vonějí vám.
Dají se vám ohnout?“ Vravím jej: „Nechty sa nedajú ohnúť!“ „Inu, sbohem,
krásná Sněhurko!“ a išla do jedálne.

ÚPRIMNÉ VYZNANIE
Dôstojný pán chcel odísť, keď som práve vychádzala z vrátnice s kľúč−

mi. Na chodbe bola Lojzka. Hneď sa k nám pridala. „Sestřičko, pustíte
mne?“ hovoril dôstojný pán. „To víte, že vás pustí,“ povedala ochotne Lojzka.
„Sestřičky vás mají rády, ony vás všechny pustí, jak pak by ne?“ Chcela
som ju opraviť: „Lojzka, nielen sestričky, ale aj chovanky majú dôstojného
pána rady.“ „Jó, taky. To já vím. My vás všichni máme rádi. My bychom si
vás nedali ani za pětník. Kdepak.“ Medzitým už dôstojný pán vychádzal.
Neviem, či si všimol posledných slov Lojzkinho vyznania.

Věra Nováková má rada všetko, len nie „brambory“. Na tie najviac hun−
dre, hoci skutočnosť je iná. Keď raz robili v kuchyni zemiakovú babu, prišla
Věra po vodu: „Jó, sestřičko, bude cmunda? Tu já mám velice ráda. Jen
kdyby do ní nedávali ty hloupé brambory!“

Helena Čapková pomáhala vynášať veci zo skladu. Stála pri múčnici a
pozerala do nej: „Hele, sestřičko, jaká žížala!“ „Helenka, chyť ju a vyhoď,
lebo z toho červíka bude moľa.“ „Ne, sestřičko, já sej í stydím!“

Bolo pred besiedkou, kultúrnym vystúpením. Helena Čapková s Lydiou
Hansgutovou umývali riady. Keď ma Lyda videla, hneď začala: „Sestřičko,
videla ste mne jak jsem hezky tancovala? Viďte, že se vám to líbilo. Sestřič−
ce Imelde se to taky líbilo. Říkala, že umím hezči baletit než Alena. To je fakt.
Já umím baletit!“ Helena mala už tej samochvály dosť, postavila sa pred ňu
a povedala: „Jó, umíš moc hezky, jak Bláhovic koza!“

Ssetrička zo záhrady volá všetky dievčatá na desiatu, ale ona sama
nejde. Tu Anička Krištofová hovorí: „Sestřičko, pojďte taky!“ „Aničko, já ne−
půjdu, nemám hlad.“ Ale o chvíľu sa išla aj ona najesť. Keď sa vrátila z

desiatej, Anička jej hovorí: „Sestřičko, tak přece ste byla; jáj sem si hned
myslela, že nejste až tak oligofrenní a že půjdete!“

Libuška s Helenou si umývali ruky v kuchyni. Sestra z kuchyne im
prikazuje, aby dali umývadlo pekne do poriadku. Helenka, keď to počula,
poponáhľala si utrieť ruky a hovorí: „Líbo, prosím tě, umy to umyvadlo, nebo
já mám ruce utřeny.“ Libuške sa tiež nechce, tak si rýchlo začne utierať
ruky do zástery, ale Helenka jej na to: „Libuše, prosím tě, aspoň ty se obětuj,
když ja ne...“

Na chodbe stretnem deti so sr. Predstavenou ako žalujú: „Sestřičko
představená, sestřička N. nebyla u sv. přijímání. Ona asi má nějaký těžký
hřích!“ „Né, děti, vždyť ona půjčila závoj sr. N.M., nebo ona neměla.“ A bolo
po starosti. (Predtým sme si zahaľovali tvár závojom, keď sme išli od sv.
prijímania.)

20. NOVEMRA 1963
Sestra prišla oznámiť, že Jaruška Vránová má teplotu 40°C a prejavila

obavu o jej zdravotný stav. O chvíľu na to som stretla Jarušku na chodbe a
pýtala som sa jej: „Jak se ti daří, Jaruško?“ „Mám zápal švindla,“ odpoveda−
la vážne i milo ako obyčajne. „A kde tě bolí?“ „Zde,“ priložila ruku na hruď.
„Co asi by ti pomohlo?“ „Teplé obklady,“ znela odpoveď s rovnakou vážnos−
ťou, pokojom a milotou.

Podivné odovzdanie sa Bohu, ale isto úprimné. Jaruška Vránová sa
necíti dobre, preto ukladá do postele skôr. Sestra jej hovorí, aby sa pomod−
lila. Urobí kríž a opakuje predriekané slová: „Pane Ježíši, odpusť mi co jsem
Tě zarmuotila,“ a dodáva: „aby své tělesné pozůstatky roznášela po světni−
ci a Tobě je odevzdala.“

5. OKTÓBRA 1964
Je mesiac október, zasvätený Matke Božej, Kráľovnej sv. Ruženca. V

našom ústave je Věra Nováková podrobená telesnej bolesti – zbieral sa jej
prst, ktorý jej museli rezať na chirurgickom oddelení vo Valticiach. V sobotu,
3. októbra, cestujeme na preväz. Zo začiatu prehovoríme iba tu a tam
nejaké slovo, veď ideme od duchovnej posily, ktorá bude isto pre ňu vzpru−
hou zniesť bolesť pri preväze, z čoho má aj trocha strach. Pozorujem, že si
veľmi všíma okolo baviacu sa mládež, a to na stanici aj vo vlaku, ale statoč−
ne mlčí. Iba po ceste zo stanice do nemocnice povie: „Viďte, to je chování té
mládeže. Tá jistě neví nic o Pánu Bohu anebo jej velmi málo.“ „Podľa čoho
tak súdiš,“ pýtam sa jej. „No, když šla tá děvčata kolem vás, začaly se smát
a ječely: jé, jé...“ „Věrko, nejlepší je nevšímat si toho.“ „Vždyť jsem to tak i
udělala.“ V ďalšom rozhovore som jej povedala, aby nezabudla niečo obeto−
vať aj za sr. Melániu. Podívala sa na mňa, ukázala prst a hovorí: „Myslím, že
mi to poslala, abych pocítila aspoň trocha z té bolesti, kterou měla ona.“

(Sr. Melánia ochorela bolestnou chorobou, rakovinou, ktorej aj podľahla
ako mladá sestra. Pracovala spočiatku na poli, a potom, keď sa otvoril
ústav, bola zamestnaná pri deťoch, takže všetky ju dobre poznali, a práve
Věru Novákovú mala na starosti. Preto aj tá pripomienka, aby obetovala
niečo za ňu. V tom roku bola už mŕtva.)

V nemocnici však namiesto preväzu došlo k novému rezaniu, ktorého sa
veľmi poľakala a začala plakať. Uspokojila sa vtedy, keď jej pani doktorka
povedala, že ju uspia, takže nebude nič cítiť. Hneď bolo všetko pripravené a
lekári sa pustili do práce. Jeden z nich jej dal šatku na tvár a skôr, ako
začala dýchať narkózu, spravila veľký kríž a povedala: „Pane Ježíši, všech−
no z lásky k Tobě za celý ústav!“ a zaspala. Pri prebudení stála pri nej už
len pani doktorka a ja. Ako náhle ma zbadala opäť sa pustila do plaču a
nahlas vzlykala: „Jáj sem to všechno obětovala za vás, za děvčata, aby si
toho vážili, že jsou v ústavu a že by se nikde tak o ně nestarali, jak u nás.“
Pani doktorka dojatá až k slzám ma poslala s lístkom na sanitku a ešte sa
s ňou rozprávala. V ďalšom rozhovore sa mi Věra zverila, ako ju pani
doktorka pred všetkými pochválila, že je čisto oblečená, ako aj ostatné deti,
o čom sa vraj sama presvedčila. „Sestřičko, až mi to budou ještě jednou
řezat, pak to budu obětovat za celý hříní svět!“

7. JÚNA 1965 – DÔLEŽITÉ PONAUČENIE
Je práve pred výletom. Chovanky sú zamestnané najdôležitejšou prípra−

vou, zhľadávajú tašky na jedlo, vyťahujú poslednú zásobu cukríkov. V tom
sa ozve výstražne Bohunka: „Copak myslíte, holky, že tam buděte jenom
baštit, tam přece musíte zhánět vyšší kulturu!“

Sr. Foréria ide raz po hornej chodbe. Stretne ju Libuška Fidlerová a pýta
sa jej: „Sestřičko, vy se jmenujete Fidlerová?“ „Né, Libuško, já se jmenuji
Kozlová.“ „Ták, vy jste ze zoologické zahrady?“

Inokedy zase stála sestra v kuchyni a niečo robila. Nepodarilo sa jej to a
hovorí si polohlasne: „Však som hlúpa!“ Začula to Lojzka a tá na to: „Tak
vidíte, nám se divíte a sama jste hloupá!“

Naši „stavbári“, skupina dievčat, ktorá pomáhala pri stavbe ústavu a v
údržbe, opatrujú zajacov. Raz sa stalo, že im jeden malý zajačik ochorel.
Bruško sa mu nafúklo, nôžkami trepotal. Boli z toho celé nešťastné, veď to
bol prvý prípad náhleho ochorenia. Obetovali za neho aj večernú modlitbu a
modlili sa: „Pane Ježíši, uzdrav nám našeho malého Trusínka!“ Plakala Anča
i Hela. Uľútilo sa malého zajačika i Mařence Pulkrábkovej a tiež trocha
zaplakala. Anča sa na ňu obráti: „Prosím tě, co brečíš, vždyť on tebe vůbec
nepozná, pozná jenom mne a Helenu!“

Tu končia tieto príbehy. Viac už sestry nezapisovali. Je to škoda, bola by
z toho pekná knižka „príbehov“. Od roku 1957 až do novembra 1986 bolo
by sa toho nazbieralo dosť.                      (pokračovanie v budúcom čísle)
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Prihováram sa vám, milí priatelia,
na začiatku už skoro letného obdo−
bia. Neprinášam však konkrétne te−
ologické myšlienky. Zvestujem a pri−
nášam vám Božie slovo, ktoré bolo
pretavené na rôznych našich milých
podujatiach v dobré a krásne činy,
aby napomohlo ras−
tu kráľovstva Bo−
žieho medzi nami.
Nech sa vám páči,
zaspomínať si, ak
ste sa zúčastnili,
alebo ak nie, tak sa
tu môžete dozve−
dieť o živote evan−
jelického cirkevné−
ho zboru opäť viac.
Lebo naozaj to nie
je len o tom, ako sa
mnohí domnievajú,
že cirkev iba „dran−
ká“ a vyťahuje od
ľudí peniaze. Pamätajte, že oni sú
vždy veľmi dobre použité a dobre po
kresťansky s nimi šafárime (toto slo−
vo sa nesmie však myslieť hanlivo,
práve naopak). A samozrejme, vám
ponúkame pozvánky na naše stret−
nutia, podujatia a aktivity, kde bude
Slovo Božie znieť, aby upevnilo vo
viere, láske a v nádeji. Nech sa páči
a na zdravie, skôr to duchovné.

1. stretnutie presbyterov, spo−
lupracovníkov a priaznivcov cir−
kevno−zborového života

Do nášho Cirkevného zboru
ECAV Beckov, konkrétne do nášho
chrámu v Beckove, zavítali pri príle−
žitosti 1. stretnutia presbyterov, spo−
lupracovníkov a priaznivcov cirkev−
no−zborového života v sobotu, 2.
apríla 2011 vzácni hostia. Náš cir−
kevný zbor sa podujal pripraviť v
spolupráci s Cirkevnými zbormi Tren−
čianske Stankovce a Bzince pod Ja−
vorinou stretnutie, ktorého cieľom je
vzájomne sa povzbudiť na ceste viery
v nášho Pána Ježiša Krista do služ−
by, ktorú vykonávame v cirkevných
zboroch. Pozvali sme aj ďalších pres−
byterov z cirkevných zborov Považ−
ského seniorátu.

