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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Na zasadnutí obecného za−

stupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 8.8.2008 boli prijaté tieto
uznesenia:

Uz. č. 276/2008 – OZ vzalo na
vedomie kontrolu uznesení zo za−
sadnutia, ktoré sa konalo
1.7.2008 bez pripomienok.

Uz. č. 277/2008 – OZ schváli−
lo:

a) kúpu pozemku parc.č. 198/
2 o výmere 137 m2, ktorej vlast−
níkom je Stavebné bytové druž−
stvo občanov, Nové Mesto nad
Váhom, Inovecká 3, za cenu uve−
denú v ponuke.

b) Kúpu pozemku parc.č.197/
2 o výmere 271 m2 od PD Bec−
kov za cenu uvedenú v ponuke.

c) OZ neschválilo kúpu po−
zemku parc.č. 197/3 o výmere 153
m2, vlastníkmi ktorého sú Pavol
Švec, Marián Bartek, Ivan Čič−
manský, Jaroslav Gazdík, Beckov
č. 202, za cenu uvedenú v ponu−
ke.

Uz. č. 278/2008 − OZ vzalo na
vedomie správu hl. kontrolórky z
vykonaných kontrol a predlože−
ných prác na obdobie do konca
roka 2008 bez pripomienok.

Uz. č. 279/2008 – OZ a) vzalo
na vedomie informáciu o potre−
be získania odborne spôsobilej
osoby pre účely výkonu staveb−
ného dozoru pri rekonštrukcii
NKP Hradu Beckov;

b) vzalo na vedomie informá−
ciu starostu obce o podaní žia−
dosti a projektu na Úrad vlády SR
so žiadosťou o získanie finanč−
ných prostriedkov z nórskeho fi−
nančného mechanizmu pre úče−
ly rekonštrukcie horného hradu;

c) vzalo na vedomie informá−
ciu o pozvaní starostu nórskej
obce Bamble Comune na náv−

števu obce Beckov z dôvodu na−
plnenia podmienky projektu.

Uz. č. 280/2008 – OZ schváli−
lo zriadenie múzea s názvom
Hradné múzeum Beckov, ako
neziskovú organizáciu pre posky−
tovanie všeobecneprospešných
služieb.

Uz. č. 281/2008 – OZ a) vzalo
na vedomie informáciu o prípra−
vách Osláv 800. výročia prvej pí−
somnej zmienky.

b) OZ uložilo všetkým, ktorým
boli zverené akékoľvek úlohy, pl−
niť si ich zodpovedne pre dôstoj−
nú realizáciu osláv a reprezentá−
ciu obce.

Uz. č. 282/23008 – a) OZ vza−
lo na vedomie žiadosť riaditeľky
ZŠ s MŠ J. M. Hurbana zo dňa
16.7.2008 ohľadne finančných
prostriedkov.

b) OZ uložilo finančnej komisii
pripraviť do septembrového za−
sadnutia návrh riešenia.

Uz. č. 283/2008 – a) OZ vzalo
na vedomie žiadosť firmy PRO−
DISTAV s.r.o., Krajinská 1, Pieš−
ťany o vydanie predbežného sta−
noviska obce k zmene a dopln−
kov územného plánu.

b) OZ odporučilo prizvať zá−
stupcu firmy Prodistav s.r.o. na
zasadnutie zastupiteľstva
9.9.2008.

Uz. č. 284/2008 – OZ schváli−
lo zmeny v programoch kábelo−
vej televízie, a to STV 3 ako vý−
menu za satelitný kanál za pod−
mienok uvedených v zápisnici.

Uz. č. 285/2008 − a) – OZ vza−
lo na vedomie žiadosť p. Mgr.
Silvestra Cehlárika, Odbojárov
1958/14, Dolný Kubín, ohľadne
vydania predbežného stanoviska
obce k zmene a doplnku územ−
ného plánu.

b) OZ neschválilo vydanie
predbežného kladného stanovis−
ka k zmene a doplnku ÚPN obce
Beckov za účelom realizácie zá−
meru logistiky.

Uz. č. 286/2008 – OZ vzalo na
vedomie informáciu starostu obce
o potrebe prípravy VZN obce o
výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti škôl a školských zaria−
dení v obci.

Na zasadnutí 9.9.2008 po−
slanci prijali tieto uznesenia:

Uz. č. 287/2008 – OZ vzalo na
vedomie kontrolu uznesenia zo
zasadnutia, ktoré sa konalo dňa
8.8.2008 bez pripomienok.

Uz. č. 288/2008 – OZ schváli−
lo VZN o výške mesačného prí−
spevku na čiastočnú úhradu ná−
kladov na činnosti škôl a škol−
ských zariadení v obci Beckov
bez pripomienok.

Uz. č. 289/2008 – OZ vzalo
na vedomie čerpanie rozpočtu
obce Beckov za 1.polrok 2008
bez pripomienok.

Uz. č. 290/2008 – OZ vzalo na
vedomie čerpanie rozpočtu ZŠ s
MŠ J.M.Hurbana za 1.polrok
2008 bez pripomienok.

Uz. č. 291/2008 – OZ vzalo
na vedomie cenové ponuky
na rekonštrukciu stĺpa sv. Tro−
jice.

Uz. č. 292/2008 – a) OZ vzalo
na vedomie informáciu Ing. Mi−
chala Maťaša, bytom Bratislava,
Gröslingova 59, ako odborne spô−
sobilej osoby o výsledku súťaže
pre výber dodávateľa na akciu
Rekonštrukcia hradu Beckov.

b) OZ schválilo návrh zmluvy
o dielo pre rekonštrukciu NKP
hradu Beckov s firmou STARO−

MAG, Hlaváčikova 13, Bratislava
– Horný hrad.

c) OZ schválilo návrh zmluvy
o dielo pre rekonštrukciu NKP
hradu Beckov s firmou STARO−
MAG, Hlaváčikova 13, Bratislava
– Dolný hrad.

Uz. č. 293/2008 – OZ vzalo na
vedomie informáciu starostu obce
o potrebe realizácie akcií pre prí−
pravu rozpočtu pre rok 2009.

Uz. č. 294/2008 – OZ schváli−
lo Zakladateľskú listinu Beckov−
ské hradné múzeum v zmysle
návrhu.

Uz. č. 295/2008 – OZ schváli−
lo Štatút Beckovského hradného
múzea v zmysle návrhu.

Uz. č. 296/2008 – OZ vzalo na
vedomie informáciu starostu obce
a členov prípravného výboru
800.výročia 1.písomnej zmienky
o vyhodnotení osláv s pripomien−
kami prípravného výboru.

Uz. č. 297/2008 – OZ schváli−
lo ďalších dvoch členov do Rady
školy, a to: p. Annu Kabelíkovú,
bytom Beckov č. 153 a p. Ing. Ele−
nu Pavlíkovú, bytom Beckov č.
412.

Uz. č. 298/2008 – OZ schválilo
predaj traktora za najvýhodnejšiu
cenu.

Uz. č. 299/2008 – OZ vyjadrilo
záporné stanovisko k žiadosti fir−
my Prodistav, s.r.o. Piešťany o
zmeny a doplnky ÚPN obce Bec−
kov v lokalite „Pri mlyne“.

Uz. č. 300/2008 –a) OZ vzalo
na vedomie vzdanie sa funkcie
člena finančnej komisie Ing. Ro−
mana Pukšu z dôvodu zmeny tr−
valého pobytu.

b) OZ schválilo za člena fi−
nančnej komisie Ing. Mareka
Jambora, bytom Beckov č.152.

Spracovala: A. Benková

Na základe požiadavky tvor−
cov Beckovských novín o poskyt−
nutie stanoviska k predmetnej
veci uvádzame nasledovné:

Dňa 23.5.2008 bola OÚŽP v
Novom Mesto nad Váhom doru−
čená žiadosť od TVK, a.s., Tren−
čín /Trenčianske vodárne a ka−
nalizácie, a.s. Trenčín/ o vyhlá−
senie ochranných pásiem vodá−
renského zdroja B−1 Beckov pod−
ľa § 32 zák. č. 364/2004 Z.z. o
vodách /vodný zákon/.

Nakoľko podanie neobsaho−
valo všetky potrebné náležitosti
pre vyhlásenie ochranných pá−
siem vodárenského zdroja B−1
Beckov, konanie bolo dňa

13.06.2008 prerušené na dobu
90 dní.

Po doplnení podania bude
OÚŽP pokračovať v konaní, a to
zaslaním oznámenia o začatí ko−
nania známym účastníkom kona−
nia, ktorých pozemky /nehnuteľ−
nosti/ sa budú nachádzať v pásme
s veľmi vysokým stupňom ohroze−
nia a všetkým dotknutým orgánom.

 V oznámení bude stanovený
termín ústneho konania a vzhľa−
dom k tomu, že nie sú známe všet−
ky adresy vlastníkov nehnuteľností
a konanie sa dotýka veľkého
množstva účastníkov konania,
bude toto oznámenie o začatí ko−
nania oznámené – doručené ve−

rejnou vyhláškou v obci Beckov.
Na základe tohto oznámenia

sa môžu konania zúčastniť všetci
oslovení, ktorí si pred konaním a
počas konania môžu uplatniť svo−
je námietky a pripomienky k pred−
loženému návrhu.

Návrh na určenie ochranných
pásiem vodárenského zdroja je
podľa § 32 ods. 4 vodného záko−
na povinný podať ten, kto má
povolenie na odber vody z vodá−
renského zdroja, a to je v tomto
prípade TVK, a.s. Trenčín, nakoľ−
ko obec Beckov vložila svoj ma−
jetok /vodovod/ do TVK, a.s. Tren−
čín. Z tohto dôvodu vedeniu obce
/starosta, OZ/ nevyplývala dote−

raz žiadna povinnosť informovať
občanov obce o návrhu ochran−
ných pásiem vodárenského zdro−
ja B−1 Beckov na verejných zhro−
maždeniach, resp. inou formou.
Všetci zainteresovaní budú o
predmetnom návrhu informovaní
včas na základe už spomínané−
ho oznámenia OÚŽP.

V súčasnosti je ťažké predvídať
v akej podobe bude predmetný
návrh schválený a aké podmien−
ky, príp. obmedzenia, budú nako−
niec prijaté v záujme ochrany vo−
dárenského zdroja B−1 Beckov.

RNDr. Jozef Ševcech
prednosta OÚŽP v Novom

Meste nad Váhom

Stanovisko OUŽP v Novom Mesto nad Váhom k vyhláseniu ochranných
pásiem vodárenskeho zdroja B−1 v obci Beckov
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Na slovíčko, pán starosta...
1. Pán starosta, skončilo leto a my máme

za sebou okrem iného aj oslavy 800. výro−
čia prvej písomnej zmienky o našej obci.
Ako by ste zhodnotili priebeh osláv s od−
stupom mesiaca? Splnili očakávania?