Poznáme školenia na rôznych
úrovniach a pre rôzne skupiny ľudí.
Každý sa istým spôsobom v tom, čo
robíme potrebujeme aj naďalej učiť.
Preto tu bola a verím, že opäť bude,
príležitosť školenia presbyterov a
ostatných spolupracovníkov v cirkev−
nom zbore, ktorí tiež nemôžu konať
svoje poslanie v cirkvi bez ďalšieho
vzdelávania sa. Úvod stretnutia pat−
ril Božiemu slovu, ktoré prečítala do−
máca sestra farárka Monika Cipcia−
rová z Mt 4, 18 – 20, potom privítala
hostí i domácich viery a prednášajú−
cich: brata farára Miroslava Hvož−
ďaru, zborového farára v Cirkevnom
zbore Vrbovce a Ľubomíra Ďuračku,
zborového farára v Cirkevnom zbo−
re Nové Mesto n/Váhom. Brat farár
Hvožďara nám vo svojej prednáške
pútavým spôsobom priblížil tri strán−
ky zborového pracovníka a potom
sme spoločne odkrývali charizmy,
ktorými nás obdaril Pán Boh. V dru−
hej prednáške nás brat farár Ďurač−
ka voviedol do budovania spoločen−

stva cirkevného zboru podľa biblic−
kých zásad prvotnej kresťanskej
cirkvi. Na záver sa pomodlili sestry
farárky Iveta Rubaninská a Jarmila
Petrulová. Po skončení prednáško−
vej časti sme sa mohli v zborovej
miestnosti pohostiť občerstvením, kto−

ré pre všetkých pripravili cirkevníci
z Kálnice a z Beckova. V spoloč−
ných rozhovoroch sa umocnilo spo−
ločenstvo sestier a bratov, za ktoré
ďakujeme Pánu Bohu a každému, kto
akokoľvek prispel k zdarnému prie−
behu tohto podujatia.

Rozchádzali sme sa s dobrým
pocitom, že sme príjemne a hodnot−
ne strávili sobotňajšie popoludnie, lebo
sme si odnášali aj slovo napomenu−
tia, ale aj dobrý dojem, inšpiráciu a
veľa požehnania. Ostatní budú mať
príležitosť nabudúce, ak dá Pán Boh
život, zdravie a silu.

Konfirmačná víkendovka
Cirkevný zbor ECAV Trenčianske

Stankovce organizoval pre svojich
konfirmandov tzv. „konfirmačnú ví−
kendovku“, ktorá sa konala od 8. –
10. apríla t. r. v krásnom prostredí
prírody Bielych Karpát a so skvelými
ľuďmi v horskom hoteli Vršatec. Mali
sme možnosť pridať sa a zúčastniť
sa tohto mládežníckeho podujatia.
Túto príležitosť využili naše tri konfir−
mandky zo 14 prvákov. Bola to Dan−
ka Gurišová, Aďka Miklášová a Miš−
ka Miklášová. Bolo to povzbudzujú−
ce stretnutie mladých, ktorí chceli
prežiť víkend v spoločenstve s Pá−
nom Bohom a s ostatnými mladými
pri piesňach, hrách a športových
aktivitách. Zároveň si mohli preopa−
kovať konfirmačné učivo a spoznať
nových mladých ľudí. Ďakujeme su−
sednému cirkevnému zboru za po−
zvanie, Boh im žehnaj. A vás, milí
mladí priatelia – mládežníci, pozýva−
me na naše spoločné stretnutia na
fare každý piatok o 17:00h. Prežíva−
me spoločné chvíle pri Božom slove,
rozhovoroch, ale nacvičujeme aj
scénky a pásma, ktorými slúžime v
našich kostoloch. Soli Deo Gloria!
Buď Bohu chvála!

Konfirmácia
1. nedeľa po Veľkej noci, 1. mája

2011, sa niesla vo sviatočnej atmo−
sfére. Do Božieho chrámu za hlaho−
lov zvonov vstupovali konfirmandi na
čele s predsedníctvom cirkevného
zboru, aby potvrdili krstnú zmluvu a
vyznali Vieru všeobecnú kresťanskú
pri slávnosti Konfirmácie. Konfirmá−
cia v Evanjelickej cirkvi a. v. nie je

sviatosť, ale slávnosť, kedy cirkevný
zbor prijíma mladých pokrstených
ľudí za dospelých členov cirkvi.
Zvesťou slova Božieho na text Jozue
24, 15 poslúžila zborová farárka, ktorá
okrem iného povedala aj toto: „... a
práve dnes sa k vám: milí otcovia,
matky, krstní rodičia, starí otcovia,
staré mamy, deti a mládež – priho−
vára Pán Boh skrze Józuu: ja však
a môj dom budeme slúžiť Hospodi−
novi! Aby ste sa nevyhovárali na to,
aký je svet, ale navzdory tomu – za−
chovávali pobožnosť a vieru ako tle−
júci plameň tak, ako vás to učili vaši
predkovia, tak ako to oni odovzdá−
vali vám. A ak ste nemali veriacich
rodičov, vy sa rozhodnite, aký dáte
príklad svojim deťom, lebo oplatí sa
ísť práve cestou zbožného Józuu,
ktorý sa rozhodol: ja však a môj dom
budeme slúžiť Hospodinovi. Ak deti
naučíte milovať Pána Boha, ukážete
im príklad, ako môžu Pánu Bohu dô−
verovať, tak tie deti budú vedieť pev−
ne stáť na zemi, budú verné vám a
rodine, a budú hlavne vedieť kam a
Komu patria a kde smerujú svojím
životom (do večnosti k Bohu). A vy
deti, mládež, konfirmandi – učte sa
od tých, ktorí vám dávajú dobrú radu
a dobrý príklad, a ktorí vám ukazujú
ako sa slúži Hospodinovi, ako byť
kresťanom, mať Pána Boha a Jeho
lásku v srdci ... “. Potom sme si vy−
počuli vyznania, poďakovania a sľu−
by tentokrát 5 konfirmandov: Stani−
slav Hornáček z Kálnice, Kristína
Krchnavá z Beckova, Lukáš Kukuč−
ka z Kálnice, Sabína Mordinová z
Kočoviec a Jana Pavlovičová z Bec−
kova. Títo mladí priatelia, pokľaknúc
pred oltárom, s jednou rukou na Bib−
lii prijali osobné konfirmovanie, ktoré
im udelila sestra farárka. V mene cir−
kevného zboru sa ku konfirmandom
a ku rodičom prihovorila zborová

dozorkyňa Ing. D. Jarábková, ktorá
im zároveň odovzdala od cirkevné−
ho zboru konfirmačný dar: Evanje−
lický spevník, ktorý by ich mal spre−
vádzať na Službách Božích od mla−
dosti až do konca života. Mládežníč−
ka Tánka pozvala našich konfirman−
dov na spoločné stretnutia mládeže,
ktoré sa konajú v piatok o 17:00h v
príjemnom prostredí fary, skvelých
ľudí a Dobrého a živého Slova. Dva−
ja mládežníci spolu so ses. farárkou
zaspievali dve mládežnícke piesne,
ktoré nás pripravili ku prijímaniu svä−
tej Večere Pánovej, ku ktorej naši
konfirmandi pristupovali po prvýkrát.

Vyprosujeme pre nich Božie požeh−
nanie, aby sa nedali zviesť od Pána
Boha a od svojej drahej evanjelickej
cirkvi, ktorá prináša svetlo, radosť a
čisté evanjelium a sviatosti tak, ako
nám ich ustanovil sám Pán Ježiš
Kristus.

Seniorátne stretnutie detí
Pri príležitosti Dňa detí pripravili

organizátori pre naše evanjelické deti
z Považského seniorátu – seniorát−
ne stretnutie detí. Konalo sa 28. mája
v Cirkevnom zbore ECAV Slatina nad
Bebravou v areáli miestnej ZŠ. Na
stretnutie prišlo 150 detí z 12 cirkev−
ných zborov so svojimi farármi, fa−
rárkami, rodičmi či učiteľmi nedeľných
besiedok. Po speve detských pies−
ní, ktorý viedli „Radostné srdiečka“
– detský spevokol z CZ Podlužany,
po výklade Slova Božieho o Noachovi
sa pustili deti do súťaženia na 12 sta−
novištiach, kde zbierali písmenká
dobrej správy, ktorá znela: BOH ŤA
MILUJE! Potom sa mohli deti zapojiť
do tvorivej dielni, kde si vyrábali ná−
ramky a prstienky z korálok. Naj−
väčšiu radosť deťom urobila trampo−
lína, ktorú si užili od najmenších až
po veľkých všetci. Organizátori sa
postarali aj o telesný chlebíček v
podobe rôznych a chutných koláči−
kov a potom aj o skvelý obed.

Sme vďační Pánu Bohu, že nám
umožňuje prežívať mnohé krásne
okamihy. A tie si mohla užiť aj naša
„päťka“, ktorá sa tohto stretnutia zú−
častnila, pravda dievčatá. Bola to
naša „dámska jazda“, veď posúďte
sami: Tánka Filipová, Eliška Hladká,
Sabinka Šidlová, Lea Ruth Cipciaro−
vá a zborová farárka.

Svätodušné sviatky – Letnice,
Turíce

V cirkvi okrem vianočných a veľ−
konočných sviatkov slávime rovna−
ko tak dôležité a významné tretie

výročité sviatky: svä−
todušné sviatky,
sviatky, keď si pripo−
míname zoslanie Du−
cha Svätého. V tomto
roku pripadli na 12. 6.
– prvá slávnosť svä−
todušná a 13. 6. – dru−
há slávnosť svätoduš−
ná. Slávime ich 50 dní
po veľkonočnej nedeli
a zároveň je to 10 dní
po Vstúpení Krista
Pána na nebo. Tieto
sviatky nám pripomí−
najú udalosť, keď uče−

níci Pána Ježiša Krista, zhromaž−
dení v Jeruzaleme, boli naplnení mo−
cou z výsosti – Duchom Svätým.
Táto udalosť je naplnením zasľúbe−
nia, ktoré nám dal Pán Ježiš: Neo−
pustím vás ako siroty, prídem k
vám. A ja budem prosiť Otca a dá
vám iného Radcu, aby bol s vami
až naveky – Ducha pravdy... Ten
vás naučí všetkému a pripomenie
vám všetko, čo som vám hovoril.“

Tento deň je aj dňom vzniku kres−
ťanskej cirkvi, lebo pod pôsobením
Ducha Svätého, vtedy v Jeruzale−
me, prijalo vieru v Ježiša Krista a
dalo sa pokrstiť viac ako tritisíc ľudí.

CIRKEVNÝ ZBOR EVANJELICKEJ CIRKVI A. V. na Slovensku BECKOV INFORMUJE
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Svätodušné sviatky aj nás upo−
zorňujú na trvalý význam, hodnotu a
požehnanie Boha Ducha Svätého.
Jeho dielo sprostredkuje poznanie
Pána Ježiša Krista, vieru v Trojjedi−
ného Pána Boha. Duch Svätý nás
volá k úprimnému vyznávaniu hrie−
chov (k pokániu) a ku pozitívnej
zmene života, pozýva a tiahne do
spoločenstva veriacich s Pánom Je−
žišom Kristom. Reformátor, dr. Mar−
tin Luther vysvetľuje tretí článok Vie−
ry všeobecnej kresťanskej, v ktorej
vyznávame, že veríme v Ducha Svä−
tého: verím, že ja zo svojho vlastné−
ho rozumu a zo svojej sily nemôžem
v Ježiša Krista, môjho Pána, veriť ani
k Nemu prísť, ale že ma Duch Svätý
evanjeliom povolal, svojimi darmi
osvietil, v pravej viere posvätil a za−
choval; tak ako i celú cirkev kres−
ťanskú tu na zemi povoláva, zhro−
mažďuje, osvecuje, posväcuje a pri
Ježišovi Kristovi v jedinej pravej vie−
re zachováva. V tejto cirkvi mne i
všetkým veriacim každého dňa všet−
ky hriechy odpúšťa a v deň súdny
mňa i všetkých mŕtvych vzkriesi a
dá život večný mne i všetkým v Krista
veriacim. To je iste verná pravda!

Pripravujeme a pozývame vás na
naše rôzne cirkevné podujatia:

Čo? 1. spoločný zborový deň –
pri príležitosti dňa otcov, či kresťan−
skej rodiny a v závere školského
roka.

Kedy? sobota, 18. júna so za−
čiatkom o 13:00 (len predpokladané
ukončenie 22:00h)

Kde? na evanjelickej fare a vo
farskom dvore v Beckove

Kto? pozvanie je samozrejme pre
všetky vekové kategórie evanjelikov

Príďte pookriať a zabaviť sa kres−
ťanským spôsobom pri Božom Slo−
ve, duchovnej piesni, pri hrách a
súťažiach. Bude aj voľný program a
opekačka (treba si priniesť, čo máte
radi).

− Služby Božie v nedeľu 19. 6.,
nedeľa Svätej Trojice, budú venova−
né Záveru školského roka a kres−
ťanskej rodine. Deti, ktoré navštevo−
vali vyučovanie náboženstva dosta−
nú svedectvo a rodinám, ktoré prídu
udelíme požehnanie pri oltári.

Počas letných prázdnin sa bude
diať veľmi veľa zaujímavého a pod−
netného, aby naša viera nezadrie−
mala alebo neodišla na dovolenku
či prázdniny.