Spoločne sme
si pripomenuli vý−
znamné výročie –
800 rokov od pr−
vej písomnej
zmienky o našej
obci, o obci Bec−
kov. Bola to osla−
va pre našich ob−
čanov, rodákov,
priaznivcov Bec−
kova a všetkých
ľudí dobrej vôle.
Samozrejme, aj
tur istov a náv−
števníkov našej
obce. Mnohí si

však zamieňali oslavy prvej písomnej zmienky
s Beckovskými letnými slávnosťami. Cieľom bolo
pripomenúť si a osláviť toto významné jubileum
našej obce, čo podľa mňa svoj účel splnilo. Aj
touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí
sa akoukoľvek mierou zaslúžili o prípravu, rea−
lizáciu a dôstojný priebeh 800. výročia prvej
písomnej zmienky o našej obci. Myslím si, že
mi neprináleží hodnotiť, chcem však povedať,
že si rád vypočujem návrhy, konštruktívnu kri−
tiku, ako uvedené podujatie podobného tipu v
obci pripraviť, zorganizovať, ale i vyfinancovať.
Samozrejme, aj s konkrétnymi ľuďmi, ktorí budú
niesť zodpovednosť.

2. Naši občania sa často pýtajú, či sa
budú konať na budúci rok Beckovské letné
slávnosti?

Na poslednom hodnotiacom zasadnutí prí−
pravného výboru 800. výročia prvej písomnej
zmienky, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.9.2008 v
sále kultúrneho domu, sme sa touto otázkou
zaoberali. Všetko sa odvíja od toho, v akom
časovom horizonte sa rozhodne o pridelení fi−
nančných prostriedkov na rekonštrukciu NKP
Hradu Beckov a kedy začnú samotné práce.
Samozrejme, že aj od iných akcií investičného
typu, ktoré by sme chceli v historickom jadre
obce v budúcom roku začať. Rozhodne však
chceme pripraviť akcie podobného alebo iného
typu, čo treba náležite premyslieť a schváliť v
obecnom zastupiteľstve (ďalej len OZ). Hlavne
kvôli termínu bude potrebné túto záležitosť ukon−
čiť najneskôr do konca tohoto roka.

3. Bola už podaná žiadosť s projektom,
ktorá by mala zabezpečiť financie na rekon−
štrukciu ZŠ?

Dňa 4. septembra 2008 som osobne doručil
pripravenú žiadosť s projektom pod názvom
“Adaptácia hospodárskeho pavilónu ZŠ na MŠ
v Beckove” na Ministerstvo výstavby a regio−
nálneho rozvoja. Komisia odobrila pripravený
projekt so žiadosťou a posunula ho na vyhod−
notenie. Výsledok bude známy do 100 dní, t.j.
niekedy okolo Vianoc. V prípade pridelenia fi−
nančných prostriedkov pre našu obec, chce−
me zrealizovať rekonštrukciu nedostavaných
častí za účelom presťahovania MŠ do priesto−
rov ZŠ, zariadenie kuchyne, jedálne, zrealizo−

vať nové ihrisko a pod.
Nakoľko výška žiadaných f inančných

prostriedkov pre realizáciu uvedeného projektu
bola limitovná a nepokryje niektoré potrebné
práce − ako zateplenie, výmena okien a pod.,
chceme sa vo výzve, ktorá by mala byť zverej−
nená v mesiaci januári 2009, uchádzať o ďalšie
finančné prostriedky. Na to je však potrebné
spracovať ďalší projekt.

4. V Matiáške vyrástol nový most, je pred−
poklad, že sa bude pokračovať i v ďalších
prácach pri údržbe a rekonštrukcii kanálov
v uvedenej časti obce?

Pre budúci rok plánujeme do rozpočtu zahr−
núť i ďalšie práce pre postupnú opravu a re−
konštrukciu kanálov v tejto lokalite, ktorá to
nutne potrebuje. Nielen na základe potreby, ale
i žiadostí a pripomienok občanov.

5. Ako pokračujú práce na rekonštrukcii
kotolne na Obecnom úrade?

Práce na rekonštrukcii kotolne splynofiko−
vaním pokračujú plynule a zatiaľ bez vážnych
problémov. Obecný úrad spolu s priestormi kul−
túrneho domu bude k 15. októbru splynofikova−
ný.

6. Pán starosta, môžete sa vyjadriť k pri−
pravovanému vyhláseniu ochranného pásma
vodného zdroja v beckovskom parku a zá−
roveň i k názoru, ktorý bol pred časom pí−
somnou formou rozširovaný medzi niekto−
rých našich občanov?

V júnovom čísle Beckovských novín som in−
formoval o návrhu ochranných pásiem vodné−
ho zdroja, ktoré na podnet Trenčianskej vodá−
renskej spoločnosti spracovala fi Vodné zdroje
Slovakia a celý proces, ktorý nie je jednodu−
chý, bude koordinovaťspoločnosť a vyhlasovať
Obvodný úrad životného prostredia v Novom
Meste nad Váhom (vyjadrenie OÚŽP uverejňu−
jeme na str. 2). Písomné materiály, ktoré boli
roznášané do niektorých domácností, podľa
môjho názoru nepotrebujú komentár. Nech si
každý, kto aspoň časť materiálov prečítal, urobí
vlastný úsudok. Vedenie obce (zastupiteľstvo,
starosta) je v zmysle zákona č. 612 o obec−
nom zriadení povinné zabezpečovať okrem iné−
ho aj zásobovanie pitnou vodou, to znamená aj
chrániť vodný zdroj. Sme si vedomí toho, že
nové ochranné pásmo určite znevýhodní určitú
časť vlastníkov nehnuteľností – či už fyzické
alebo právnické osoby, teda i obec. Preto sa
už niekoľko rokov pracuje na tom, aby Tren−
čianske vodárne a kanalizácie, a.s., začali s
prípravou a realizáciou využitia vodných zdro−
jov v lokalite “Ostredky”. V tomto období boli
vyčlenené finančné prostriedky pre vypraco−
vanie projektovej dokumentácie k zámeru vyu−
žitia uvedených vodných zdrojov v Ostredkoch
a začali prípravné práce. Je našou snahou, aby
sa pripravená projektová akcia začala čo naj−
skôr a vodné zdroje v Ostredkoch pomáhali
zásobovať obec pitnou vodou nielen z hore
uvedeného dôvodu, ale i pre uspokojenie ďal−
šieho záujmu pre výstavbu v obci.

Kto chce oslovovať občanov, musí uvedenú
problematiku dôkladne ovládať a poznať všetky
zámery, ktoré sú zapracované v územnom pláne
obce. V opačnom prípade môže dochádzať k
zavádzaniu.

7. Kaplnka Panny Márie na križovatke pri

obecnom úrade je po vyše roku od osudnej
víchrice, ktorá ju vážne poškodila, odstrá−
nená. Postaví sa na jej mieste nová?

Je to už rok, čo víchrica zapríčinila spadnu−
tie lipy na kaplnku, ktorá bola staticky tak po−
škodená, že nebolo reálne pustiť sa do jej re−
konštrukcie. Nakoľko prác v obci je veľa a ľudí
málo, nedostali sme sa k uvedenej kaplnke, čo
mi bolo zo strany občanov v osobnom styku
viackrát pripomínané. Priznám sa, tak trochu
som dúfal, že sa toho chytí aj niekto iný a ja mu
pomôžem, ale nedočkal som sa. Podarilo sa
asanovať kaplnku, za čo chcem poďakovať p.
Kalabovi a fi REX (p. Petrovi Čiklovi s manžel−
kou). Nakoľko v rozpočte obce nie sú pre uve−
denú akciu vyčlenené finančné prostriedky,
chcem požiadať OZ o ich aspoň čiastočné vy−
členenie, prísľub mám i od sponzorov a dúfam
i v podporu občanov. Na jeseň by sme chceli
realizovať aspoň hrubú stavbu a dokončiť ju do
1.7.2009. Pevne verím v pomoc a podporu na−
šich občanov.

8. Ste už 18. rok starostom obce. Za Vami
je kus práce, ktorú ste odviedli spolu s po−
slancami OZ. Je sa s čím pochváliť, je aj čo
kritizovať – kde sa pracuje, robia sa aj chy−
by. Dá sa povedať, že ste „starý harcovník“
na starostovskej stoličke, už Vás nič tak ľah−
ko neprekvapí, alebo azda áno?

Funkcia starostu obce nebola, nie je a ne−
bude nikdy ľahké povolanie. Je do vás vložená
dôvera občanov, ktorí od vás očakávajú pravi−
delné riešenie problémov a vytváranie podmie−
nok pre ich lepší život. Toto je však z roka na
rok ťažšie a ťažšie. Ťažšie preto, že menej a
menej ľudí, hlavne odborne zdatných, chce pra−
covať pre dobro celku. Vyplýva to hlavne z
maximálneho pracovného zaťaženia pri zabez−
pečovaní súkromného života.

Je veľa vecí, ktoré ma už v živote nepre−
kvapia, ale stále sa dostávam do situácií, kedy
nevychádzam z úžasu, čo dokáže urobiť s ľuď−
mi závisť, nenávisť, nevraživosť, klamstvo, fa−
loš a emócie. Veľa vecí vychádza z nedostatku
informácií, ale hlavne z nezáujmu o ne. Pri po−
sudzovaní prevládajú emócie, nadradenosť a
jednostrannosť. A keď sa takéto vlastnosti naa−
kumulujú u človeka, ktorý sa vyjadruje alebo
má možnosť vstupovať do vecí verejných, je to
niečo hrozné. O to je práca ťažšia. Ale život je
boj, a preto je treba s uvedenými nešvármi bo−
jovať. Aj napriek rôznym životným situáciám,
ktoré ma stretli, mám stále dosť energie preko−
návať prekážky, ktoré mi výkon mojej funkcie
pre dobro ľudí, prináša. Poznám a mám veľa
priateľov, známych a priaznivcov, ktorí ma ve−
dia podporiť, pomôcť pri napĺňaní potrieb obča−
nov. Za tieto roky, čo som vo funkcii, som urči−
te zbohatol – no nerozmnožil sa môj majetok,
ale nadobudol som nesmierne množstvo skú−
seností, ktoré mi denno−denne prináša práca
vo funkcii starostu. Priazeň vzácnych, obeta−
vých a dobrých ľudí, ktorí mi prinášajú radosť a
pomoc. Ale i nepriazeň tých, ktorí neprajú nie−
len mne, ale ani obci. Žiaľ, aj toto patrí k živo−
tu... Stále sa však držím hesla, ktoré vyslovil
jeden z populárnych politikov v roku 1968: “Mám
rád ľudí, a preto verím v dobro človeka”.

Za rozhovor ďakuje
Dana Badžgoňová
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Dnes na
otázky od−
povedá po−
slanec OZ v
B e c k o v e
Ernest Ben−
ko.

1. Pán
Benko, ste

poslancom už nejaký ten rok,
spomeniete si na dôvody, kto−
ré Vás priviedli do obecnej po−
litiky? Zmenili sa časom, či Vy
ste sa zmenili?

V obci žijem viac ako 41 ro−
kov, a preto mi nie je ľahostaj−
né smerovanie obce, jej rozvoj
a samozrejme, chcel som prilo−
žiť ruku k využitiu možností, kto−
ré sú historicky predurčené Bec−
kovu. Myslím, že aj dnes sú to
dôvody, pre ktoré sa venujem
tejto práci.

2. Na obecné zastupiteľstvá
prichádzate pripravený, o všet−
ko dianie v obci sa zaujímate,
kladiete otázky – človek by po−
vedal, že táto práca Vás baví.
Je to pravda, ste v obecnej po−
litike ako „ryba vo vode“?

Obecná politika ma vždy za−
ujímala, či sa cítim ako ryba vo
vode neviem, dalo by sa však
povedať, že je mojim koníčkom.

3. Ste pracovne vyťažený v
zamestnaní, pracujete pre
obec, ste manžel a otec šty−
roch detí – máte vôbec čas
sám na seba, na svoje koníč−
ky? Ako vlastne oddychujete?