Deti a mládež pozývame na SEM−
FEST, tiež na misijný deň a biblické
tábory. Niečo o tom viac:

− SEMfest sa bude konať v dňoch
od 7. – 10 júla v obci Záriečie (okr.
Púchov).

A čo nás tam čaká? Téma stret−
nutia: Nesleduj – nasleduj! V nasle−
dovaní sa skrýva rozhodnutie vykro−
čiť. Vykročiť z pohodlia svojho živo−
ta, zo svojej pasivity. Vyžaduje to
určitú námahu, zapretie samého
seba, lebo, priznajme si, pohodlný
život sa nám páči. Aj keď vieme o
Ježišovi a Jeho živote veľa, tušíme
ako má vyzerať kresťanský život a
máme predstavu, čo to znamená byť
Kristovým nasledovníkom, zostáva−
me často pasívni, pozorujúci tých, čo
našli odvahu a vykročili. Máme

strach, že niečo pokazíme, že zly−
háme, že nie sme dosť dobrí. Alebo
len jednoducho máme radi pohodlie.
Je čas priznať si, že sme už dosť
času strávili pozorovaním viery iných.
Je čas vykročiť z pohodlia svojho
života, urobiť ten dôležitý prvý krok,
ktorý sme tak dlho odkladali a potom
ďalší a ďalší – vydať sa na cestu
nasledovania Pána Ježiša Krista.
„Lebo na to ste boli povolaní; preto−
že Kristus trpel za vás, dal vám prí−
klad, aby ste nasledovali Jeho šľa−
paje.“ 1Petra 2, 21

A o tomto bude Semfest 2011. A
tiež o ľuďoch ako Zacheus, Peter či
Pavol, ktorí ten krok viery v nasle−
dovaní Krista urobili. O víťazstvách,
pádoch a nových začiatkoch, o všet−
kom, čo nasledovanie so sebou pri−
náša a o zmene, ktorú vyžaduje.
HLAVNÝ REČNÍK: Ulrich Parzany,
farár a evanjelista.
TÉMY VEČERNÝCH PROGRAMOV

Štvrtok – „ZACHEUS – od pozo−
rovateľa k hlavnej postave“

Piatok – „PETER – nasledovanie
ako na horskej dráhe“

Sobota – „PAVOL – z prenasle−
dovateľa prenasledovaný“

Nedeľa popoludní – „Lk. 23,33 –
49: „a ľud stál a díval sa“

Okrem hovoreného slova, ktoré
si pripravia skvelí rečníci, sa môžeš
tešiť na:

* vystúpenia známych aj menej
známych kresťanských hudobníkov
a kapiel

* divadelné vystúpenia
* semináre a workshopy
* stan životných príbehov
* pub stan
* rôzne športy a adrenalínové

aktivity a veľa iného
(prevzaté z internetu. www.sem.sk)
Nemusíš ísť na celý čas. Pozý−

vame Ťa, ak máš záujem, prihlás sa
na fare do konca júna a môžeme ísť
spoločne na jeden deň, najlepšie –
SOBOTA, 9. 7.

− Misijný deň sa bude konať v pia−
tok, 22. 7. 2011 v priestoroch fary a
kostolnej záhrady v Beckove. Túto
misijnú akciu prídu pre nás urobiť
priatelia zo Spoločenstva evanjelic−
kej mládeže (SEM). Deti a mládež
sa budú môcť vyšantiť na skákacom
hrade, zahrať si vodný futbal, zasú−
ťažiť si a nebude chýbať ani to najdô−
ležitejšie, evanjelium – dobrá radost−
ná zvesť o spasení v Ježišovi Kris−
tovi. Tento misijný deň bude pre všet−
ky deti z Beckova, z Kálnice, z Ko−
čoviec, ale aj pre ostatné z cirkev−
ných zborov v okolitých obciach.
Bude postarané aj skromný telesný
pokrm a nápoj.

− Denný biblický tábor sa usku−
toční na fare v Beckove v posledný
júlový týždeň, 25. – 29. 7. 2011.
Rodičia privedú svoje deti vo veku
od 5 rokov – do 9 rokov na faru
ráno na 8:00h a prídu si pre ne 15:30
– 16:00h. Dopoludnia bude priprave−
ný duchovný program – detská be−
siedka, piesne a tvorivé dielne, po−
tom bude spoločný obed a popoludní
spoločná hra a voľný program. Ak
sa nám podarí nájsť sponzora na
autobus, chceme uskutočniť výlet do
ZOO v Bojniciach. Cena za Denný

tábor je 25�. Prihlásiť svoje deti mô−
žete čím skôr u ses farárky zaplate−
ním uvedenej sumy. Veríme, že pri−
hlásite svoje deti a zapojíte ich tak
do života cirkevného zboru.

− Letný biblický tábor v poradí už
6. pre deti a mládež bude skoro po−
sledný augustový týždeň, 21. 8. –
27. 8. v Misijnom stredisku Matejko−
vá. Toto zariadenie sa nachádza sa
na rozhraní Malých a Bielych Karpát
pri Brezovej pod Bradlom. Ubytova−
nie je v chatkách po štyroch, so so−
ciálnym zariadením. Stravovanie si
zabezpečujeme sami – a to tak, že
ochotné sestry z nášho cirkevného
zboru nám pomôžu s prípravou ra−
ňajok a výdajom ostatnej stravy, kto−
rú nám budú dovážať zo stravova−
cej spoločnosti do tábora. Cena za
tábor je 65�. Pri viacerých deťoch z
jednej rodiny poskytneme zľavu.

Iba znovu zopakujme to, čo o tá−
bore už vieme a na čo sa tešíme.
Okolie a priestor tábora poskytuje čas
na hry, súťaže i opekanie. Ide nám o
to, aby sa deti z rodiny evanjelikov
nášho cirkevného zboru navzájom
spoznávali, aby vytvárali dobré a
pevné priateľstvá, ktoré sú založené
na jednote, pretože nás spája viera,
láska a nádej v jedného Pána Boha.
Chceme šíriť lásku, priateľstvo a
ostatné duchovné dary, ktorými nás
spája Pán Ježiš Kristus. Chceme sa
hrať, rozprávať, spoznávať Božiu prí−
rodu, smiať sa i tešiť sa jednoducho
užiť si posledný týždeň prázdnin.

Samozrejme, že sa nedá vystih−
núť a podchytiť všetko, kedy a čím
nás v cirkvi Pán Boh obohacuje a

požehnáva. Ale stále je tu aj pre teba,
pre vás pozvanie pridať sa a prijímať
tie vzácne dobré, jedinečné a neo−
pakovateľné dary kráľovstva Božie−
ho na Službách Božích, na besied−
ke, doraste či mládeži aj na nefor−
málnych stretnutiach a podujatiach

Ešte mi dovoľte informovať vás o
práve prebiehajúcich rekonštrukciách
na našich bohoslužobných miestach
a poďakovať sa všetkým vám, ktorí
ste ich modlitebne či najmä finančne
zastrešili. V kostole v Beckove pre−
bieha oprava starých elektrorozvo−
dov. Vymieňame niektoré staré svie−

tidlá, zásuvky a elektrické káble. Aj
touto cestou chceme osloviť ochot−
ných majstrov spolupracovníkov, ktorí
by pomohli prácou, dobrou radou či
finančne pri maľovaní kostola.

Možno by vás zaujímalo, čo sa
deje vedľa kostola – v záhrade. Túto
sme pred časom poskytli, aby v nej
ľudia, ktorí vypília vo svojej blízkosti
dreviny, mohli vysadiť náhradnú vý−
sadbu, a tým nám pomôžu k jej zve−
ľadeniu, aby mohla slúžiť ako oddy−
chový priestor pri prechádzkach
všetkým ľuďom dobrej vôle. V tomto
zámere úzko spolupracujeme s Obec−
ným úradom v Beckove – ďakujeme.

V modlitebni v Kálnici vymieňame
starú, drevenú, ale poškodenú po−
dlahu za novú, decentnú dlažbu. A
keďže lavice boli poškodené červo−
točom, musíme ich ošetriť a upraviť.
Potom chceme modlitebňu vymaľo−
vať. Ešte raz ďakujeme všetkým,
ktorí myslia na potreby cirkvi.

Milí priatelia, na Službách Božích
a na cirkevných podujatiach sa schá−
dzame, aby sme sa v daroch Božie−
ho slova a sviatostí stretávali s Pá−
nom Ježišom Kristom, ktorý nám v
týchto daroch ponúka svoju pomoc.
Schádzame sa, aby sme boli povzbu−
dení vo viere v Neho. Schádzame
sa, aby sme načerpali novú silu pre
naše úlohy, do starostí i pochybnos−
tí, ktoré život prináša. Schádzame sa,
aby sme sa navzájom povzbudzo−
vali. Schádzame sa, aby sme mali
spoločenstvo jeden s druhým, aby
sme sa navzájom za seba i za svet
modlili, prosili i ďakovali. Zhromaž−
ďujeme sa, aby sme si pripomínali a

spolu oslavovali Božiu lásku, dobro−
tu a vernosť.

A čo povedať, vlastne napísať na
záver? Niekoľko úprimných slov pria−
nia: aby ste mali Pánom Bohom po−
žehnaný; čas prázdnin a dovoleniek,
čas výletov a zábavy, čas oddychu,
čas opekačiek a spevu, čas obera−
čiek a zavárania, čas rozhovorov pri
kávičke, čas každého dobrého spo−
ločenstva, čas posilňovania vašej
viery, čas stretnutí s blízkymi a s
priateľmi a čas rozchodov a rozlú−
čok.

Vaša zborová farárka
Monika Cipciarová
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Nepýtaj sa, kto to povedal...
Často si vyberáme, čo počúvame. Ale

najmä – koho. Niekedy nám viac záleží
na tom, kto hovorí, než na tom, čo vlast−
ne hovorí. Skúste si predstaviť, že by
neexistoval obraz. Akákoľvek komuni−
kácia by fungovala len na úrovni zvu−
ku. Všetky hlasy by boli rovnaké, neda−
lo by sa rozoznať, kto hovorí. Nepočú−
vali by sme potom viac – menej
všetkých a nebol by rozhodujúci samot−
ný obsah a zmysel počutých lov? Slo−
vo by malo väčšiu váhu a význam.
Dnes, keď otvorí ústa pre nás nezaují−
mavý človek, máme tendenciu povedať
i: „Nemá mi čo povedať“. Ale ak vezme
mikrofón nami uznávaná osobnosť, sme
samé ucho – nech povie čokoľvek. Tak
sa potom stáva, že prepočujeme slová,
ktoré by nás mohli obohatiť,  a to len
preto, že sme sa pozreli najskôr na člo−
veka, ktorý začína hovoriť. Odložme svo−
je sympatie, antipatie alebo neutralitu.
Zabudnime na chvíľu, kto sme a do akej
skupiny ľudí patríme. Možno patríme k
tým, ktorí nesúhlasia a prežívajú roz−
horčenie len pri pomyslení, kto si to
dovolí nahlas vyjadrovať postoj a ná−
zor. Sme naozaj rôzni. Máme právo na
svoj názor, a tak isto aj tí druhí na mož−
nosť povedať ten svoj. Veď sme predsa
všetci na jednej lodi, sme ľudia a mini−
málne jednu vec máme spoločnú: túž−
bu. Túžbu po zmysluplnom živote, kto−
rý nás naplní...

...ale dávaj pozor na to, čo hovorí.

(T. Kempenský)
A tak sa zastavme a premýšľajme o

slovách, o Slove... Žijeme ubehaným ži−
votným tempom. Úprimne sa zamyslime,
o čom ten náš život vlastne je. Pre aké
hodnoty žijeme? Akú kvalitu majú naše
medziľudské a rodinné vzťahy? Čo
ovplyvňuje a usmerňuje naše myslenie,
rozhodovanie, skutky?

A.S.Exupéry raz povedal: „To najdô−

ležitejšie si človek nehovorí sám. To

najdôležitejšie mu býva povedané.“ Prá−
ve povedané slová nás môžu zastaviť.
Môžu nás usmerniť, spustiť proces pr−
votného hľadania alebo hľadania pod−
statného.

O Biblii sa hovorí, že je knihou života.
Možno by bolo lepšie najskôr sa pre−
svedčiť o platnosti jej slov v živote kaž−
dého z nás, než ju skepticky zavrhnúť.
Božie slová sú ako zrnká, ktoré nám seje
spolu s jeho láskou do našich sŕdc. Či
prinesú úrodu, život – to už záleží od
kvality pôdy v našich srdciach. Od nášho
postoja. Rozhodnutia nášho srdca neu−
robí za nás nikto iný...

D. Jarábková

S radosťou som prijal oslovenie pracovníkov
nášho obecného úradu o príspevok do Vašich i
našich Beckovských novín. Keď som rozmýšľal o
téme inšpiroval ma náš tretí najväčší kresťanský
sviatok Zoslanie Ducha svätého, ľudovo nazýva−
ný Turíce. Tento nádherný a vzácny kresťanský
sviatok ako vrchol duchovne najbohatšieho Veľ−
konočného obdobia každý rok slávime ako veľký
deň, kedy sa zrodila naša jedna svätá katolícka
apoštolská Cirkev. Preto aj táto úvaha sa bude
niesť v tomto duchu: Turíce, narodeniny Cirkvi.

Nech nasledujúce slová sú slovami radosti,
vďačnosti a živej viery, ktoré vychádzajú z úprim−
ných ľudských a kresťanských sŕdc ako láska−
vé blahoželanie voči milujúcej a obetavej matke −
Matke Cirkvi.

„Sú Turíce, a Ty oslavuješ narodeniny. Patrí−
me k Tvojim deťom, a preto by sme Ti chceli
blahoželať, blahoželať z celého srdca. Nemôže−
me však najskôr nevidieť Tvoje mladé roky, kedy
sa to začalo s malým zástupom ľudí, ktorí boli
oduševnení a nechali sa strhnúť a rozpáliť prav−
dou: mnohí ju s nádejou čakali, a predsa tak málo
ľudí jej porozumelo. Ináč by neboli ukrižovali toho,
ktorého nosíš v srdci.

V prvých rokoch si to mala naozaj ťažké (vlast−
ne, kedy si to mala ľahké?) a mocní tohto sveta
násilným spôsobom chceli zničiť rozvíjajúci sa
život. Mnohí dokázali vernosť aj skúškou naj−
vyššej hodnoty, mnohí zradili a odišli zo zbabe−
losti, zo strachu... Vždy si musela znášať to, že
sa zlyhanie Tvojich detí pripisovalo Tebe. Je to
údel matiek, že sú „zodpovedné“ za to, čoho sa
dopustili ich deti.

Si poznačená vráskami, ktoré však zaháňa
úsmev, aj keď zmiešaný so slzami, čo vyvára
dojem, že si vôbec nezostarla. Keď sa pozerám
do Tvojej tváre, objavujeme tam tajomný mladis−
tvý šarm a dobrotivosť typickú pre dobré matky,
ktorú rozdávaš celkom iste od prvého dňa Tvoj−
ho zrodenia. Nemôžeme nevidieť, že vo svojom
živote si musela byť svedkom množstva pádov
Tvojich detí, sklamaní. Sila matky akoby nemala
hraníc. Tvoji synovia a dcéry sa často hádali a
navzájom si robili život ťažším, ba niekedy Ťa
dokonca zradili. Rodina, ktorej si matkou, mala
často zlú povesť.

Musím priznať, že často ani sami nevieme,
ako máme nájsť cestu k Tebe cez húštinu dejín
a prítomnosti. Kdeže si skutočne? Tam, kde sa
Tvoje deti usmievajú a kde si navzájom odpúšťa−
jú, kde veria v Tvoje spoločenstvo, kde hlásajú
evanjelium a modlia sa? Kde pomáhajú a sú so−
lidárni? Alebo tam, kde kladú odpor a protestujú?

Je to dosť ťažké udržiavať s Tebou kontakt,
kontakt neustály a náš deň má iba dvadsaťštyri
hodín. Je však dobré, že aj napriek našej nepo−
zornosti, rozličným chybám a nedokonalostiam,
ktorými nie vždy robíme dobré meno rodine, do
ktorej patríme, sa môžeme pri Tebe cítiť doma.

Sú však aj deti, ktorých si sa nezriekla, ktoré
sa však obrátili k Tebe chrbtom. A napriek tomu
ich pokladáš za svoje. Vrátia sa k tebe? Naučia
sa rozlišovať medzi Tvojou láskou a našou sla−
bosťou?

Áno, pozornosť mnohých v našich časoch sa
často upiera na Teba. Často počuť: Kristus áno,
Cirkev nie!!! Príslušníci alebo tzv. sympatizanti
tohto myšlienkového razenia ohŕňajú nosom nad
tradičnou Cirkvou, ktorú vidia len plnú chýb, ne−
dostatkov a nepochopenia.

Jedni Ťa chvália, iní odmietajú, kritizujú, pou−
kazujú na chyby, ktorých si sa dopúšťala v mi−
nulosti i v prítomnosti. Mnohí sa domáhajú väč−
šej demokracie, iní trpia tým, že si sa veľmi, až
príliš prispôsobila svetským požiadavkám, iní sa
hnevajú, že si od toho ešte veľmi vzdialená. Pre
väčšinu spočíva problém v tom, že si ustano−
vizňou ako mnohé iné a že ako taká obmedzu−
ješ slobodu. Mnohí majú výhrady voči Tebe,
pretože od Teba čakajú – a podotýkam, že prá−
vom – viac ako od iných ustanovizní. Často tie−
to túžby nie sú naplnené, alebo aspoň nie tak,
ako si to predstavujeme.

Je to netaktné, ale mnohým sa zdá Tvoja
tvár starou, tvrdohlavou a nepotrebnou. Mlčíš,
kde by si mala hovoriť a hovoríš, kde by si mala,
vraj pre chýbajúcu kompetenciu, skôr mlčať.
Niektorí vlastne ani nič nemajú voči Tebe, ale
len chcú, aby si im už dala pokoj.

Pre druhých si, a je ich, chvalabohu, dosť,
mladá a v Tebe nachádzajú svoju nádej a bu−
dúcnosť. Veď, kto nechce žiť iba sám pre seba,
hľadá spoločenstvo, a to tým silnejšie, čím viac
sa cíti oslovený vierou.

Vieme, že sa stávaš aj pre dnešného člove−
ka príťažlivou, veľmi príťažlivou, lebo mnohí u
Teba nachádzajú naplnenie svojich životných
túžob a plánov. Veď napriek zlyhaniu ľudského
prvku, z poverenia Ježišovho si nositeľkou ne−
nahraditeľných hodnôt, miestom živej viery a
spoľahlivým ukazovateľom na ceste k večnosti.

Teológ Dietrich Bonhoeffer nám pripomína:
„Cesta Boha je cestou od Boha k ľuďom a len
tak je cestou ľudí k Bohu. Nazýva sa Ježiš
Kristus. Môžeme bez obáv dodať: Táto cesta
pokračuje v Ježišovej Cirkvi.“

Ak chceme veriť Ježišovi, je nevyhnutné, aby
sme ho poznali takého, ako o ňom svedčíš v
každom čase. Preto veriť Tebe, veriť v Krista
cez Cirkev, znamená veriť v svoju budúcnosť,
ktorú nám Ježiš cez svoju smrť a zmŕtvychvsta−
nie ponúka v Tebe. Preto viera a Cirkev patria
spolu. Veď či neplatí to starokresťanské: „Môže
mať za otca Pána Boha ten, kto nemá matku
Cirkev?“ Toto pochopiť a prijať!!! Áno, to by bol
najkrajší dar k Tvojim narodeninám.

Dnes chceme patriť k Tvojim gratulantom, kto−
rí hľadajú v Tvojej blízkosti staré nadšenie. Ch−
ceme nájsť k Tebe pravý vzťah ako k Matke.
Pocítiť teplo domova, kde sa zabúda na detské
hriechy, kde sa zahoja všetky rany. Chceme
sa naplniť silou lásky Ducha Svätého, z ktorej
žiješ celé stáročia a ktorou napĺňaš svoje deti,
aby obstáli v tomto svete.

A nakoniec vďaka, vďaka, naša dobrá, naša
svätá, naša milujúca, ale aj milovaná, naša Mat−
ka CIRKEV. Vieme, že ako milujúca Matka našu
vďaku nepotrebuješ. Dávaj ju však ďalej tomu,
v duchu ktorého žiješ.“

Milí priatelia, bratia a sestry!
Túto úvahu nemôžem zakončiť inak, ako nád−

hernými slovami našej kresťanskej piesne:
„Kristova Cirkev je naša Matka, mužne ju

hájiť vždy budeme, ach, koľkým chýba nádej tá
sladká, pre blaho spásy kde nájdeme. Nešťast−
ných synov vypočuj hlasy, rozkoly, rany, Má−
ria, zhoj, voláme k Tebe, ku Hviezde spásy, s
Rímom, ó Matka, národy spoj!“

Mgr. František Kurkin
duchovný správca kňazského domova Beckov

Milé deti, drahí mladí i starší obyvatelia

Beckova, veriaci i neveriaci, milí priatelia!
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Školenie streleckých rozhodcov a inštruktorov
Dňa 1.10.2010 bolo v streleckom areáli Tehelňa PZ Hurban Beckov

vykonané školenie okresných rozhodcov a inštruktorov OPK Trenčín –
Nové Mesto nad Váhom. Školenie bolo vykonané z dôvodu nedostatočné−
ho počtu streleckých rozhodcov v našej OPK.

 Školenia sa zúčastnilo 43 osôb, z toho z OPK Trenčín bolo vyškole−
ných 29 a z iných okresov 14 osôb. Ako školitelia sa školenia zúčastnili
Ing. Jozef Fedora ( celoslovenský predseda streleckej komisie SPK) a Ing.
Štefan Engel (ústredie SPK), za OPK Trenčín – Nové Mesto nad Váhom
riadil priebeh celého školenia Ing. Ján Kováčik.

V závere školenia bol vykonaný písomný test, v ktorom všetci uchádza−
či uspeli. Na základe úspešne vykonaných testov bol zúčastneným vydaný
preukaz streleckého rozhodcu, ktorý ich oprávňuje vykonávať funkciu roz−
hodcu streleckých podujatí na miestnej a okresnej úrovni. Zároveň sú opráv−
není ako inštruktori viesť strelecký výcvik uchádzačov o prvý poľovný lís−
tok.

 Za PZ Hurban Beckov boli vyškolení: Marek Čaňo, Ing. Marek Jambor
a Ing. Ján Kováčik.

Menovaným želáme veľa správnych rozhodcovských rozhodnutí pri po−
sudzovaní streleckých výkonov súťažiacich.

Ing. Ján Kováčik a Ing. Marek Jambor

Výročná členská schôdza PZ Hurban Beckov
Dňa 19.2.2011 v čase od 09.00 hod do 12.00 hod sa v klube pri parku

konala výročná schôdza PZ HURBAN – Beckov. Schôdze sa zúčastnilo 19
členov združenia, traja čakatelia na členstvo, ako hosť sa ospravedlnil sta−
rosta obce Beckov Karol Pavlovič. Schôdzu otvoril a viedol predseda zdru−
ženia Miroslav Uherčík. Správu o činnosti predniesol tajomník PZ Ing. Ján
Pavlovič, ktorý sa venoval činnosti výboru a aktivitám členov. Správu o
poľovníckom hospodárení a návrh poľovníckeho hospodárenia predniesol
hospodár Pavol Hladký, ktorý o.i. uviedol počty odstrelu zveri a sponzorské
aktivity pre ZŠ Beckov a iné organizácie. Taktiež vyhodnotil streleckú čin−
nosť združenia, v ktorej vyniká Ing. Ján Kováčik, ktorý o.i. zvíťazil v minulom
roku na preteku „ Novomestská malokalibrovka“. Hlavným bodom nového
návrhu poľovníckeho hospodárenia bola starostlivosť o zver ako aj o prírodu
v katastri obce Beckov. Jedným z bodov programu bolo hlasovanie o prijatie
za člena PZ Hurban Beckov čakateľa Ing. Mareka Jambora, ktorý bol aj
jednohlasne zvolený a stal sa 20−tym členom PZ Hurban Beckov.

Na záver predseda združenia odovzdal vecný dar Ing. Viliamovi Maslovi,
ktorý sa dožíva životného jubilea 60 rokov. Ďalej najlepším trom strelcom
škodnej zveri poľovnícky hospodár odovzdal vecné dary. Je to činnosť
potrebná a vyžaduje si patričnú pozornosť.                Ing. Marek Jambor

PZ Hurban Beckov – prednáška
V rámci odbornej prípravy členov PZ Hurban Beckov vo veci odstrelu

zveri v revíri Beckov dňa 14.5.2011 v doobedňajších hodinách v poľovníc−
kom areáli Tehelňa v Beckove vykonal prednášku k tejto tematike predseda
chovateľskej komisie RgO SPZ pán Daniel Matečný. Pútavým spôsobom,
praktickými ukážkami trofejí, zážitkami z praxe, ako i dokumentačným ma−
teriálom ozrejmil tému odstrelu zveri v revíri Beckov. Poukázal na to, že len
správnym odstrelom môžeme zabezpečiť  kvalitu trofejí do budúcna. Za
prednášku zožal búrlivý potlesk členskej základne PZ Hurban Beckov.  Účasť
členov bola výborná, chýbal iba jeden člen, ktorý je v súčasnosti PN.