Je pravdou, že moja práca
si vyžaduje veľa hodín bežné−
ho pracovného dňa, a tak voľný
čas najradšej trávim v kruhu
svojej rodiny. Aktivity smeruje−
me na oblasť spoznávania zau−
jímavých miest v širšom okolí
nášho kraja. Rád si prečítam
dobrú knihu, ale to žiaľ nebýva
tak často.

4. Rodina by mala byť na
prvom mieste – cítia to?

Na túto otázku by Vám mala
odpovedať moja manželka a
deti. Ja osobne by som sa ich
bál na to spýtať. Ale vážne. Ur−
čite nie som ideálnym manže−
lom a otcom, ale snažím sa ve−
novať rodine vo voľnom čase. V
každom prípade sa dá moja pro−
fesionálna práca, ale i práca s
naplňovaním poslaneckého
mandátu realizovať hlavne vďa−
ka mojej rodine.

5. Ako politik máte svoje
predstavy o potrebách obce,
o jej prioritách – aké sú podľa
Vás, alebo by mali byť – hlav−

né ciele obecnej politiky? Máte
predstavu aj o tom, ako sa dajú
uskutočniť?

Verím, že každý Beckovčan
má predstavy o potrebách obce,
lebo tie by mali byť totožné s po−
trebami občanov. Potrieb obce
a jej občanov je toľko, že by na
to nestačil priestor určený pre
tento rozhovor. Ak by som však
mal vymenovať hlavné priority,
tak sú to aktivity, ktoré zabez−
pečia trvalý rozvoj Beckova, ako
napríklad zabezpečenie nové−
ho vodného zdroja, ktorý dá re−
álne vyhliadky pre vybudovanie
nového stavebného obvodu.
Ten nám môže vytvoriť pod−
mienky k zastabilizovaniu zá−
kladnej školy. Ďalej by to mali
byť aktivity vedúce k zabezpe−
čeniu vybudovania kanalizácie
z iných zdrojov ako z rozpočtu
obce. Mladí ľudia by určite radi
videli viac aktivít pre využite voľ−
ného času, ako napríklad verej−
ne prístupné športoviská. V ne−
poslednom rade je to aj rekon−
štrukcia hradu, ktorá môže pri−
niesť zvýšený záujem návštev−
níkov, a tým aj vyššie príjmy do
obecného rozpočtu, a tak by
sme mohli pokračovať ďalej,
napríklad rekonštrukcia historic−
kého jadra obce vrátane parku,
rekonštrukcia komunikácií a
pod. Že je toho veľa? To určite,
ale možnosti obecného rozpoč−
tu sú limitované.

6. Ako vnímate možnosti
politika v našej obci?

Deliť občanov našej obce,
ktorá má menej ako 1300 oby−
vateľov na politikov a bežných
občanov sa mi zdá nie celkom
správne. Takže, ak dovolíte,
upravil by som Vašu otázku ako
vnímam možnosti občana obce
Beckov. V každom prípade ako
málo využité. Osobne pociťujem
slabý záujem väčšiny obyvate−
ľov o veci verejné. Chýba mi ich
prítomnosť na rokovaniach obec−
ného zastupiteľstva, ktoré je
vždy verejné. Samozrejme, česť
výnimkám. Myslím, že by sa
občania mali viac zaujímať o
chod obce, viac sa k nemu vy−
jadrovať, ale i pýtať sa, prečo
zastupiteľstvo prijalo také, ale−
bo onaké rozhodnutie.

Pán Benko, ďakujem Vám
za rozhovor a želám plno ener−
gie, aby ste všetky svoje dob−
ré plány mohli pretvárať na
skutočnosť − aj v prospech
Beckova!

Dana Badžgoňová

Našu obec výrazne zasiahla noč−
ná búrka z 15. na 16. august 2008.
Víchrica a ľadovec narobili značné
škody na majetku našich občanov –
poškodené strechy, vyvrátené stro−
my aj s koreňmi, polámané konáre.
Ľadovec zničil úrodu v záhradách,
najmä jabĺk a hrozna. Čistý a upra−
vený park a jeho okolie, ktoré boli
pripravené k sobotňajším oslavám
800. výročia prvej písomnej zmienky
o našej obci, museli pracovníci pre−
vádzky v skorých ranných hodinách
opätovne dávať do poriadku – rezať
polámané konáre, zametať cestu a
parkovisko, opravovať stany, elek−
trické vedenie… Mali sme šťastie, u
nás nikto neprišiel o život ( na roz−
diel od Jaslovských Bohuníc) a v
sobotu a nedeľu už živly utíchli, tak−
že oslavy prvej písomnej zmienky sa
uskutočnili vzhľadom na počasie bez
problémov.

Možno nie všetci si uvedomujú,
akú zásluhu na odstránení násled−
kov augustovej víchrice majú pracov−
níci obecnej prevádzky: Peter Čaňo,
Peter Heldes, Ivan Hubina, Miroslav
Malec, ich vedúci Marian Hurtík a
ženy na aktivačných prácach v obci:
Janka Badžgoňová, Jarmila Čiklová
a Anna Škodáková.

Niekoľko otázok nám zodpovie
vedúci prevádzky.

1. Pán Hurtík, kde všade ste za−
sahovali?

Predmetná búrka nás zastihla v
plnom prúde príprav na slávnosti k
800. výročiu prvej písomnej zmienky
o obci. Postŕhala už postavené stán−
ky, polámala množstvo halúz v par−
ku, a preto bolo naše úsilie venova−
né práve tejto lokalite a maximálna
snaha bola venovaná obnove čo
možno najlepších podmienok k za−
bezpečeniu najdôstojnejšieho priebe−
hu zmienených osláv, a to sa dúfam
aj napriek už spomenutým veľmi sťa−
ženým podmienkam, podarilo. Okrem
už uvedených škôd spôsobila búrka
samozrejme problémy s elektrickým
vedením, verejným osvetlením a pod.

2. Naši občania si všimli, že bec−
kovský cintorín ešte nie je uprave−
ný tak, aby mohol privítať návštev−
níkov koncom októbra, ktorí si prí−
du uctiť svojich nebohých. Stih−
nete to dať do poriadku?

Najväčšie škody napáchala búr−
ka v objekte cintorína. Tu sa mali
občania možnosť sami presvedčiť o
ničivej sile tohto živla. Zdatné lipy a
smreky polámalo ako zápalky a po−
hľad na hrobové miesta a plochu cin−
torína bol skutočne zúfalý. V prvom
momente sa zdalo že uvedená po−
hroma bude nad naše sily. Momen−
tálne už je väčšia časť polomu pore−
zaná a odprataná. Stále sa na tom
intenzívne pracuje. Veľmi nám po−
mohla s nakládkou a odvozom fi.
REX p.Čikela. I touto cestou by som
mu chcel poďakovať a dúfam, že nám
takáto spolupráca vydrží i naďalej ku
prospechu celej obce. Toho času
nám situáciu trochu skomplikovalo
daždivé a chladné počasie, ale ako−
náhle sa to bude dať, budeme sa in−
tenzívne cintorínu venovať. Naše
technické a kapacitné možnosti sú
dosť obmedzené, avšak, ak nám to
hlavne počasie umožní, urobíme
všetko preto, aby cintorín k sviatku
Všetkých svätých bol v poriadku.

3. Čo je nové na prevádzke?
Z dôvodu veľmi malého záujmu o

výmenu plynových fliaš bol tento pre−
daj na obecnej prevádzke zrušený.
Od 1.9.2008 nastúpila po materskej
dovolenke na OcÚ pani Martišová,
ktorá okrem iného zabezpečuje aj
predaj žetónov a plastových vriec.

Doba predaja sa predĺžila na viacej
dní, na pondelok, stredu a piatok, čo
mnohým občanom, hlavne chalupá−
rom a tým, ktorí sa neskoršie vraca−
jú domov, bude lepšie vyhovovať.
Žetóny a plastové vrecia sa od pon−
delka 22.9.2008 predávajú v budove
obecného úradu na 2. poschodí v
úradných hodinách.

4. Premenou prechádza aj bu−
dova Obecného úradu. Aké práce
sa tam teraz vykonávajú?

Toho času je v plnom prúde ply−
nofikácia kotolne OcÚ, je uložené
plynové prívodné potrubie, rozvody
v sále, osadené plynové kotle, na
všetkých radiátoroch boli doinštalo−
vané uzávery pre termostatické hla−
vice, vykonávajú sa stavebné úpra−
vy atď. Ak aj naďalej práce budú
postupovať nezmeneným tempom a
ja verím, že áno, ukončená by mala
byť do 15.10.2008.

Ďakujem. (b)

LETNÁ BÚRKA ZANECHALA
NÁSLEDKY AJ V NA�EJ OBCI
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Neprehliadnite!
Zmena miesta a času predaja žetónov
Oznamujeme občanom, že žetóny a plastové vre−

cia sa predávajú už len na obecnom úrade, 2. poscho−
die u I. Martišovej počas úradných hodín:

pondelok 8.00 − 15.30
streda 8.00 − 17.00
piatok 8.00 − 15.00
Na prevádzke sa žetóny a vrecia už predávať nebu−

dú!!!
Smetné nádoby si občania zaplatia taktiež na obec−

nom úrade.                                                        I.M.

PAMÄTNÉ LISTY
udelené pri príležitosti osláv 800 rokov prvej písom−

nej zmienky o obci Beckov (podľa uzn.č.231/2008 zo
dňa 29.04.2008 a uzn.č.239/2008 zo dňa 30.05.2008)

1. Ing. Ján Turan – za budovanie obce
2. Jozef Hubina – za budovanie obce
3. Ján Fleischmann – za rozvoj obce
4. Jozef Vavris − za rozvoj dobrovoľnej požiarnej

ochrany v obci
5. Daniela Šimková – za pomoc občanom

v sociálnej oblasti
6. Marián Sládek – za rozvoj telovýchovy a športu

v obci
7. Peter Ondrejovič – za šírenie dobrého mena o obci

Beckov
8. Anton Straka − za rozvoj telovýchovy a športu

v obci
9. Milan Benko − za rozvoj telovýchovy a športu

v obci
10. Margita Bubeníková – za významný podiel

na rozvoji kultúry v obci
11. Poľovnícke združenie HURBAN Beckov – za

rozvoj spolkovej činnosti v obci
12. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny,

ZO Beckov – za prínos v oblasti ochrany prírody
a krajiny

13. Obecný hasičský zbor – za rozvoj spolkovej
činnosti v obci

14. Kulturistický oddiel Slovan Beckov − za rozvoj
telovýchovy a športu v obci

15. ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Beckove –
za rozvoj spolkovej činnosti v obci

16. Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku, farský úrad
Beckov – za rozvoj obce v duchovnej oblasti

17. Rímsko−katolícka cirkev v Beckove − za rozvoj obce
v duchovnej oblasti

18. Školské sestry de Notre Dame – za pomoc pri
rozvoji obce v duchovnej oblasti

19. Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de
Paul v Beckove − za pomoc pri rozvoji obce
v duchovnej oblasti

20. Telovýchovná jednota Slovan Beckov − za rozvoj
telovýchovy a športu v obci

21. Židovská náboženská obec Slovensko − za významný
podiel na rozvoji obce

22. Profesor Ing. Peter Šutovský, PhD – za šírenie
dobrého mena obce vo svete

23. Profesor Ing. Peter Brezány, CSc, PhD −
za šírenie dobrého mena obce vo svete

24. Mgr. Dušan Čikel − za šírenie dobrého mena
obce vo svete

Oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky
o obci Beckov 16. − 17. augusta 2008

Na fotografiách si pripomíname občanov, rodákov a zástupcov organi−
zácií, ktorým boli udelené Pamätné listy pri príležitosti 800. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Beckov.