Po prednáške nasledoval kontrolný pretek z guľových zbraní nsa terč
srnca, kde v kategórii do 55 rokov zvíťazil Ing. Ján kováčik a v kategórii nad
55 rokov zvíťazil Dpt. Ján Smetana. Mimo súťaž strieľal aj p. Daniel Matečný,
ktorý na tento terč strelil zo 100 možných bodov 99 – klobúk dolu.

      Pavol Hadký

Poľovníci vystavovali
V dňoch 2. a 3. 4. 2011

sa konala v spoločenskom
dome Trenčianske Stan−
kovce poľovnícka výstava
pod záštitou RGO  Sloven−
skej poľovníckej komory
Trenčín, ktorá zastrešuje tri
poľovné oblasti:  Bebrava,
Považský Inovec a Biele
Karpaty.

Popri vystavovaných
poľovníckych trofejach sa
prezentovali aj preparátori,
rezbári a deti zo základ−
ných škôl so svojimi diel−
kami. Poľovníci  sa takým−
to spôsobom prezentujú
pred poľovníckou aj nepo−
ľovníckou verejnosťou kaž−
dý rok a tešia sa veľkej po−
zornosti, čo potvrdila aj vy−
soká návštevnosť.

Ján Tekula

Jún mesiac poľovníctva
V mesiaci jún je príroda už dokonale prebudená zo zimného

spánku a žije bohatým rozmnožovacím životom – vtáci zahniez−
ďujú alebo už vyvádzajú mladé a lesná zver už zväčša vodí
svoje mláďatá a učí ich žiť. Práve preto je jún pokladaný za
mesiac poľovníctva.

Je to i čas poľovníkov, pretože starať sa o pokoj a pohodu
množstva nových tvorov, ich bezpečnosť, dá naozaj veľa práce
a starostí. Poľovníctvo nie sú len vychádzky s „flintičkou“, ale
hlavne staranie sa o zver – prikrmovanie v zimných mesia−
coch, a to často na zle dostupných miestach, jarná dezinfekcia
krmeľcov a mnoho iných.

Zoznam úloh poľovníka v prírode je veľmi rozsiahly a môže−
me ich rozoberať veľmi dlho. Musíme si však uvedomiť, že vy−
konávanie poľovníctva nie je športom, kedy môžeme robiť čo
nás baví a čo nie, to proste vynecháme. Poľovníctvo je zložitá
hospodárska činnosť skladajúca sa z celej rady povinností a
tiež práv, ktorých dodržovanie slúži hlavne k zachovaniu voľne
žijúcich živočíchov, ale tiež k zachovaniu ekologickej úrovne
krajiny.

S nástupom nového života v prírode sa staráme o pokoj v
prírode, bojujeme proti stratám na mladej zveri, zlepšujeme
životné prostredie. V letnom období myslíme na dostatočné za−
bezpečenie zveri a pripravujeme dostatok krmiva. Pri rozhovo−
roch, či sa má zver prikrmovať, keď v ju v minulosti nikto nekŕ−
mil a predsa prežívala, je treba si uvedomiť, že v minulosti čo v
prírode narástlo, tiež v prírode zostalo, avšak v dnešnej dobe
úrodu zberáme a odvážame, preto vo voľnej krajine zostane
veľmi málo zvyškov.

Naše poľovníctvo nemôže patriť len poľovníkom, ale všetkým
ľuďom, ktorí sú ohľaduplní a rešpektujú zákony prírody. Pretože
každý človek sa rád zahľadí na zver, ktorá predstavuje ozdobu
našej prírody. Preto v mene Poľovného združenia Hurban Bec−
kov chcem požiadať všetkých spoluobčanov, aby pri prechádz−
kach do prírody mali svoje deti a domácich miláčikov na do−
hľad, aby mohli mláďatá zveri, ktoré práve prichádzajú na svet,
prežiť a dorásť v zdatné a samostatné jedince.Ďakujem.

Ing. Marek Jambor
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Cesta na hrad Beckov
podľa Jozefa Braneckého

Jozef Branecký, autor historických románov, písal aj
o Ctiborovi.

Svoju prvú cestu na hrad Beckov opisuje takto:
„Je tomu vyše 70 rokov, čo som prvý raz išiel na

Beckovský hrad. Ozrutné múry s oknami zívajúcimi do
nekonečného prázdna mohutne zapôsobili na mňa,
aby sa ich kontúry hlboko zaryli do mojej duše. A správ−
ne. Veď skrývajú kus slovenských dejín. Príroda sa
odiala do jesenného štýlového nažltlého rúcha hýria−
ceho farbami bohatej a rozmanitej palety od ohnivo−
červenej po tmavomodrú. Jeseň napínala posledné
tajné sily.  Bol to zápas o život a smrť. Postál som
opodiaľ pod hradom, nad ktorým neúnavne krúžili dva
čierne havrany, skúmavo pozerali dolu, akoby hľadali
starých obyvateľov onemelých zrúcanín, niekedy ve−
selý život rytierskych dvoranov a umiernené zábavy
dámskych salónov. Ale od tých čias všetko sa to zme−
nilo, pominulo, iba prenikavý, sluch dráždiaci chrapľa−
vý hlas tých havranov je ten samý ako za Ctibora.

„Sú to zakliate duše pána hradu Ctibora a jeho ženy,“
prihovorí sa mi staršia žena. „Pre ukrutnosti, ktoré po−
páchali na chudobných Slovákoch Boh im nedoprial
ani posmrtného pokoja. Musia tu krúžiť, čo len kameň
ostane z týchto ruín...“ Krátené.

Pripravil Ľ. Paulus.
Jozef BRANECKÝ (31.3.1882 Skalica −14.11.1962

Pezinok) piaristický provinciál a rektor gymnázia v Tren−
číne. Študoval na gymnáziu v Skalici a Levoči. Po vstupe
do piaristickej rehole študoval teológiu a filozofiu v
Budapešti. Po vysviacke za kňaza pôsobil ako učiteľ v
Nagykárolyi a v Trenčíne.  Jeho záľubou bolo štúdium
starých listín a archiválií. Výsledky historických bádaní
beletristicky spracoval do historických románov:  Zo
starého Trenčína I.−III. (1926, 1928, 1930), Trenčín, Frá−
ter Johannes (1929), Keď rumy ožijú I.−II. (1931, 1932),
Poklady Matúša Čáka (1935), Trenčín − Trnava, Pribi−
nove vŕby (1941), Ferko a Janka, Alexander a Alexan−
dra (1948) a ďalšie. Zaslúžil sa o popularizáciu regio−
nálnych dejín. Piaristické gymnázium Jozefa Branec−
kého v Trenčíne bolo znovu otvorené 3.9.1990. Je
pochovaný v mestskom cintoríne v Trenčíne.

V Trenčíne na Mierovom námestí je umiestnená na
dome č. 7 pamätná tabuľa a v parku busta (autor –
sochár Ján Gejdoš – odhalená vo februári 2004).   (b)

Beckov v roku 1851
„Významnejšie stavby mestečka: katolícky farský

kostol, františkánsky kláštor s kostolom, ktorý založil v
roku 1690 nitriansky biskup Haskó a prepošt z NMnV;
kostol evanjelickej cirkvi, synagóga, kaštiele zemepá−
nov. Medzi obyvateľmi, 1138 katolíkmi, 635 evanjelik−
mi a 221 židmi sa nájde veľa remeselníckych majstrov.
Chýrne sú jeho jarmoky. Chotáre sa rozprestierajú
doďaleka a patria medzi najlepšie v kraji. Má pekný
les, veľké pastvy, dokonca aj vinohrad, ale rodí sa v
ňom kyslé víno. Páni mesta a k nemu patriaceho pan−
stva sú barón Révay, barón Mednyánszky, gróf Beré−
nyi atď.“

(cit. z Ladislav Mednyánszky, Denníky. SNG−Kal−
ligram, Bratislava 2007, s. 26−27 – podľa Fényes, Élek:
Grafický slovník Maďarska, zv.1, Pest 1851, s.107). (b)

Stretli sme sa na malý rozhovor o konci
vojny a osudoch dvoch bratov Kurzovcov
s rodinami, ktorých rodičia p. Emílie Ševčí−
kovej, rod. Urbanovej ukrývali poslednú
vojnovú zimu v horách neďaleko Salaša.

Pani Ševčíková, objasnite nám naj−
skôr rodinné vzťahy u Kurzovcov.

Kurzovci boli dvaja bratia, starší Maximi−
lián Kurz, prezývali ho „Mikša“, mal manžel−
ku Teréziu a syna Juraja (1929), mal vtedy
už 15 rokov, volali ho „Ďuri“. Bývali v Bec−
kove na Majeri. Mladší bol Samuel Kurz, jeho
manželku Helenu volali doma „Iluša“, bola
od Maďarov, mali desaťročného syna Petra

(1935) a bývali tam, kde žije rodina Klčov−
ská. Role mali, kde sú sklady Tesco, volalo
sa to Ráta. Po vojne sa vrátili domov, žili
istý čas v Beckove, kúpili dom, kde je dnes
Jednota (bývali tam cez vojnu žandári), po−
tom odišli do Bratislavy, mladší tam zostal a
starší Maxo neskôr odišiel do Nemecka.

Vaša rodina bývala na Salaši?
Bývali sme na Salaši (v Beckove), bola

tam vila p. Smetanu, dnes je zbúraná, bý−
vali sme tam ako nájomcovia v druhom
dome, ktorý ešte stojí. Bývali tam aj man−
želia Repkovci s dvoma deťmi. Pani Rep−
ková predtým slúžila u Kurzov v Beckove,
potom u nás na Salaši. Pracoval tam aj
jeden chlap zo Štiavnika. V Beckove mali
obchod manželia Višňovskí, mali syna a
dcéru, cez vojnu boli na Salaši aj oni, spá−
vali u Smetanu a cez deň predávali v bec−
kovskom obchode, neboli to ale Židia.

Ako sa rodina Kurzovcov dostala do
Kálnice k vašim rodičom?

Kurzovci v Beckove na majeri chovali
býkov a kone, ľudia k nim chodili insemino−
vať kravy. Cez vojnu sa najskôr ukrývali
na Bodovke, ale keď priháralo, báli sa ich
tam mať. Do Kálnice sa dostali z Bodovky.
Pamätám si, ako na zimu 1944−45 prišli k
mojim rodičom dvaja chlapi.

Keď prišli v noci k nám na Salaš, moji
rodičia ich uložili do svojich teplých postelí,
takí boli premrznutí. V Líščej doline im vy−
kopali bunker, prežili tam do oslobodenia,
zásobovali ich, otec (Ján Urban) im nosil
jedlo a p. Repková prala. Bunker bol vyko−
paný v zemi a vystužený drevom, v brehu,
zasypaný zemou. Kurzovci mali veľké
šťastie, že prežili

Bolo to nebezpečné?
Na Salaš chodili cez vojnu partizáni na

noc, ohriali sa, usušili, pospali. Babka im
uvarila zemiakovú polievku Pamätám si, že
jeden partizán mal deravý batoh, padali mu
z neho náboje, prikázala mu: „zbieraj si to!“.
Ráno odišli partizáni a cez deň prišli Nemci
– robili razie, hľadali partizánov. Vždy mu−
seli ísť s nimi napred domáci, mama vždy
prvá, až potom Nemci, chodili z Beckova.

Krátko u nás býval aj jeden Ukrajinec,
videl Kurzovcov, tak ich presťahovali do
druhého bunkra. Ukrajinec bol mladý, asi
19−ročný, prišiel na Slovensko vo vagóne
s uhlím, a potom odišiel do hôr.

Viete, či prežili aj kálnickí Židia?
Kálnických Židov

chytili všetkých v ho−
rách, nikto sa nezachrá−
nil. Nemci ich hnali cez
dedinu, strážili ich v sto−
dole u Grimutovských
(pri škole) a odviezli ich
autami preč.

Ťažko sa vám bý−
valo tak ďaleko od
dediny?

Na Salaši sa posled−
ný rok zosypala studňa,
museli sme po vodu na
Klokočovku, brala sa do
nádrže a kone ju doviez−
li. Aj dnes obec berie vodu

z Klokočovky. Ako deti sme behali po ho−
rách, do školy sme chodili v Kálnici. V zime,
keď bol veľký sneh, tato nám napred vyšlia−
paval cestu, aby sme prešli do dediny, často
sme prišli do školy mokrí, celé dopoludnie
sme sa sušili a o chvíľu sme zase išli domov.

Čo sa stalo so Salašom po vojne?
Moji rodičia na Salaši pracovali na ro−

liach, po znárodnení tam Štátne lesy zalo−
žili škôlku a poľovníci tam urobili ubytova−
nie, vedúcim polesia bol p. Belko. Chodili
tam na dovolenky. Dom na Salaši bol veľmi
pekný. Okná mali drevené okenice, na nich
boli vyrezané srdiečka, strop tvorili hrady
(dnes je tam omietka, na plafóne), v každej
z troch izieb boli veľké murované kachle,
hnedé, tmavozelené a béžové. „Vila“ – tak
volali ich dom, mala šindľovú strechu, po
vojne ju bolo treba opraviť, ale Štátne lesy
to rozobrali, dom bol celý drevený, spodok,
prízemie murované – a rozkradli, prízemie
zvalili.

Ako je to dnes, viete, čo je s nimi?
Udržiavate kontakt?

Po oslobodení sa stretávali s nami z
vďačnosti, aj Ďuri k nám chodieval a my do
Nemecka. Pani Ilona žije v Bratislave, má
95 rokov. Peter je ženatý, má dve deti,
chlapca a dievča.

Ďuri má dve dcéry dvojičky, žijú v Ang−
licku a Nemecku. Pred piatimi rokmi tu diev−
čatá boli.

Ako sa volali rodičia a brat?
Rodičia boli Zuzana a Ján Urban a brat

Stanislav Urban.
Spomienky ich dcéry Emílie Ševčíko−

vej na koniec vojny zapísala Dana
Badžgoňová dňa 19.11.2010 v Kálnici.

Poznámka: Viac sa dočítate v knižke
Milana Stanu, Kálnické príbehy 2.

Spomienka na koniec vojny a rodinu Kurzovcov

Na fotografii vľavo hore Kurzov majer, 1942.
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V minulom čísle nášho časopisu sme v prehľade uviedli niečo o
pokrokovom rode Royovcov. V tomto čísle uvedieme viac informá−
cií o Kristíne Royovej, i keď stále to bude len akási malá čiastka
toho, čo táto útla žena vo svojom živote skutočne dokázala vyko−
nať!

KRISTÍNA   ROYOVÁ
NA ÚVOD
Do politického a národného vrenia tejto doby zaznievajú mnohé praj−

né, ale i varujúce hlasy.
Táto situácia nás navádza obzrieť

sa na nie až tak ďalekú minulosť,
naše národné obrodenie. Navoďme
si atmosféru jednak ušľachtilých bu−
diteľských snáh štúrovskej generá−
cie  s dobovými dozvukmi Kolláro−
vými a Šafárikovými. Medzi nimi za−
čujeme i onen patetický Rudnayov
tón (rodák z neďalekých Považian):
„Slavus sum, et si in cathedra Petri
forem, Slavus ero“ (som Slovák, a

keby som bol aj na Petrovom stolci, budem Slovák). Celkom v pozadí
znejú slabé, no reálne slová chvály slovenského jazyka, a tým i národa,
z úst Mateja Bela, Slováka, ktorý prvý a jediný bol „magnum decus
Hungariae“ (veľká ozdoba Uhorska).

Krátko po skončení Druhej svetovej vojny francúzsky politik, Robert
Schuman a ďalší, začali sa zapodievať myšlienkou spolupráce v  Európe.
Boli presvedčení o tom, že národy, ktoré spolupracujú,  nepovedú medzi
sebou vojnu. V duchu tejto idei, európske národy postupne sa prepraco−
vali k prehlbovaniu vzájomnej súčinnosti, ako prepájať si navzájom eko−
nomiky, uvoľniť si pohyb občanov medzi sebou, zaviesť  spoločnú menu
a pod. Výsledky týchto snáh v plnom znení potvrdili myšlienky spomenu−
tých politikov, Európa je v mieri a nepozná 65 rokov vojnu!

Každá minca, ako sme v úvode naznačili, má však i svoj rub. „Bez−
hraničná Európa“ akoby stierala hranice národom, etnikám. Akoby! Náro−
dy a etniká pritom však nezmenene zostávajú na svojom mieste a zostá−
vajú vo svojej nezameniteľnej historickej funkcii. Ostávajú nám tu so
všetkým tým, čo sme im od doby národného obrodenia do vienka dali a
čo oni dali nám. Ostáva nám náš jazyk, naša história, naša kultúra, naše
osobnosti. Kto zmýšľa opačne, ten sa hlboko mýli!

Takéto myšlienky, pseudonápady, vtieravo ponúka naša doba tým,
ktorý sa nevedia, či nechcú zorientovať. Nech sú nám vzorom vyspelé
európske národy, a nielen tie, každý si drží svoje. Cieľom súčasného
nášho spoločenstva nech je snaha po trvalom zveľaďovaní národného
cítenia, po trvalom upevňovaní národovectva, v snahe vidieť v iných ná−
rodoch priateľov, na rozdiel od nacionalistických snáh, ktoré vidia v kaž−
dom nepriateľa!

Ak budeme takto a v kontexte tu naznačeného historického oblúka
chápať historické ciele od národného obrodenia až po povojnovú Schuma−
novu filozofiu a súčasne si ochraňovať svoje národné cítenie, budeme žiť
naďalej v mieri, v plnom uspokojení v našej modernej, súčasnej Európe.

V takomto duchu patrilo by sa vracať  k odkazom našej minulosti, k
tejto jedine právnej ceste, k tejto nevysychajúcej studnici národnej hr−
dosti.

ŽIVOT A DIELO
Stručný životopis Kristíny Royovej sme uviedli v poslednom vydaní

našich novín a teraz naň naväzujeme. Pripojme si k nemu ďalšie doplňu−
júce údaje. Bola z piatich detí, sestry dopĺňal brat Jaroslav. Kristína a jej
sestra Mária zostali slobodné. Mária bola viac nadaná hudobne, Kristína
mala dar písania. Za 37 – ročného pôsobenia ich otca, Augusta Roya v
staroturianskom zbore, stala sa táto fara miestom stretávania národov−
cov a cirkevných predstaviteľov. Hurbanovský rodinný kočiar často stá−
val na dvore fary. Vystúpoval z neho dr. J. Miloslav Hurban, rodák z
Beckova, s ním jeho pani spolu s krásnymi dcérami Boženkou a Želmí−
rou. Kristína Royová spomína, že hlavu tohto hrdinského bojovníka, ktorý
či perom, či slovom, či mečom národ bránil, lemovala pred očami národa
svätožiara... mal toľko do očí bijúcich darov a schopností...

Sestry Máriu a Kristínu Royových trápilo, že veľa detí na Starej Turej
bolo duchovne aj telesne zanedbaných, či už biedou z nedostatku za−
mestnania, či z alkoholizmu. V rámci aktivít Modrého kríža, spolku mier−
nosti na biblických zásadách, začali so službami deťom a mládeži. No
účinne pracovať na výchove detí znamenalo mať vlastný objekt, v ktorom

by sa táto práca mohla naplno rozvíjať. Neskôr o tom Kristína Rojová
píše: „Podám len krátku zprávu o našej Útulni. Deti sú už konečne spolu.
Útulňa, pôvodne dom brata Jána Mačicu (od r. 1901), sa udržiavala   z
milodarov ako aj s príspevkov niektorých rodín, ktoré tu umiestnili svoje
deti. Neskôr pribudli autorské honoráre, ktoré dostávala Kristína Royová
najmä z Nemecka.

Okrem malého ústavu pre opustené deti, nazvaný Útulňa, javila sa
akútna potreba malej nemocnice pre prvú pomoc v ťažkých prípadoch.
Najbližšie nemocnice v Trenčíne a v Trnave boli veľmi vzdialené. Preto
sestry, posúvané čistou láskou, pustili sa do stavby malej nemocnice.
12.6.1911 bol položený základný kameň, nemocničku slávnostne otvorili
26.11.1911. Na jej otvorenie  prišli zástupcovia odbočiek Modrého kríža z
desiatky miest monarchie.

Na jar 1912 zriadili na Starej Turej slovenskú diakoniu (pomoc a služ−
ba chudobným a chorým) za prítomnosti šľachtičnej Evy Thiele – Winc−
klerovej zo Sliezska.

Na prvom poschodí nemocničky boli izbičky pre diakonky (členky
diakonie), ktoré vykonávali všetky práce v Útulni a nemocničke zdarma.
Na prízemí bola ambulancia a ošetrovňa. Sem raz za týždeň k ťažkým
prípadom dochádzal z Myjavy lekár. Služba chorým sa diala na základe
viery a modlitby. Všetko bolo bezplatné, iba ak pacient venoval dobrovoľ−
ný dar na sociálnu prácu.

Ubytovanie sirôt a opustených detí po istom čase v Útulni nevyhovova−
lo. Preto sa Kristína Royová rozhodla vybudovať samostatný objekt, ktorý
by bol priestrannejší a vyhovujúcejší náročným potrebám. Bol odovzdaný
do prevádzky 2.5.1926 a bol nazvaný Chalúpka. Bol budovaný na dlh,
ktorý sa zbierkami skoro zlikvidoval. Počet detí  v Chalúpke sa pohyboval
od 10 do 30. Sestry diakonky im venovali nevšednú pozornosť. V období
Druhej svetovej vojny sa tu úspešne ukrývalo veľa židovských detí.

V Kristíne Royovej sa vynorila túžba vybudovať tiež budovu, v ktorej
by starci a starenky mohli tráviť večer svojho života. Stavba dostal ná−
zov „Domov bielych hláv“ a vybudovali ju v rokoch 1932 a 1933. Na
posviacke sa zišlo 2000 duší zo Slovenska, Čiech a Moravy. Kristína
Royová sa presťahovala ihneď do Domova bielych hláv a žila tu až do
svojej smrti 27.12.1936. Táto budova slúžila svojmu účelu do r.1952.
Odvtedy mala rôznych nájomníkov, dnes chátra, ale zdá sa, že svitá
nádej na jej lepšie časy. Zo sociálnnych ústavov Kristíny Royovej ostala
táto jediná do dnešných dní. Ostatné boli zbúrané v asanácii. Modrý kríž
okolo r.1950 zanikol a majetok prešiel pod Evanjelickú a.v. cirkev.

Kto sa chce zoznámiť s literárnym dielom Kristíny Royovej, mal by
poznať jej knihu Za svetlom a so svetlom. Je to jej vlastný životopis,
ktorý pôvodne napísala po nemecky. Tu sa o.i. dočítame, že už ako dieťa
prečítala celú bibliu. O knihách, ktoré napísala, hovorila, že jej boli Bohom
darované.

Prvú svoju knižočku Bez Boha na svete napísala r.1893, ako sme
uviedli, toto dielo prešlo celým svetom, bolo preložená do 21 jazykov,
dokonca aj do čínštiny. Royová rozumela svetu detí. Kto pozná Ako prišli
lastovičky domov, Ako zomrel sláviček, Peterko, musí si obľúbiť jej pros−
totu a úprimnosť. Royová vytvorila romány s religióznym dôrazom rovna−
ko z dedinského, ako aj z mestského prostredia. Všetky majú rovnaký
zámer dokazovať, čo vyplýva z osobného vzťahu k Bohu a k ľuďom. Zo
zachovalého a temer uceleného obrazu literárneho diela Kristíny Royovej
vieme, že vydala 72 samostatných publikácií. Zopakujme, že je najpre−
kladanejšou slovenskou spisovateľkou. Jej diela boli preložené do viac,
ako 24 jazykov.

Popri jej najznámejších knihách (Bludári 1901, Sluha 1903, Šťastie
1903, Za vysokú cenu 1903, V slnečnej krajine 1910, Tuláci 1935), neza−
budnuteľnou prácou, ktorú vydala spolu so svojou sestrou Máriou, boli jej
Piesne Sionské. Dožili sa viac vydaní, posledné malo 400 piesní. Je v
nich 115 nápevov od Márie a 58 od Kristíny Royovej. Mária má 117
vlastných textov, Kristína 95. Ostatné sú prevzaté nápevy a preklady.
Tie Máriine nápevy a texty sú hodnotnejšie. Patrí jej oprávnene titul slo−
venskej hudobnej skladateľky.