Predstavená sr. Mariana za CHD I.,
predstavená sr. Metoda za CHD II. a
Mgr. Monika Cipciarová za ECAV v
Beckove

Anton Straka, Daniela Šimková, Mar−
gita Bubeníková a dr. František Alexan−
der, predseda Únie židovských nábo−
ženských obcí na Slovensku

Jozef Vavris, Ing. Ján Turan, Ivan
Hubina (pamätný list prevzal za otca
Jozefa Hubinu), Amália Bachratá (pa−
mätný list prevzala za otca Jána
Fleischmana)

Peter Ondrejovič, Mgr. Dušan Čikel,
prof. Peter Šutovský a prof. Peter Bre−
zány.

Všetky foto R. Benko

Ing. Martin Neboháč za SZOPaK,
Miloš Jaroščiak za Obecný hasičský
zbor, Miroslav Uherčík za Poľovnícke
združenie Hurban Beckov a Eva Pavlí−
ková za ZO JD Slovenska

Milan Benko, Marián Sládek, Pavol
Jarábek za Kulturistický oddiel Slovan
Beckov a Ľuboš Prokopenský za TJ
Slovan Beckov.
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V predchádzajúcom čísle no−
vín sme si pripomenuli, čo je úlo−
hou samosprávy – obce a aké je
jej postavenie voči občanom, čo
patrí do pôsobnosti obce podľa
zákona č. 369/1990 Z.z. Na to,
aby mohli byť seriózne postave−
né špecifické strategické ciele
obce, bolo potrebné zistiť, z akých
podmienok môže obec vychá−
dzať. Na základe tejto objektívnej
požiadavky dalo vedenie obce
spracovať niekoľko dôležitých
dokumentov:

Obec v číslach a faktoch –
(2004) Spracovatelia Viktor Niž−
ňánsky a Martin Valentovič v úvo−
de tohoto dokumentu zhrnuli zá−
kladné fakty z histórie Beckova,
vrátane umeleckohistorického a
architektonického vývoja hradu a
zoznamu významných osobností
pôsobiacich v Beckove. Nasle−
dovná časť dokumentu je veno−
vaná číslam a faktom informujú−
cim o geologických podmienkach,
o katastrálnom začlenení, o de−
mografických faktoch a vývoji od
roku 1997, o pohybe obyvateľ−
stva, bývaní, technickom zázemí,
trhu práce, doprave, školstve,
zdravotníctve, podnikaní, o život−
nom prostredí atď. Údaje sú uvá−
dzané v kontexte s údajmi okre−
su a kraja.

Profil obce – (2004) Spraco−
vatelia Viktor Nižňánsky, Martin
Valentovič, Rastislav Valentovič v
tomto dokumente použili fakty
spracované v predchádzajúcom
dokumente (Obec v číslach a fak−
toch) a jednotlivé profilované ob−
lasti sú hodnotené podľa kritérií
spracovaných pre krajiny OECD.
Obec je hodnotená z regionálne−
ho hľadiska, z hľadiska obyvateľ−
stva (demografických vývojových
trendov vzdelania, životnej úrov−
ne a zdravotného stavu), hodnotí
bývanie, trh práce, životné prostre−
die. Jedným z povzbudzujúcich
záverov je, že podľa metodiky Re−
gionView (hodnotenie prostredníc−
tvom štatistických metód) leží obec
Beckov v regióne s vysokým po−
tenciálom rozvoja a jeho pozícia
sa v čase zlepšuje.

Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce (2005)
− tento dokument vychádza z
predchádzajúcich dvoch doku−
mentov a je návrhom pre stano−
venie cieľov pre roky 2006−2013
vo vybraných oblastiach rozvoja.
V prvej časti tohto dokumentu sú
zhrnuté ekonomické a sociálne
východiská pre rozvoj obce, kto−
ré zahŕňajú analýzy rozvojového
potenciálu a ľudských zdrojov,

ekonomiky a vybavenosti obce,
analýzu životného prostredia,
analýzu realizovaných opatrení a
swot analýzu, ktorá súhrnne hod−
notí silné a slabé stránky obce,
príležitosti a možné ohrozenia.
Nosnou časťou tohto dokumentu
je stratégia rozvoja obce. Doku−
ment je vypracovávaný v súlade
s návrhom Národného plánu na
programovacie obdobie 2007−
2013 a PHSR Trenčianskeho
VUC a je otvorený pre zmeny
spojené so schvaľovaním týchto
dokumentov.

Územný plán (2006) − vypra−
covanie a schválenie nového
územného plánu obce bolo jed−
nou zo základných aktivít a ne−
vyhnutnou podmienkou pre na−
pĺňanie stanovených cieľov roz−
voja obce.

Všetky dokumenty boli spraco−
vané na vysokej odbornej úrovni
a sú nenahraditeľným materiálom
pri tvorbe rozpočtov, slúžia ako
podklady pre tvorbu projektov, ale
hlavným a prvoradým prínosom
je, že na základe odborne spra−
covaných podkladov sa prijala
koncepcia, ktorá vedie k hlavné−
mu (globálnemu) cieľu:

Do roku 2013 vytvoriť z Bec−
kova obec s dostatkom pracov−
ných príležitostí, kvalitným obyt−
ným prostredím, ktorá bude zá−
roveň centrom cestovného ruchu,
pri rešpektovaní historického po−
tenciálu a princípov trvalo udrža−
teľného života.

K dosiahnutiu tohto cieľa je
potrebné naplniť špecifické ciele:

1. Rozvoj miestnej ekonomi−
ky na báze polohového, prírod−
ného a historického potenciálu
– cieľom je využiť polohový po−
tenciál obce, jej dopravnú do−
stupnosť a vhodné podmienky
pre kvalitné obytné prostredie,
zabezpečiť plochy pre potencio−
nálnych záujemcov o umiestne−
nie svojich podnikov a prevádzok
v katastrálnom území obce.
Vzhľadom na charakter obce a
cieľ rozvíjať cestovný ruch v obci
je nevyhnutné, aby navrhované
lokality pre rozvoj výroby nepô−
sobili rušivo na budúcu hlavnú
funkciu obce.

2. Doplnenie sociálnej in−
fraštruktúry – cieľom je zasta−
viť stárnutie obce tým, že sa vy−
tvoria, popri vytváraní rastu pra−
covných príležitostí vo výrobe
a cestovnom ruchu, aj kvalitné
podmienky pre bývanie v obci.
Na jednej strane vytvorením
podmienok na výstavbu bytov,
ale aj doplnením infraštruktú−

ry, najmä v oblasti školstva.
3. Doplnenie enviromentálnej

a informačnej štruktúry – cieľom
je vytvoriť lepšie podmienky pre
kvalitu života v obci, pre ochranu
životného prostredia v obci, ktoré
je pre budúci rozvoj obce rozho−
dujúce; zabezpečiť realizáciu kva−
litných informačných zdrojov.

4. Zvýšenie ochrany a skva−
litnenie životného prostredia –
cieľom je zvýšiť podiel ochrannej
zelene v katastri obce, naplnenie
princípov regionálneho územné−
ho systému ekologickej stability
územia. Kvalitné životné prostre−
die a dostatok zelene sú jedným
z východísk pre naplnenie roz−
vojových zámerov.

Je dôležité si uvedomiť, že
všetky ciele je potrebné napĺňať
súbežne, tzn., že sú vzájomne
previazané, časovo nerozlíšené
a plne závislé od získaných zdro−
jov financovania.

Obec má niekoľko možností
ako zabezpečiť financovanie svo−
jich aktivít:

Vlastné zdroje – finacovanie
z rozpočtu obce

VUC – Trenčiansky samo−
správny kraj

Štátny rozpočet SR
Fondy EU
Súkromné zdroje
Vlastné zdroje spravidla použi−

je obec na financovanie menších
investícií, prípadne na časti väčších
investícií, pokiaľ rieši financovanie
úverom a ten je, ako každý zdroj,
zahrnutý do rozpočtu.

Pokiaľ chce obec čerpať z ve−
rejných zdrojov (VUC, ŠR, EU)

je potrebné, aby svoj zámer spra−
covala projekčne a na základe
projektu sa uchádzala o získanie
financií na jeho realizáciu. Podo−
týkam, že projekty sa podávajú
na základe výziev, ktoré určujú
na akú oblasť sa budú poskyto−
vať financie a za akých podmie−
nok. Témy výziev sú časovo via−
zané, nemusia sa opakovať a
nemusia vyhovovať zámerom
obce, prípadne nie je obec schop−
ná splniť stanovené podmienky
a nakoniec, projekt nemusí uspieť,
teda výberová komisia ho ne−
schváli.

Tu vidíme, že proces získáva−
nia takýchto finančných zdrojov
nie je jednoduchý a vždy sa musí
počítať s nákladmi, ktoré sú po−
trebné na úhradu služieb spoje−
ných s tvorbou projektu a ktoré
musí obec zafinancovať z vlast−
ných zdrojov. A to je dôvod na
to, aby sa projekt pripravil na ta−
kej úrovni, aby boli v čo najväč−
šej možnej miere eliminované
všetky riziká, čo je vždy veľmi
náročná úloha.

Súkromné zdroje sa väčšinou
využívajú v menších objemoch
ako zdroje pri financovaní kultúr−
nych a športových akcií. S využi−
tím súkromných zdrojov vo väč−
šom objeme počíta obec napr. pri
realizácii vodného zdroja a časti
kanalizácie. Vzhľadom k tomu, že
je obec akcionárom TVS a.s., je
tento zdroj financií prístupný.

(Pokračovanie, časť tretia: Na−
pĺňanie špecifických cieľov Obce
Beckov do konca roku 2008.)

Ing. Marika Jurčacková

Ekonomika, manažment a stratégia obce

Časť druhá − Špecifické strategické ciele Obce Beckov a ich financovanie

Odozva na Oslavy 800. výročia prvej
písomnej zmienky o obci Beckov

Peter Šutovský, profesor
na Univerzite v Missouri,
USA: „Slávnosť, ktorú ste
pre nás pripravili, bola úžas−
ná, ešte stále sa spamätá−
vame a dávame si dohro−
mady naše dojmy. Neviem
ani opísať, akí sme vďační
za pozvanie a ocenenie.
Ocenenia sú vždy krásne,
ale nič sa nevyrovná tomu,
čo príde od našich rodných.
Naše poďakovania a po−
zdravy patria aj pánovi sta−
rostovi.“

(pri preberaní pamätnej
listiny z rúk starostu na sláv−
nostnom OZ v nedeľu
17.8.2008) fo

to
: 

R
. 
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ko



Beckovské novinyčíslo 4 − október 2008 7www.obec−beckov.sk

BECK FEST 2008
Hudba ľudí sprevádza od nepamäti. A hudba tak,

ako sa vyvíjal svet, sa menila. Nás konkrétne naj−
viac láka hudba tvrdšia, rockovejšia. Okolie Nového
Mesta nad Váhom a aj Beckova takou hudbou žije,
veď sa tu organizujú hudobné podujatia ako je TOP−
FEST, Konopenair, Žákovic Open.