Kristína Royová v rámci svojich rozsiahlých aktivít bola tiež redaktor−
kou časopisu Večernica, ktorý založila a ktorý vychádzal v r.1925 až
1949. Po jej smrti redakciu prevzala Marie Rafajová, jej najbližšia spolu−
pracovníčka. Večernica prinášala úvahy, články, básne a rubriku Pošta
zväčša z pera ženských dopisovateliek. Väčšina čitateľov si ho predplá−
cala z osobnej úcty a lásky k redaktorke.

Staroturianskí Royovci, menovite Kristína Royová i po odstupe času
ostávajú trvalou ozdobou histórie tohto mesta a svojou hlbokou a úprim−
nou vierou, láskou k blížnym a svojimi činmi, majú stále čo povedať
dnešku, kedy honba za mamonou stala sa biľagom doby.

Ing. Gustáv Rumánek
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Letiaci bocian a vôňa sena
Jarná zem bola posiata snehobielymi lupeňmi z jab−

loní. Toľko ich padá, a predsa ich je toľko ešte na stro−
moch. Slabý vetrík príjemne donáša vôňu tohtoročné−
ho obdobia do našich duší. Veveričku nevidno, veď
ona dôjde, keď orechy dozrejú. Nemusí nás však opustiť
úsmev, pretože sú tu neposedné drozdy a zvedavé
sýkorky i usilovný ďateľ skackajúci po košatej breze.
Čoraz väčšiu radosť máme z prítomnosti hrdličiek ...
cítime sa ako v mestskom parku. Všade, kam len oko
dovidí, sa rozprestiera provokujúca nádhera beckov−
skej prírody. Príroda nepominuteľná, životaschopná.
Široké stráne lemované poľami voňajúcimi dozrievajú−
cim obilím sa týčia k Lašidu. Žeravá guľa vystrela svoje
vznášajúce sa perute a mnohotvárnymi lúčmi dodáva
zemi ešte väčší jas. Nastal nový deň. Azda pracovný
ako každý iný, možno všedný ako predchádzajúci, no
stále výnimočný, zvláštny, pretože je nový. Príroda sa
opäť prebudila z mesačnej noci postriebrenej ligotavý−
mi svetielkami. V lese počuť žblnkot bystriny. Pofukuje
teplý vánok pohrávajúci sa so slabými konárikmi níz−
kej liesky. Akoby ich chcel napospol odtrhnúť. Spoza
stromu vo vysokej nepokosenej tráve spozorujeme divú
kačicu. Kdeže sa tu vzala? Nikdy predtým sme pod
oborou divé kačice s mláďatami nevideli. Prekvapenie
je, iste, na mieste, ale máme radosť, že sa aspoň na
chvíľu usídlila tu.

Všetko v živote plní svoju hierarchiu a svoj tradičný
neoblomný cyklus. Všetko prichádza, pomaly sa pri−
kráda v tom−ktorom období. Nostalgiu a nekonečné
spomienky badať najmä vtedy, keď cítiť vôňu sena v
Beckove. Tá je dokonalá v horúcom lete pripomínajú−
com detstvo. Naplno sa otvára náruč tepla a ľahučké−
ho vánku, ktorý si tak veľmi v letnej páľave želáme a
vychutnávame. Existuje veľa možností, ako stráviť voľ−
ný čas. I pre naše deti je časovo obmedzený, ale záro−
veň dostatočný vzhľadom na viaceré sviatky aj prázd−
niny počas roka. Preto treba vyčerpať ho čo najužitoč−
nejšie, aj pasívnym odpočinkom, aj aktívne, s dobrou
knihou či prechádzkami v prírode. Vytvárajme a syste−
maticky pestujme u detí vrelý vzťah k ich kraju, snažme
sa spoznávať ich talent a schopnosti a rozvíjajme ich
duševné a fyzické zručnosti. Vo výraznej miere tak
ovplyvníme ich nenútený, prirodzený a spontánny zá−
ujem o poznanie tradícií rodného kraja a súčasného
kultúrneho života. Rešpektujme ich potreby a podpo−
rujme ich záujmy. Ak teda zverenci už mladšieho škol−
ského veku dostanú od nás, dospelých, priestor na
spoznávanie a prežívanie sociálnych a etických vzťa−
hov v rodnom meste alebo obci, získajú na ceste od
detstva cez dospievanie až po duševnú zrelosť vlastný
morálny a citový postoj k potrebe a významovosti po−
znať svoj rodný kraj – miesto, kde si prvýkrát rozbili
koleno, miesto, kde sa učili bicyklovať, miesto, kde pr−
výkrát bozkali svoju prvú lásku a zároveň miesto, do
ktorého sa vždy budú s radosťou vracať.

Prvý raz sme zazreli nielen divú kačicu s káčatkom,
ale aj letiaceho bociana. Hľadíme do výšky smerom
jeho letu. Rozprestrené krídla sa nám postupne vzďa−
ľujú. Prekrásny pohľad. Bocian hniezdi vo výšinách
Beckovského hradu, ale noblesne krúžiť ho nad obo−
rou sme doteraz nevideli. Až teraz. Nech si táto gene−
rácia uchová v pamäti aspoň zlomok toho, čo v nej
evokuje potešenie a pripomína radosť z mladosti a nech
cíti vôňu domova podľa seba a na základe vlastných
skúseností.

PhDr. Lenka Mandelíková, PhD.

K morálnym základom každej spoloč−
nosti je preukazovanie úcty k seniorom, aby
mali

zabezpečené postavenie v spoločnosti
a hmotné zabezpečenie až do svojej smrti.

Vývojom spoločnosti  tento jav ale ustu−
puje a postavenie seniorov sa stáva indivi−
duálnou záležitosťou.

Vzhľadom na to, by každý z nás už počas
aktívneho pracovného života mal myslieť a
zabezpečiť si svoju budúcnosť hlavne keď už
bude odkázaný na pomoc iných ľudí. Svoju
úlohu tu musí zohrať najmä rodinná solidarita a
morálna povinnosť doopatrovania svojich naj−
bližších.

Majetok a finančné prostriedky, ktoré si
vytvorili seniori by mali byť prednostne po−
užité na ich doopatrovanie.

V súčasnej dobe čakajú tisíce ľudí v
poradovníkoch na miesta v domovoch so−
ciálnych služieb, ktoré môžu byť verejné,
čiže patria pod samosprávne kraje, mestá

a obce alebo neverejné, ktoré patria súk−
romným prevádzkovateľom.  Náklady na
pobyt seniora v týchto zariadeniach sú pri−
bližne rovnaké a pohybujú sa okolo 1 000
euro na mesiac. Poplatky vo verejných za−
riadeniach, ktoré patria samospráve sa po−

hybujú od  200 – 300 eur mesačne.  Zvy−
šok uhrádza organizácia, ktorej zariadenie
patrí. V súkromných zariadeniach sa platí
600 − 800 eur, pričom takmer celú sumu si
platí žiadateľ o umiestnenie v tomto zaria−
dení.

V našom regióne od Beckova po Novú
Lehotu po zrušení domova dôchodcov v
Beckove nie je žiadne zariadenie, ktoré by
poskytovalo celodennú sociálnu službu pre
seniorov. Starostovia obcí nášho regiónu
sa dlhodobo zaoberajú touto otázkou na
svojich poradách. Vstúpili do rokovania s
majiteľom rekreačného zariadenia Modro−
vá (bývalé zariadenie ROH Vzduchotech−
nika) JUDr. Vladimírom Škutom, CSc., kto−
rý si osvojil myšlienku zmeniť rekreačný
účel tohto zariadenia  na  penzión pre seni−
orov s uvažovaným zriadením 78 lôžok.

V súčasnosti už prebieha rekonštrukcia
tohto zariadenia a majiteľ má v úmysle už v
roku 2012 tento penzión otvoriť.  Treba si

však uvedomiť, že maji−
teľ si financuje sám túto
rekonštrukciu a budúci
klienti budú platiť v tom−
to zariadení 600 až 700
eur.

Všetci si uvedomuje−
me, že situácia v oblasti
sociálnych služieb je
veľmi zložitá a pokiaľ sa
nepripraví a prijme kva−
litný zákon o sociálnych
službách, ktorý bude rie−

šiť najmä systém financovania týchto slu−
žieb, zostáva riešenie situácie seniorov na
žiadateľovi o tieto služby a jeho najbližšej
rodine.

Ing. Pavel Pristaš
predseda mikroregiónu

Penzión pre seniorov v Modrovej

Ministerstvo dopravy, výstavby a regi−
onálneho rozvoja SR vydalo v súlade s §
67, ods.4 zákona č.220/2007 Z.z. o digitál−
nom vysielaní programových služieb a po−
skytovaní iných obsahových služieb
prostredníctvom digitálneho prenosu a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 556/2010 Z.z. vydalo vý−
zvu na predkladanie žiadostí na poskytnu−
tie jednorazového nenávratného finančné−
ho príspevku na nákup zariadenia pre prí−
jem digitálnej televízie bez ohľadu na plat−
formu príjmu na území Slovenska.

Oprávnenou osobou na predloženie žia−
dosti je fyzická osoba, ktorá je platiteľom
úhrady za služby verejnosti poskytované
Rozhlasom a televíziou Slovenska (tzv. kon−
cesionárske poplatky) a ktorá je zároveň
poberateľom dávky a príspevkov v hmotnej
núdzi alebo patrí do okruhu spoločne posu−
dzovaných osôb s poberateľom dávky a
príspevkov v hmotnej núdzi. Ťažko zdra−
votne postihnutí občania, ktorí sú od platenia
tzv. koncesionárskych poplatkov oslobode−
ní, musia byť pre poskytnutie príspevku sú−
časne poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.

Príspevok je 20 eur. Ministerstvo po−
skytne príspevok na základe písomnej žia−
dosti. Formulár žiadosti sa nachádza na
internetovej stránke www.mindop.sk, na
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny,
na poštách.

Žiadosť musí obsahovať potvrdenie Úra−

du práce, sociálnych vecí a rodiny o pobe−
raní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi
nie staršie ako jeden mesiac žiadateľom
alebo spoločne posudzovanou osobou a v
prípade držiteľa preukazu ZŤP treba dolo−
žiť, že je zároveň poberateľom dávky a
príspevkov v hmotnej núdzi alebo je spo−
ločne posudzovanou osobou s poberate−
ľom uvedenej dávky.

Žiadosť musí obsahovať:
− osobné údaje (priezvisko, meno, rod−

né číslo, trvalý pobyt, odberné miesto elek−
triny, adresa na doručovanie)

− potvrdenie príslušného Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny SR (nie staršie
ako jeden mesiac)

− variabilný symbol alebo evidenčné číslo
SIPO (v prípade platiteľa tzv. koncesionár−
skych poplatkov)

− neoverenú fotokópia preukazu ZŤP (v
prípade, ak je žiadateľ oslobodený od tzv.
koncesionárskych poplatkov)

− označenie typu zariadenia, na ktoré
žiadateľ príspevok použije

− spôsob poskytnutia príspevku (ban−
kovým prevodom alebo poštovou poukáž−
kou)

− miesto, dátum a podpis.
Lehota na podanie žiadosti je do

31.8.2011. Ministerstvo žiadosti o príspe−
vok na digitálne vysielanie preveruje prie−
bežne. Oprávneným žiadateľom poskytne
finančný príspevok do troch mesiacov.

Príspevok na digitálne vysielane je len
pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi
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Svetová Adela Ondrejovičová
Tri vrcholy v jubilejnej sezóne Fitnesscentra P+D Jarábek Trenčín

Krásna  a zaslúžená odmena pre dipl.trénera Pavla Jarábka! Počas 20−
ich rokov od začiatku svojej trénerskej činnosti po založení prvého kulturis−
tického oddielu v trenčianskom kraji v jeho bydlisku, Beckove, pripravil vo
svojom fitnescentre P+D JARÁBEK Trenčín–Juh desiatky pretekárov v ka−
tegórii športová a klasická kulturistika, fitness a bodyfitnesss, ktorí sa umiest−
ňovali na popredných miestach a medailových pozíciách v republike.

V tento jubilejný rok sa práve pretekárke Adele Ondrejovičovej, ktorá
pochádza z Beckova, bydliska trénera Jarábka, zaslúžene darilo a išla krok
za krokom stále vyššie za hodnotnejšími medailami.

Reťaz úspechov sa začala práve na juniorských  Majstrovstvách repub−
liky v kulturistike, fitness a bodyfitness v júni v Beckove. Po víťazstve bola
nominovaná na Majstrovstvá Európy do Donetska.

Dosiahla tu dvojnásobný úspech, keď získala titul ME v kategórii bodyfit−
ness a súčasne titul absolútnej majsterky Európy. Tento titul v histórii našich
pretekárok je ojedinelý.