My sme sa rozhodli pri príležitosti osláv 800. vý−
ročia založenia obce Beckov urobiť taký festival po
svojom, v rodinnej beckovskej atmosfére v priesto−
roch nádvoria Kolkárne, najmä pre mladšiu generá−
ciu. Stretli sme sa s názormi, že na mládež sa pri
tvorbe programu letných slávností po celé roky za−
búdalo. Tak sme sa minulý rok rozhodli naším kon−
certom oživiť a spestriť program. Kedže ohlasy a účasť
ďaleko predčili naše očakávania, nebránilo nám nič
v tom, aby sme sa s chuťou, a tento rok aj s podpo−
rou obce, pustili do organizovania daľšieho ročníka,
pod názvom Beckfest 2008. Výber skupín sme za−
merali na okolie Nového Mesta nad Váhom a Tren−
čína. Na Beckfeste preto vystúpili skupiny: Joyride
(Trenčianske Bohuslavice), Šmox (Trenčín), Cocpit
Fog (Trenčín), Since (NMnV), Zašitá Diera (NMnV),
D.P.K. (NMnV), Fuera Fondo (NMnV). O ďalšiu zá−
bavu sa postaral DJ Valec. Ľudia sa bavili dobre,
nádvorie bolo plné tancujúcich, to pre nás organizá−
torov bol ten najlepší darček a prísun novej energie
pre organizovanie ďalšieho ročníka. Potešila nás
účasť strednej generácie a niektorých poslancov OZ.
Radi by sme prijali pripomienky a rady, aby budúce
ročníky boli kvalitnejšie a navštevovanejšie.

Touto cestou by sme chceli poďakovať Jankovi
Pienčákovi za prejavenú dôveru a poskytnutie
priestoru a všetkým, ktorí pridali pomocnú ruku pri
organizácii tejto akcie. Špecialna vďaka patrí: páno−
vi Petrovi Čikelovi za prepožičanie dvoch šesťmet−
rových lešenárskych trubiek, Peťovi Pevnému za
chutnú kapustnicu, členom skupiny Since za tvrdú
manuálnu prácu. Kapela DPK ďakuje za pekný oh−
ňostroj po ich vystúpení.

No a na záver Vás všetkých srdečne pozývame
na ďalší ročník Beckfestu.

J. Filáček, Z. Hladký, I. Jurík

Foto: Renáta Benko

Stretnúť sa s Danielom Melocíkom
a s ostatnými piatimi členmi skupiny
Whipping Top je hneď na prvýkrát po−
zitívny zážitok, veselí chalani, srandič−
ky, ochotní na čokoľvek, spontánni.
Radosť z muziky. Aj v Beckove, na osla−
vách prvej písomnej zmienky, hrali s
plným nasadením, veď nahrávali s Pet−
rom Šímom, majstrom zvukárom, svoje
ďalšie CD. Aj predchádzajúce, ktoré
vyšlo pod názvom Whipping Top Salo−
on, nahrali na 9. Beckovských letných
slávnostiach 15. júla 2007.

1. Pán Melocík, mnohí sme ani ne−
tušili, za čím všetkým sa „skrýva“
naša obec a 9. BLS! Prečo ste sa
rozhodli pre nahratie svojho prvého
CD live práve v Beckove?

Beckovské letné slávnosti sa pre nás
stali tradíciou, nakoľko každoročne
ukončujeme program. Ide o akciu, kto−
rá má svoju úroveň a atmosféru a tomu
sa snažíme prispôsobiť naše vystúpe−
nie. Skúšame dôkladnejšie a častejšie,
snažíme sa o kvalitné vystúpenie. Sláv−
nosti sú pre nás príležitosťou, kedy zo
seba chceme dostať to najlepšie. Preto
to bol vhodný čas na nahratie prvého
CD, rovnako ako tento rok pre druhý
album.

2. Ako ste vznikli, prečo taký ná−
zov a kto sú ostatní členovia kapely?

 Kapela Whipping Top vznikla v roku
2000. Dovtedy sme ja /banjo/ a Michal
Murárik /mandolína/ hrávali v rôznych
iných kapelách. Patrika Radošinského
/gitara/ a Milana Deáka /gitara/ sme
pribrali po niekoľkých priateľsko−hudob−
ných stretnutiach, rovnako ako nášho
dlhoročného trampského priateľa An−
tonína Poláka /kontrabas/. V roku 2004
po náhodnom stretnutí v skúšobni sme
kapelu rozšírili o ďalšieho člena Andrea

Bobockého /bicie/. Názov kapely som
dlho zvažoval. Zvíťazil u mňa silný vzťah
k vlkom. Padlo mi do oka menej zná−
me anglické pomenovanie pre toto
zviera. Ide však o slovnú hračku.

3. Predpokladám, že na živobytie
si nezarábate hudbou – alebo: do akej
miery vás živí muzika?

Hudba je pre nás v prvom rade zá−
bava. Peniaze za vystúpenia slúžia prá−
ve na nahrávanie, aparatúru ale aj na
kapelové výlety, keďže si navyše dob−
re rozumieme.

4. Niečo o Vás.
Máte vlastnú rodi−
nu, deti? Patrik od
Vás bol na koncer−
te so synom...

Každý z nás má
svoju rodinu aj deti,
niektorí aj vnúčatá,
až na Michala, kto−
rého na koncertoch
tradične „ponúka−
me“ ako slobodné−
ho, bezdetného ab−
stinenta− nefajčia−
ra...

5. V Beckove
na oslavách 800.
výročia prvej pí−
somnej zmienky
17. augusta 2008

ste nahrali druhé CD, ste spokojní?
Spokojní už sme. Zámerne hovorím

„už“, lebo sme sa na nás pri spracúva−
ní hrubých nahrávok aj kde−tu dobre
pobavili. Po spolupráci s Peťom Šímom
sme to nakoniec dotiahli do šťastného
konca a výsledok v konečnej podobe
uzrie svetlo sveta už o pár dní. Veľmi
sa tešíme.

6. Koncerty – ako často a kde?
Hráme sporadicky. Toto leto sme si

dali prázdniny, hoci ani tie neboli úpl−
ne bez hrania. Dá sa povedať, že hrá−
me v priemere dvakrát do mesiaca,
skúšame raz týždenne. Sú to rôzne
súkromné oslavy, vystúpenia v baroch,
niekedy sa vyskytne aj country bál ale−
bo ródeo.

7. O plánoch do budúcnosti sa
nemá hovoriť, tak aspoň všeobecne
prezraďte niečo o svojich ďalších zá−
meroch, ambíciách, cieľoch...

Zatiaľ len toľko, že sa budeme sna−
žiť tvoriť viacej vlastnej hudby. Ostatné
ukáže čas.

Pán Melocík, v mene našich čitate−
ľov Vám ďakujem za rozhovor a želám
vám do ďalšej práce veľa úspechov,
radosti z hrania a pevné rodinné záze−
mie!                       Dana Badžgoňová

Spomienky na oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Beckov

WHIPPING TOP country a DANIEL MELOCÍK
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PRVÉ ZVONENIE
V NOVOM �KOLSKOM ROKU

Slnečné dni, občas i veľmi tep−
lé, pripomínajú viac júl ako sep−
tember. No kalendár nepustí. Nech
je akokoľvek vonku, prvé zvone−
nie v školskom roku  2008/2009
máme za sebou.

Slávnostné otvorenie sme pri−
pravili pred budovou školy. Okrem
žiakov a pedagógov sme sa tešili
i rodičom, a to nielen rodičom pr−

vákov.  Tí boli trošku neistí, ale to je prirodzené. Je to prvý
deň ich organizovaného povinného vzdelávania. Najstarší
deviataci im pripravili listiny, ktorými ich do spolku žiakov
prijímajú a zároveň im aj sľúbili, že im budú pomáhať.

Privítaním nových žiakov a pedagógov − okrem prvákov
prešlo10 žiakov z Kálnice, 2 žiaci sa vrátili zo športových tried
z Trenčína a 1 žiak zo školy z Nového Mesta nad Váhom.

Na 1. stupni sú dve nové panie učiteľky: p. uč. Mgr. Lucia
Kačicová,

Mgr. Blanka Jurišová a p.učiteľka matematiky a anglické−
ho jazyka   Mgr.Lucia Školníková na 2. stupni.

Najväčšou zmenou však v tomto školskom roku je nový
školský zákon č. 245 / 2008, ktorý je v platnosti od 1. 9. 2008.
Je tu celá reforma školského systému, ktorú sme čakali veľ−
mi dlho a na ktorej úspechy si taktiež počkáme. Reforma sa
začala, učitelia a riaditelia cez prázdniny pripravili školské vzde−
lávacie  programy, ktorých základom je štátny vzdelávací
program. Školský sa od štátneho líši 5 voliteľnými predmetmi
v 1. ročníku a  6 voliteľnými predmetmi v 5. ročníku.

Naša škola si zvolila zameranie kultúrno historické s ces−
tovným ruchom. To preto, aby sme mohli využiť bohatú his−
tóriu obce a regiónu, v ktorom žijeme a aby sme sa mohli
zdokonaľovať i v  cudzích jazykoch.

Motto školy je: KAŽDÝ Z NÁS  JE  JEDINEČNÝ, SPOLU
ZLEPŠÍME  SVET!

Logo školy i motto
vytvorili a zdokonalili pe−
dagógovia z podnetov
žiakov. Plány a ciele
máme jasné, začali sme
s elánom, nech sa žia−
kom, učiteľom a rodičom
nevytratí po celých 10
mesiacov  −  všetkým
nám želá

Anežka Ilavská
riaditeľka školy

Odnepamäti sa kultúra v Beckove
realizovala v spojitosti so školou. A tak
to má byť. Talent, poznatky, zručnosti
je treba prezentovať nielen v škole, ale
aj za jej bránami. Po novom sú to kom−
petencie, ktoré budú viac, ako teoretic−
ké encyklopedické vedomosti, ktoré žia−
ci nedokážu preniesť do života.

 V spomienkach zablúdim napríklad
na veľké zábavné podujatie roku 1988
Televízny večer po beckovsky, v kto−
rom účinkovalo viac než 20 žiakov –
keď v časti Večerníček vynikajúcim
moderným spôsobom stvárnili rozpráv−
ku O škaredej princeznej a taktiež sa
zapojili do módnej prehliadky v tom is−
tom programe.

Za 25 rokov môjho pôsobenia v tu−
najšej škole si nepamätám, že by žiaci
zo školy absentovali na akomkoľvek
podujatí, kde by sa mohli prezentovať.
Nedá sa vymenovať všetko, ale spo−
meniem aspoň tie významné, ktoré
zhodnotili i predstavitelia kultúry, aký−
mi je napr. p. Eva Kristínová, predsta−
vitelia ev.a.v. cirkvi, krajskí, či okresní
hostia – akadémie pri 180. a 190. vý−
ročí narodenia J. M. Hurbana, pri sprí−
stupnení hradu Beckov v r. 1996, pri
otvorení telocvične, programy k oslo−
bodeniu obce, k udeleniu čestného
názvu ZŠ J. M. Hurbana, ku Dňu ma−
tiek či MDŽ, pri príležitosti Vianoc, or−
ganizovanie lampiónových sprievodov
a pod.