Ako úradujúca juniorská majsterka sa na jeseň oťukávala a zúčastnila
súboja v ženskej kategorii na Tatranskom pohári v Poprade.

Čakala ju rozhodujúca Grand Prix v Dubnici, ktorú bezkonkurenčne vy−
hrala a tiež sa stala absolútnou majsterkou Veľkej ceny.

Týmto bola zaradená do A–družstva reprezentačného tímu Slovenska.
Priblížil sa 11. december 2010 – deň finálového zápolenia na Majstrovstvách
sveta v Turecku. Tretí nezabudnuteľný vrchol v kariére našej dvadsaťročnej
pretekárky nastal po vyhlásení víťaziek – naša Adela Ondrejovičová získala
bronzovú medailu v kategórii bodyfitness junioriek nad 163 cm.

Tento  vynikajúci úspech je dôkazom, že prirodzené danosti podporova−
né odborným vedením trénera, nekompromisným tréningom, pevnou vôľou,
disciplínou, odriekaním a s perfektným rodinným zázemím, prinesú tomu
zodpovedajúci a tajne očakávaný výsledok.

V neposlednom rade sa za úspechom našich pretekárov skrýva aj správna
životospráva a kvalitné, overené doplnky výživy od firmy Kompava. Pomo−
cou doplnkov od tejto firmy sa v dôležitých etapách pred súťažou vycibrila
ich výborná forma a kvalita, čoho výsledkom sú vynikajúce umiestnenia na
európskych a svetových súťažiach. Doplnky od firmy Kompava využívajú
nielen vrcholoví športovci, ale aj široká verejnosť.

Ing. Darina Jarábková

Cigánski diabli prídu do Beckova
Po úspešnom vystúpení v Kálnici na sklonku minulého roku, prichádzajú

do nášho regiónu opäť.
Orchester „Cigánski diabli“ je jeden z najlepších orchestrov v kategórii

Etno a World Music na svete, o čom svedčia desiatky tisícok predaných
CD−nosičov ocenené dvoma zlatými a dvoma platinovými platňami.

Orchester spolupracuje s mnohými poprednými symfonickými orches−
trami, dirigentami, spevákmi a inštrumentalistami rozličných hudobných žán−
rov − Gipsy Kings, Bettina Castaňo & Flamenco group, Paul Gulda & Vieden−
ské sláčikové kvarteto, Cyperský symfonický orchester Nicosia, Filharmó−
nia B.Martinu Zlín, Moravská Filharmónia Olomouc, Štátna Filharmónia −
Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu Bratislava, A. Podařil,
P. Breiner, K. Kevický, L. Bílá, P. Dvorský, D. Hulka, I. Csáková, S. Sklov−
ská, P. Habera, K. Hasprová, s ktorými sa podieľa na veľkom počte koncer−
tov, CD−albumov a televíznych relácií...

Orchester Cigánski Diabli ročne absolvuje okolo 180 koncertov na Slo−
vensku, v Čechách a v zahraničí. Reprezentuje slovenskú kultúru po celom
svete: Vancouver, Zimné Olympiské hry, svetové výstavy Expo – Zaragó−
za, Sanghai, Nemecko, Rakúsko, Cyprus, Turecko, Čína, Francúzsko.

Koncert v Beckove sa uskutoční v nedeľu  11. septembra 2011  o
19.00 h v kultúrnom dome. Cena vstupenky: 10 Eur

Predpredaj vstupeniek od júla 2011 na obecnom úrade v Beckove u I.
Martišovej. Informácie: 032 7742727, 0915 736 779. Informácie o ďalších
miestach predpredaja: www.obec−beckov.sk

foto © Martin Markech

Program dávok potravín
Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre obzvlášť

zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. V Európskej únii sa
tento program uplatňuje od roku 1987 a je financovaný z Európskeho
poľnohospodárskeho a záručného fondu.

V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj Slovenská republika.
Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým,

že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané
základné potraviny − pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny.

Poberatelia pomoci:
* deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách;
* deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti;
* obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti;
* deti v náhradnej rodinnej starostlivosti;
* fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi
a príspevku k dávke;
* osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú
vyplácané dotácie);
* poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje
305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného,
invalidného dôchodku).
Potraviny budú dodané v skupinových obaloch s hmotnosťou 10 kg.
Každý skupinový obal bude obsahovať 10 kg pšeničnej hladkej múky

v spotrebiteľských baleniach po 1 kg alebo 10 kg bezvaječných cestovín
v spotrebiteľských baleniach po 0,5 kg.

Obaly určené pre spotrebiteľa budú označené textom „Pomoc EÚ“ a
doplnené zobrazením vlajky Európskej únie.

Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg
bezvaječných cestovín.

Ako dostanem pomoc
Pri preberaní dodávky potravín sa každý príjemca potravín preukáže

platným občianskym preukazom a potvrdením/rozhodnutím nasledovne:
* v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa

zverené do osobnej starostlivosti predlží k nahliadnutiu rozhodnutie súdu;
* fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a prí−

spevku k dávke predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;

* osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplá−
cané dotácie) predložia k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá príslušný
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;

* poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00
EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dô−
chodku) predložia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o pri−
znaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o
valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej pois−
ťovne o výške poberaného dôchodku;

Príjemca svojim podpisom potvrdí prevzatie potravín a zároveň sa
zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať.

Kto bude potraviny rozdávať
Potraviny budú v Slovenskej republike distribuovať dve charitatívne

organizácie:
* Potravinová Banka Slovenska, o. z., kpt. Nálepku 19, 082 01 Lipany
* Služby Božieho Milosrdenstva, n. o., Lackov č. 5, 962 44 Lackov
Charitatívne organizácie budú spolupracovať pri distribúcii potravín s

ďalšími organizáciami, spolkami, obcami, úradmi.
Kde a kedy sa budú potraviny rozdávať
Konkrétne miesto a čas rozdávania potravín v jednotlivých obciach

budú oznámené prostredníctvom charitatívnych organizácií.
Program dodávok potravín v roku 2011 v Slovenskej republike.

KOVP informuje − Jarné podomové obchody
Vážení občania!
Chceli by sme Vás upozorniť na to, aby ste si preverili totožnosť

každého neznámeho, ktorého vidíte prvý raz. Takúto osobu alebo osoby
nevpúšťajte do príbytku, jednajte vonku pri bráne a k jednaniu si podľa
možnosti privolajte suseda, aby Vám mohol pomôcť v prípade nekalého
konania neznámej osoby alebo osôb. Nedovoľujte žiadny podomový pre−
daj s predvádzaním vo vnútri obydlia.

Dňa 21.2.2011 náš priateľ, ktorý nechce byť menovaný, vpustil do
svojej domácnosti neznámeho muža, videl ho prvýkrát a nepreveril si
jeho totožnosť, chvíľu ho nechal samého v byte a výsledok sa dostavil.
Z peňaženky voľne položenej na stole mu neznámy muž odcudzil práve
v banke vybratých 1000 eur a ušiel preč.

To nech je poučenie pre ostatných občanov a hlavne starších spolu−
občanov. Upozorňujeme, že už dávno neplatí: všetci ľudia sú dobrí.

Pavol Hladký
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Explózia zábavy v Beckove
Je tu opäť čas, keď letné slnečné lúče šteklia naše tváre, a

to nám pripomína, že už onedlho v nádhernom prostredí histo−
rického Beckova vypukne skvelá zábava. Od piatka 15. júla
2011 až do nedele bude atmosféra v tomto prekrásnom kúte
Slovenska dýchať legendárnymi Beckovskými slávnosťami.

Uličky Beckova zaplaví takmer stovka najrôznejších stánkov,
v ktorých predvedú svoje nenapodobiteľné umenie naši najlepší
majstri ľudových remesiel. Čarovnú vôňu stredoveku so sebou
privezú na koňoch rytieri. Nezabudnuteľné dobové ukážky bojov
sú už tradične neodmysliteľnou súčasťou Beckovských sláv−
ností. Aj najmenšie ratolesti

majú dôvod na radosť. Potešíme ich detským mestečkom
s trampolínou, skákacím hradom, ba aj lunaparkom. Naši ho−
rolezci sprístupnia pre všetkých adrenalínových nadšencov
rebrík na tunajšom brale. V MY−aréne sa budú odohrávať dis−
kusie na najrozmanitejšie témy. Spomeňme napríklad len ces−
tovanie, vikingskú kuchyňu či kozmonautiku. Nebudú chýbať
ani obľúbené Majstrovstvá sveta v hode vidlami Vidlomet 2011.
Dúfame, že sa medzi vami nájde odvážlivec, ktorý prekoná
minuloročný štyridsaťmetrový rekord, snáď aj vďaka novinke
− vidlám tretej generácie JUNIOR.

Výťažok s podujatia poputuje už tradične na charitatívne účely.
Aká by to bola zábava bez hudby? Tento rok máme pre všetkých
prichystanú skutočnú lahôdku. Fanúšikov dobrej slovenskej
hudby určite poteší správa, že na pódiách vystúpia okrem iných
aj také hviezdy ako ZUZANA SMATANOVÁ a TUBLATANKA.
Sobota bude taktiež patriť obľúbenému futbalu, na ktorom priví−
tame aj ostrieľaných harcovníkov z TV MARKÍZA.

Bohatý program a malebné prostredie robia z Beckovských
slávností jednoznačného favorita medzi tipmi na príjemné strá−
venie teplých letných dní. Nechajte sa uniesť aj vy ich jedineč−
ným čarom. Info: www.doubleagency.sk, www.vidlomet.com

Richard Lalik

MY ARÉNA
11.00 - 12.00 - Jan Arvid Eriksson - známe tváre

Škandinávie (športovci, umelci, vedci)
12.00 - 13.00 - p. Bubeníková - história Beckova, èast II.
14.30 - 15.15 - Stanislav Glejdura - horolezectvo v Nórsku

a Himalajách
15.30 - 16.15 - p. KARLÍK - UFO na Slovensku, bytosti a piktogra

my. Odtajòovanie záznamov o ufo v zahranièí.
16.30 - 17.30 - MY-TN- história vzniku novín
17.45 - 18.15 - vyhlásenie výsledkov - VIDLOMET
18.30 - 19.30 - Pavel Chrenèík alias Klokan - Amerika na kolese

BECKOVSKÉ SLÁVNOSTI
PROGRAM

SOBOTA
8.00 − začiatok remeselného jarmoku ľudovej tvorby
9.00 − začiatok akreditácie: VIDLOMET
9.00 − Slávnostný výkop − futbalový turnaj mužstiev −

− Beckov, Výber Sveta, Markíza team
9.00 − 10.00 − Beckov vs Výber Sveta
10.00 − 11.00 − Markíza team vs Výber Sveta
11.00 − 12.00 − Markíza team vs Beckov

13.00 − Slávnostné otvorenie, príhovor starostu obce,
− DA, Rytierov

13.20 − 14.30 Šarvátka v obci, sprievod rytiera Ctibora,
− BITKA č. 1. Zbrojnoši − Bludní rytieri

16.00 − 16.30 − BITKA č. 2. − zbrojnoši − Bludní rytieri
16.30 − koniec− VIDLOMET − spracovanie výsledkov
17.45 − 18.15 − MY Aréna − vyhlásenie výsledkov, VIDLOMET
19.30 − 20.00 − BITKA č. 3. − zbrojnoši − Bludní rytieri
21.00 − 21.30 − BITKA č. 4. − zbrojnoši − Bludní rytieri

NEDEĽA
8.00 − začiatok remeselného jarmoku ľudovej tvorby

14.00 − 14.45 − Rytiersky turnaj − rytierske súboje na koňoch
16.15 − 16.45 − Koncert v kláštore − Beckovský spevácky zbor
17.00 − 17−30 − Rytiersky turnaj − ukážky rytierskej šikovnosti

ICS MUSIC STAGE
PIATOK

18.00 − 24.00 − Oldies party − hudba rokov 1960 − 2000
SOBOTA

12.00 − 13.00 − Lubor Benkovič, unplugged
14.15 − 15.00 − Ondrej Botek Quartet,  jazz
15.00 − 16.00 − Bank of Joe,  rock
16.15 − 17.00 − Hrana,  electronica−rock’n’roll
17.00 − 18.00 − Slniečko,  folk
18.00 − 19.00 − Fuera Fondo,  ska
19.00 − 21.00 − Zuzana Smatanová,  pop
21.00 − 23.00 − Tublatanka,  rock
23.00 − 24.00 − Rockovanka,  rock

NEDEĽA
13.00 − 14.00 − Bojnická kapela
15.15 − 16.15 − FS Krajnanec
16.45 − 18.45 − Májovanka