Ak ale z akéhokoľvek dôvodu komi−
sia − poslanci či iní ... nezaradili túto
vzdelávaciu inštitúciu do zoznamu tých,
ktorí pre obec a jej dobré meno niečo
robia, potom je ťažké niečo si ďalej do−
myslieť. Tu predsa nešlo o školu, ktorá
by bola prvá na Slovensku v počte vý−
borných alebo inak hodnotených žia−

kov. Tu malo ísť predovšetkým o inšti−
túciu ľudí – pedagógov a žiakov, ktorí
vo vzťahu k obci, v ktorej je zriadená,
napomáhajú jej dobrému menu a re−
prezentujú.

Napr. aspoň tak ako športovci. Iste
sa nemožno na nich hnevať, keď si ich
komisia všimla. Oni dokazujú svoj ta−
lent a športové úspechy alebo neúspe−
chy každý týždeň, škola len niekedy.

Tak sa nám teda zdá, že práca i ta−
kých pedagógov, akými boli napr. pán
riaditeľ Barančík, p. učitelia Jedlička,
Majerník, panie učiteľky Reháková,
Bumbálová, Urbanová, Jankovičová,
Čirková, Kukučková, Bolechová či Kvaš−
ňovská – ktorí tu pôsobili 25 – 40 ro−
kov, nebola ocenená. Pretože tu malo
ísť o všimnutie si a uznanie práce uči−
teľa komplexne, nie o osobné názory k
jednotlivým pedagógom zo strany „vý−
berovej komisie“. Nie podľa už dávnej−
šie spomínaného: „VŠETCI SME BOLI
KEDYSI ŽIAKMI, A TEDA VŠETKÉMU
V ŠKOLE ROZUMIEME.“

Podľa tohoto cítime, že nám obec
Beckov ako vzdelávacej inštitúcii neži−
čí a i keď vynecháme emócie, fakticky
naša práca nie je v úcte !!! Tvrdím, že
sme i my – škola – budovali dobré meno
našej obce.

V závere chcem dodať, ak máte aký−
koľvek problém, týkajúci sa školy, rieš−
te ho, prosím, v škole s osobami kom−
petentnými.

Poznámka na záver. Všetci peda−
gogickí zamestnanci sú vysokoškolsky
vzdelaní, majú spôsobilosť, zdravotný
stav i chuť pracovať s našimi deťmi i v
čase svojho voľna bez nároku na od−
menu, častokrát i v čase, keď už deti
majú byť so svojimi rodičmi.

Mgr. Anežka Ilavská, riad. školy

Škola v Beckove bez uznania?

Pani učiteľku Zuzanu Krchna−
vú poznali mnohí Beckovčania.
Roky učila na prvom stupni zá−
kladnej školy. Aj po skončení
vyučovania sa venovala tým,
ktorí nestačili držať krok s favor−
titmi. Pre ňu neexistoval outsi−
der!Určitý čas pracovala aj v
materskej škole. Cez jej prácu
som pochopila, že dobrou uči−
teľkou budem až vtedy, keď do−
kážem všetku svoju lásku, trpez−
livosť a pozornosť dať najslab−
ším. Najslabšími nemyslím iba
tých, ktorí zaostávajú vedomos−
ťami, ale aj tých – a je ich stále
viac – s deficitom slušného sprá−
vania.

V akých súvislostiach myslím

na pani učiteľku? Spomienku
vyvolala vo mne znížená znám−
ka zo správania pre jedného
žiaka ZŠ. Čo urobil, keď peda−
gógovia siahli na dno svojej lá−
sky, trpezlivosti a pozornosti?
Predpokladám, že ich rozhod−
nutie nebolo unáhlené, skrato−
vé. Človek nie je do seba uzav−
retou bytosťou. Naše správanie,
postoje, konanie prostredníc−
tvom mnohotvárnych vplyvov
formujú či deformujú tých okolo
nás.

Z praxe poznám ako je z roka
na rok ťažšia a pre učiteľa psy−
chicky náročnejšia spolupráca
s niektorými rodičmi. Ich neo−
chota akceptovať svoje dieťa v

jeho priemernosti je bariérou
serióznej spolupráce. Správanie
detí je to posledné, čo ich zau−
jíma.

Učitelia sú sponzormi či zria−
ďovateľmi v edukačnom proce−
se tlačení k nesprávnym kom−
promisom. Tak sú zbavovaní
svojej dôstojnosti a oberaní o
autoritu. Nad tými, ktorí sa ne−
chcú dať manipulovať, visí Da−
moklov meč. Nezávideniahodné
postavenie učiteľa je korunova−
né zámerne a vypočítavo pro−
vokujúcimi zverencami. Napriek
tomu existujú hranice, ktoré by
nemal dobrý pedagóg prekro−
čiť. Myslím na zosmiešňovanie,
ponižovanie či dokazovanie

svojej pravdy a postavenia zvý−
šenými decibelmi. Pretože byť
učiteľom je milovať deti – na−
priek všetkému – byť empatic−
ký, mať zmysel pre humor, za−
búdať na svoje nedotklivé ego
a priateliť sa s introspekciou...

Ak sa z tohto uhla pohľadu
pozrieme na tú zníženú znám−
ku zo správania, kto vlastne zly−
hal?! Zo základnej školy odchá−
dza opäť jeden žiak. Neslávne.
Mestskí kolegovia sa budú mu−
sieť s jeho správaním vysporia−
dať. A my na dedine? Východis−
ko, podľa môjho názoru, je v
dôslednom uplatňovaní preven−
tívneho systému výchovy.

Daniela Dobrovodská

INTOLERANCIA alias STRIEĽANIE DO VLASTNÝCH RADOV
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September je pre mnohých určite
zaujímavým mesiacom v roku aj pre
prvý deň v škole. Pre mňa je už od
mojich školských rokov, cez roky, keď
moje vlastné deti chodili do školy, tiež
vždy mimoriadnym mesiacom. Je to
mesiac očakávania, radosti zo stretnu−
tia s kamarátmi, ale aj smútku za prázd−
ninami. Pre rodičov sú to aj tak trocha
obavy z toho, či ich deti zvládnu škol−
ské povinnosti bez väčších problémov.

Keď som tohto roku druhého sep−

tembra videla školu v Beckove oblie−
hanú školákmi a ich učiteľmi, pocítila
som zvláštnu nostalgiu a zaspomínala
som si na moje školské začiatky tu v
Beckove. Pocítila som aj akýsi smútok,
že je to už mimo mňa, ale to môjmu
veku už asi pristane.

Vyprovokovalo to u mňa intenzívnej−
šie spomínanie na moje školské začiat−
ky v Beckove. Pri pohľade na peknú
školu v obci musím svoje spomienky
zamerať na staršie budovy v Beckove,
ktoré dlhé roky slúžili ako škola všetkým
školákom, nielen tým z Beckova. Mo−
jou prvou triedou bola trieda na príze−
mí pod bránou v kúrii Dubnických. Tam
sme mnohí zažívali prvé stretnutie s abe−
cedou. Do druhej triedy som chodila
do budovy pri evanjelickom kostole. Veľ−
mi často sme cestou zo školy odbehli

na hrad a pozerali dole po kraji. Pre
nás malých druhákov to bol určite veľ−
kolepý pohľad. Tiež sme sa pod Hôr−
kou nezabudli zošmyknúť po skale, na
to si asi všetci pamätajú. Ešte teraz je
na nej vyšúchaná stopa. Do tretej trie−
dy som chodila zase do kúrie, a to na
prízemí pod schodmi. Štvrtá bola zaují−
mavá, lebo bola pri Trojičke a začiatok
prestávky nám chodili oznamovať zvo−
nením ručným zvončekom na ulici pred
školou. Moja piata trieda bola v kúrii

Dubnických, kde bol aj byt riaditeľa ško−
ly, ktorý bol aj našim učiteľom a ktorý
nás učil aj všetky predmety. Niekedy
mal náš učiteľ aj riaditeľské povinnosti,
a tak musel odísť mimo školu aj počas
vyučovania. Vtedy ho zastupovala jeho
manželka, ktorá nám niekedy čítala roz−
právky, alebo sme pod jej dozorom pí−
sali alebo počítali na tabuľu.

Aj za takýchto „zaujímavých“ pod−
mienok sme sa stihli naučiť to, čo bolo
potrebné. Tiež, ako aj teraz, boli aj dobrí
žiaci a boli aj takí, ktorí sa nestihli všet−
ko naučiť, lebo mali veľa povinností aj
doma. Atmosféra v škole bola asi po−
dobá ako je teraz. Určite sme prežili
veľa zaujímavých príhod, na ktoré sa
už nepamätám, ale pamätajú si ich moji
bývalí spolužiaci.

Od šiestej triedy sme pokračovali v
Novom Meste nad Váhom, kde nás,
jednu triedu z Beckova, často rozdelili
do troch základných škôl v meste. Tam
sme už prežívali nové príbehy.

Nezvratná je skutočnosť, že sme sa
my, malí školáci, rozpŕchli ako vtáčatá
do „sveta“ a mnohí sme sa už ani čas−
to nestretávali. Spomienky na prvé škol−
ské roky sú u každého asi iné. Každý
tie roky prežíval osobitne a zanechali
u neho samostatnú stopu, ktorá sa od−
víjala od toho, ako prežíval tieto začiat−
ky. Po mnohých rokoch tie zážitky, kto−
ré neboli dobré, ustúpia do úzadia a
zostanú len tie dobré a príjemné. To,
že naša škola mala charakter samo−
statných tried roztrúsených na mnohých
miestach, malo vlastne aj svoje čaro,
ktoré sme si my žiaci vedeli užiť. Spo−
mienky na školské roky väčšinou zo−
stávajú ako tie príjemné, o ktorých čas−
to potom rozprávame aj svojím deťom.

Marta Fabušová

September, mesiac školákov a spomienok

Školský rok 1940−41

list zo škol−
skej kroniky

Združenie detí a mládeže Nodam v Beckove

ÏAKUJE
všetkým sponzorom za pomoc pri realizácií detského let−

ného tábora.

Vďaka Vám sme mohli prežiť dni plné prekvapení a ra−
dosti v krásnom prostredí hôr.

V dňoch od 27.7. až 2.8.2008 sa 34 deti zúčastnilo štvr−
tého detského letného tábora. Prostredie Makova nám dalo
veľa príležitosti na vyčarenie úsmevu na detských tvárach.

Nevšedným zážitkom pre deti bola jazda na koni, deň
prežitý na kúpalisku, zbieranie hríbov, čučoriedok, olympij−
ský deň a zvládnutie skúšky odvahy pri nočnej hre.

Toto všetko sme, vďaka Vaším sponzorským darom, mohli
prežiť a tešiť sa z dobroty ľudí, ktorí nám to umožnili.

S vďakou deti a animátori z Beckova

Neobyčajné príbehy o obyčajných veciach

O neobyčajnej rieke
„Keď som sa narodila, bol zo mňa malý krásny potôčik,

potom neskôr som bola riečka a dnes je zo mňa rieka ako sa
patrí. Keď som sa narodila, bola som veľmi čistá a krásna.
Často sa ku mne chodili umývať deti zo širokého okolia. Smia−
la som sa, tešila, keď ku mne chodili deti. Videli sa vo mne ako
v zrkadle, hrali sa so mnou a ja som si pamätala ich tváre,
ktoré vytvorili obraz na mojej hladine. Bol to krásny čas. Ale
čo sa nestalo! Blízko mňa zrazu postavili továreň a ja som
zosmutnela, pretože moja voda sa zakalila a už sa nikto ku
mne nechodil hrávať a kúpať sa, už si ma nikto ani len nevši−
mol. A kto by si aj všimol takú špinavú rieku? Ľudia sú veľa−
krát bezohľadní a zabudnú na to, čo je krásne, a tak zabudli aj
na mňa. Po niekoľkých rokoch, keď som si tak ako obyčajne
smutne tiekla, pristavil sa pri mne jeden mladý muž. Jeho
obraz som si pamätala ako malého chlapca, ktorý sa chodil
ku mne hrávať. Ako som sa potešila, keď som ho zbadala! On
sa smutne zapozeral na moju hladinu. Videl, respektíve nemo−
hol vidieť svoj obraz a vtedy to prišlo. Ticho povedal: „Keby si
sa tak opäť smiala...“ Veľmi si želal, aby som bola opäť čistá,
aby opäť počul môj smiech. Ja som si to želala tiež, ale vedela
som, že iba čistá láska môže premeniť moje vody.

Vtom sa mu z líca skotúľala nádherná veľká slza, ktorá
padla medzi moje vlnky a moja hladina sa nádherne zalesk−
la, zaliala nádherným svetlom a ja som zostala priezračne
čistá. A hlasno som sa zasmiala? Áno, ten smiech rieky
však môže počuť iba človek s dobrým srdcom.

A tak ľudská túžba a láska k prírode zachránila túto rieku
a tá od samej radosti začala spievať a ohlasovať svoju ra−
dosť celému svetu. O jej kráse dodnes píšu mnohí a mnohí v
nej zanechávajú svoje obrazy.                    Radka Hladká
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Stalo sa to síce pred štyrmi me−
siacmi, ale doteraz na to s úsmevom
spomínam. Čo to bolo? Bol to pre
mňa jeden z mojich najťažších dní.
Bolo to presne 5.mája 2008. Vtedy
mi nebolo všetko jedno. Potila som
sa, prešľapovala na mieste a tŕpla,
akú otázku si vytiahnem. Áno, kona−
la sa prvá časť mojich štátnych skú−
šok.

Deň pred tým som myslela, že ani
nikam nepôjdem, mala som pocit, že
nič neviem, Plakala som. Vedela som,
že ak pôjdem na štátnice s takouto
porazeneckou náladou, tak to naozaj
nespravím. Vedela som, že pokoj mi
môže dať iba môj Pán. A tak som sa
modlila a čítala Bibliu. A naozaj, moh−
la som v pokoji zaspať a ráno aj keď
s úzkosťou, predsa s pokojom v srdci
som vstávala.

Prvá časť štátnic obsahovala ob−
hajobu diplomovej práce a štátnu
skúšku z pedagogiky a slovenského
jazyka a literatúry. Obhajoby dopadli
dobre. Ďalšia časť bola slovenčina a
literatúra. Literatúru pre deti i sloven−
ský jazyk skúšali samostatne a vždy
si bolo potrebné vytiahnuť nejakú
otázku. Nemám rada ten pocit, keď
vidím na stole otočené papieriky a
musím si ťahať. Veľmi som prosila
Boha, aby mi dal takú otázku, na kto−
rú budem vedieť odpovedať. Tesne
pred tým, ako som mala ísť do vnútra,
vyšla z miestnosti, kde sa skúšala
detská literatúra, spolužiačka. Bola
veľmi sklamaná. Všetky sme pribehli
k nej a pýtali sa, akú otázku si vytiah−
la. So sklamaným hlasom nám pove−
dala, že povesti. „Povesti? Veď to som
si chcela vytiahnuť ja!“ povedala som.
Vedela som, že tie otázky, ktoré sa
vytiahli sa už späť nevracajú. A tak
som šla na skúšku z gramatiky. Tam
som si však veľmi dobre nevytiahla,
akosi som si nemohla spomenúť a
veľa sa ma vypytovali, nemala som z
toho dobrý pocit. Rozklepaná som
vošla do miestnosti, kde sa skúšala
literatúra. Hneď sa ma spýtali, čo mi
je. Odpovedala som, že asi som ne−
spravila slovenčinu, aj keď dnes viem,
že to nebola pravda. Predo mnou
svietili na stole len dva papieriky.
Avšak hneď doplnili ďalšie. Vraj, že
si nebudem vyberať len z dvoch. Po−
tešila som sa, lebo som vedela, že
teraz tam je aj tá moja otázka − po−
vesti. Potiahla som si a naozaj, drža−
la som v ruke otázku: Povesťová tvor−
ba v slovenskej literatúre. Hneď sa
mi vyčaril úsmev na tvári. Pýtali sa
ma, či som si dobre potiahla. Ja som

s radosťou odpovedala, že najlepšie
ako sa len dalo. Začala som sa pri−
pravovať. Keď videli, že už dlho pí−
šem, tak ma vyzvali, aby som začala
odpovedať: „Prvý autor, čo zbieral
povesti bol Alojz Mednyanský, ktorý
sa narodil v Beckove.“ A hneď sa ma
pán profesor Sliacky spýtal, či viem,
kto bol Ladislav Mednyánszky. Vedela
som, veď ako by to vyzeralo, keby
rodáčka z Beckova nevedela, kto je
Ladislav Mednyánszky? A keď som
rozprávala životopis Alojza Mednyn−
ského, ani neviem ako som spome−
nula, že som z Beckova a povesti sú
moja srdcová záležitosť. Pán profe−
sor bol nadšený z toho, že som z Bec−
kova, a že som si vytiahla takúto otáz−
ku. Lenže nebola to len výhoda sa
takto priznať. Hneď sa ma začal vy−
pytovať veci, ktoré vôbec nesúviseli s
otázkou. Spýtal sa ma, čo má Andrej
Sládkovič spoločné so Ctiborom. Pre−
mýšľala som. Vedela som, že niečo
napísal o Ctiborovi. Ale čo? Vôbec
mi nič na um neprichádzalo. Zrazu,
akoby ma osvietilo, začala som reci−
tovať:
„Nad Váhom,
riekou našej rodiny,
hrozná sa vypína skala
a na tej skale,
zámku rozvaliny
a v rozvalinách povesť zastaraná.
Beckovom tak ten hrad volajú,
smutné sa tiene dolinou túlajú.“

Ako som tak recitovala, tak som vi−
dela milo prekvapené, priam vyjave−
né tváre skúšajúcich. Stihla som ešte
dodať, že báseň bola dlhý čas vyve−
sená na hoteli v Beckove, tak asi preto
si to pamätám. Na to pán profesor
celý nadšený mávol rukou smerom k
dverám a povedal, že mám áčko a
môžem ísť. S úsmevom a radosťou
som vybehla von.

Bola som veľmi vďačná Bohu, že
mi dal takúto úžasnú otázku. A tiež
som bola hrdá a vďačná na to, že som
Beckovčanka, a že aj v Bratislave na
Pedagogickej fakulte som mohla re−
prezentovať s veľkou hrdosťou histo−
rické bohatstvo našej 800 ročnej sta−
renky – dedinky Beckov.

Verím, že tabuľa, ktorá mi dopo−
mohla k štátnej skúške, nájde svoje
miesto v obci, pretože je to historický
poklad, ktorý stojí za to, aby bol v
našej obci vystavený a mohli ho ob−
divovať nielen beckovské deti, ale i
každý, kto navštívi našu obec.

A kto vie, možno o pár rokov zase
niekomu dopomôže k štátnej skúške?

Radka Hladká

Malý, veľký zázrakNesmieme zabudnúť na osobnosti Beckova
V období renesancie žil na hrade náboženský predstavi−

teľ – superintendent a tlačiar Peter Bornemisa. Literárne čin−
ný bol beckovský evanjelický kňaz Valerián Mader. Spiso−
vateľ, básnik, autor náboženských spisov Štefan Pilárik. Martin
Tarnóci pochádzal z rodiny beckovského zemana, vynikal
svojou vzdelanosťou, pôsobil ako učiteľ. Ladislav Révaj –
kráľovský radca, od roku 1632 bol beckovský hradný kapi−
tán. Prepošt v Novom Meste nad Váhom Jakub Haško, za−
slúžil sa o postavenie františkánskeho kláštora s kostolom.
Ján Václav Sokolovec, kňaz pôsobiaci ako učiteľ poézie a
rétoriky na rehoľných gymnáziách. Anton Grasalkovič, šľach−
tic, magnát, uhorský politik. Edmund Pascha (Paska) u bec−
kovských františkánov študoval filozofiu, bol autorom via−
nočných, novoročných a trojkráľových kolied, napísal Via−
nočnú omšu F−dur. Juraj Bajan – františkán, je autorom 13
diel − skladieb duchovných kompozícií na slovenské a latin−
ské texty. Jakub Vojtech Gazda františkán, kazateľ a hu−
dobník v Beckove napísal 11 knižných diel. Móric Beňovský
mal bezprostredný vzťah k Beckovu, vlastnil kúriu v Bec−
kovskej Vieske. Juraj Bobok venoval sa hlavne histórii evan−
jelickej cirkvi. Anton Nedecký vyznamenal sa v bojoch s
Napoleonom, dostal najvyššie vojenské vyznamenanie, rád
Márie Terézie, zomrel v Beckove. Ján Beréni – gróf, politik,
zúčastnil sa bojov proti Napoleonovi ako dôstojník rakúskej
armády, dožil v Beckove, písal historickú, memoárovú litera−
túru. Juraj Milec – evanjelický farár, preložil z nemčiny do
biblickej češtiny Haasov Nový zákon. Pavol Hurban – evan−
jelický kňaz, má zásluhu na vzdelanostnom povznesení
mestečka. Jozef Krautman – katolícky kňaz, generálny vi−
kár ostrihomského arcibiskupstva. Jozef Miloslav Hurban –
evanjelický kňaz, významná osobnosť v slovenských ná−
rodných dejinách, zakladateľ spolku Tatrín, stal sa nitrian−
skym biskupom evanjelickej cirkvi, za svoju teologickú od−
bornosť získal akademický titul ThDr. Autorita jeho osobnosti
presiahla hranice vlastného národa. MUDr. Ján Ambro –
lekár, zaslúžil sa o rozvoj uhorského zdravotníctva, pôrod−
níctva a sociálnej starostlivosti, bol člen krajinskej zdravotnej
rady. Jeho syn MUDr. Zoltán Ambro, praktický lekár. Dionýz
Štúr – svetoznámy geológ, geograf, botanik a zakladateľ
vedeckého geologického výskumu na Slovensku. Bol spolu−
zakladateľ Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni, v roku
1885 sa stal riaditeľom ústavu. Karol Bórik – pôsobil v armá−
de, v revolučných rokoch bol kapitánom slovenských dobro−
voľníkov. V roku 1850 sa stal obvodným beckovským notá−
rom. Ján Kvačala – pedagóg, historik, zakladateľ modernej
komeniológie, vedec svetového mena. Alojz Medňanský –
Nitriansky župan a strážca uhorskej komory. Venoval sa
histórii a národopisu, najznámejšia knižka „Malebná cesta
dolu Váhom“. Ladislav Medňanský – dôstojník, za revolúcie
v roku 1848 bol zástupca veliteľa leopoldovskej pevnosti, bol
zajatý a odsúdený na smrť obesením. Cézar Alexander Med−
ňanský – katolícky kňaz, hlavný poľný kurátor košútovských
oddielov na území Slovenska. Martin Medňanský – katolícky
kňaz, prozaik, básnik a prekladateľ. Ladislav Medňanský –
výtvarný umelec, maľoval krajinky, figurálne motívy, výjavy
z vojny, čudákov a vydedencov. Jeho umelecké diela vlast−
nia mnohé zahraničné galérie, tiež bratislavská Slovenská
národná galéria. Ján Dualský – katolícky kňaz, regionálny
historik, Jozef Ľudovít Holuby – evanjelický kňaz, regionálny
historik. Jozef Ľudovít Holuby – evanjelický kňaz, botanik,
etnograf a cirkevný historik. Beckov zaujíma popredné miesto
v jeho tvorbe. MUDr. Karol Brančík, obvodný lekár v Becko−
ve, bol uznávaný prírodovedec a kultúrny dejateľ. Bartolomej
Révicky – katolícky kňaz a historik, bol členom Antropolo−
gickej spoločnosti vo Viedni. Teodor Bálent st. – evanjelický
kňaz, publicista, redaktor a kultúrny pracovník.

Z monografie Beckov I. spracovala
M. Bubeníková

(text bol pednesený na oslavách 800 rokov prvej písom−
nej zmienky o obci Beckov v programe Moja rodná).
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Tak ako k letu patrí voda a sln−
ko, tak k nemu patrí i tábor. Ako
malé dieťa som na žiadnom tá−
bore nebola, avšak teraz si tento
táborový čas vynahrádzam tým,
že tam chodím ako vedúca. Už

tretí rok naša evanjelická cirkev
organizuje biblický tábor v stre−
disku Matejková pri Brezovej pod
Bradlom. Aj keď miesto tábora je
rovnaké, tak program a tábor je
každý rok iný a niečím výnimoč−
ný. Na tábore bola pani farárka s
manželom, ja a ako pomocní ve−
dúci boli Tánička F. a Dávid J.,
ktorí nám skutočne vo všetkom
boli nápomocní, za čo im patrí
veľká vďaka.

Témou tábora tento rok bola
CESTA PÚTNIKA. Každý z nás
je pútnikom na tejto zemi, každý

kráča po nejakej ceste. Buď je to
cesta úzka, ktorá vedie do neba,
alebo cesta široká, ktorá vedie do
zahynutia, na konci ktorej je prie−
pasť. Ale Boh nám vždy ponúka
možnosť rozhodnúť sa pre cestu

úzku. Tam deti vedeli, že sa do−
stanú len, keď prejdú bránou roz−
hodnutia, ktorú sme mali aj sku−
točne vyrobenú a vyznajú svoje
hriechy a prijmú Pána Ježiša do
svojho srdca. Ale samozrejme

okrem biblického vyučovania
mali deti aj množstvo hier, zába−
vy a tvorivých aktivít.

Ako asi vyzeral taký deň v tá−
bore? Začínal sa rozcvičkou, kto−
rá však bola robená zábavnou
formou, kde každý tím mal zbierať
určenú farbu papierikov rozhádza−
ných po celom areáli. Tímy boli
pomenované podľa biblických
miest – Korint, Filipi, Rím, Kolosy.
Po raňajkách sme mali biblické
vyučovanie, kde sme rozprávali o
ceste pútnika. Potom boli tvorivé
dielne, kde si mohli deti vybrať, či

budú tancovať, hrať futbal, alebo
iné športy, či vyrábať s pani farár−
kou rôzne pohľadnice, ozdobné
štipce a iné tvorivé veci. Tanco−
vali sme na kresťanskú pieseň a
tak oslavovali nášho Pána. Do−

TÁBOR MATEJKOVÁ
konca do tohto tanca sa zapojili
aj dvaja starší chlapci. Čas, ktorí
sme zažili pri nácvikoch bol úžas−
ný a radostný. Popoludní boli sku−
pinky, ktoré boli rozdelené podľa
veku. S dorastom sme preberali a
diskutovali o jednotlivých zlých i
dobrých charakterových vlastnos−
tiach, a čo na to hovorí Boh. Ten−
to čas bol pre mňa samotnú po−
vzbudením, pretože som vníma−
la, ako sú títo mladí ľudia otvorení
voči Bohu, ako ho túžia hľadať a
aj hľadajú vo svojich životoch.
Podvečer bola vždy táborová hra,
kde súťažili
celé tímy, za ví−
ťazstvo získa−
vali nie body
ale stopy, preto−
že sme boli pút−
nici, ktorí verím,
že sa rozhodli
putovať do Zla−
tého mesta, nie
do mesta ska−
zy. Večerný
program okrem
čítania táboro−
vej pošty, ktorej
zo dňa na deň
pribúdalo, tvoril
aj misionársky
príbeh o misio−
nárovi, ktorý bol
hlásať Božie
Slovo medzi ľu−
dožrútmi. Deti tento príbeh často
počúvali so zatajeným dychom.
Večierka bola o 22.hodine.

Ale samozrejme, že na tábore
nesmela chýbať ani nočná hra.
Deti mali na nočnej hre vyrobiť
múmiu – obmotaním toaletného

papiera a priniesť ju na určené
stanovište. Mnoho detí sa bálo,
ale na druhý deň, ba do konca
tábora spomínalo na túto táboro−
vú hru.

Tábor sa síce skončil, ale to
čo si deti odniesli odtiaľ sa ne−
skončilo, lebo v ich srdciach je
obnovená viera v Pána Ježiša a
radosť z novovytvorených vzťahov.
Tento tábor bol výnimočný v tom,
že nielen viacero detí sa vrátilo
na tú úzku cestu, ale sa vytvorili
úžasné vzťahy medzi týmito deť−
mi. A doteraz sa 9 dorastencov

stretáva na fare každý piatok, kde
môžu načerpať novú silu a po−
vzbudenie vo viere do ďalšieho
týždňa. Jediné, čo mi ostáva je
povedať: Vďaka ti Bože.

RH

Nakupovanie v Beckove
Dňa 1. augusta 2008 asi o 7.40 hod. som nakupoval v

predajni Potraviny – Jednota. K pokladni som pristúpil
spoločne s pani Editou Vaculovou, avšak zbadali sme, že
za nami sa prediera k plateniu Karol Herák z Nového Mesta
nad Váhom, ktorý pracuje v obci na oprave bývalej evanje−
lickej školy, terajšej nadácie, ktorú spravuje Ing. Jurčacko−
vá. Ochotne sme ho prepustili. Predavačke za desiatový
nákup podal stokorunovú bankovku. Táto pri množstve
kupujúcich to zle postrehla a začala mu vydávať výdavok
akoby jej dal tisíckorunovú bankovku. Karol Herák jej pe−
niaze vrátil so slovami: „Ale mne peniaze patria iba do sto
korún.“ Čo k tomu dodať? Skutok hodný pochvaly.

Pavol Hladký
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Na tohtoročnej dovolenke v
Egypte sme pri jednej príležitos−
ti žiadali vyjadrenie hotela, v kto−
rom sme boli ubytovaní. Aké
bolo naše prekvapenie, keď sa
nám prihovorila dievčina v rod−
nej slovenčine, ktorá tu pracuje
ako pracovníčka pre styk s ve−
rejnosťou. Dali sme sa do reči,
a tak vznikol rozhovor s našou
krajankou Ľudmilou, ktorá sa
vydala do Egypta.

Ako si sa dostala k Egypťa−
novi?

Stačí spadnúť na letisku a je
to! Pred piatimi rokmi som bola
na dovolenke v Egypte. Pri mo−
jom odchode na letisku v Hurgha−
de sa mi prsteň zamotal do bato−
žiny, zvrtla sa mi noha a spadla
som. Priskočil ku mne pracovník
leteckej spoločnosti a pomohol
mi. Vymenili sme si kontakty a pri
mojej ďalšej dovolenke sme sa
znovu stretli.

Kde ste mali sobáš?
Sú tu dva druhy sobášov, ofi−

ciálny a neoficiálny. Vydávala
som sa oficiálne, a to znamenalo
doniesť všetky doklady zo Slo−
venska, ktorých spracovanie ur−
čitú dobu trvalo. Rodný list, do−
klad o náboženstve, fotografie,
odtlačky prstov... Sobáš prebie−
hal v mešite, a tak ako u nás, bola
potom svadobná hostina. Niektorí
to robia aj tak, že sobáš prebie−
ha počas svadobnej hostiny, kde
sa tiež podpisujú predmanželské
a manželské zmluvy. Napríklad v
zmluve sa uvádza, čo do man−
želstva prináša muž ako veno, čo
všetko aj v prípade rozvodu zo−
stáva žene a čo mužovi. Neofici−
álny sobáš je len u advokáta,
žena nemá nárok po partnerovi
v prípade rozvodu na nič, ale

obaja sú chránení Alahom.
Muž má právo mať aj viac žien.

Prvá manželka je najhlavnejšia.
Avšak, ku všetkým sa musí sprá−
vať rovnako. Ak jednej kúpi
prsteň, musí aj druhej. Ak jednu
pozve na večeru, musí aj druhú.
Platí to vo všetkom. Vo verejnom
živote, ale aj v intímnom.

V Koráne je písané, že muž
nesmie biť ženu. Maximálne ju
môže potlľapkať po nohe. Ak by

sa niečo také stalo a dostalo na
verejnosť, ostatná spoločnosť ta−
kéhoto muža odsúdi, spoločen−
sky sa znemožní. U nás je zauží−
vaný názor, že žena v arabských
krajinách je ponižovaná, dokon−
ca týraná. Opak je pravdou. Muž
vždy chodí o krok pred ženou.
Nie preto, že by ju ponižoval, ale
preto, aby ju chránil. Chráni svo−
je ženy, svojich potomkov.

Aké sú ceny tovaru v porov−
naní so Slovenskom?

Zárobok je asi 400 egyptských
libier – približne 2000 Sk...

Keď človek tvrdo pracuje, tak
zarobí, ak je lenivý, nemá žiadne
peniaze. Neexistuje tu podpora v
nezamestnanosti. Ak si zoberieme,
že ceny hovädzieho mäsa, mlieka
a kureniec sú v Egyte porovnateľ−
né s našimi a plat sa pohybuje na
šestine nášho platu, tak potom títo
ľudia nemajú jednoduchý život.

Najčastejšie pracujú v turis−
tickom ruchu. Robia sprievod−
cov a v prímorských hoteloch.
Ženy pracujú taktiež. Ako ma−
nažérky, doktorky, učiteľky, ro−
bia v obchode, bankách... Na−
vonok však vystupujú muži.
Muži za prácou veľa dochádza−
jú. Nezriedka chodia na pracov−
né turnusy na dva, tri týždne aj
viac ako päťsto kilometrov.

Čo stoja služby, napr. ostri−
hanie?

Ostrihať sa dá aj za 400 Sk,
ale aj za 800 Sk. Melír stojí pribiž−
ne 600 Sk. Ženy v Egypte nema−
jú tak zničené ruky ako európske
ženy. Neperú v rukách – dávajú
do čistiarne. Taktiež nežehlia. Za
vyžehlenie nohavíc a košele za−
platia v prepočte sedem korún.

Obyvateľstvo?
Hurghada má už asi 7 mil.

obyvateľov. Slovákov a Čechov
tam žije okolo 15 tisíc. Väčšinou
pracujú ako zástupcovia firiem. V
Hurghade sa nachádza napr.
obchod, ktorý sa volá Bratislava.
Hneď vedľa je piváreň s názvom
Praha. Nikdy tieto mestá neboli
tak blízko seba, ako sú tu v Egypte.

Náboženstvo?
Egypt je väčšinou moslimská

krajina. Náboženstvo je tu
moslimské a kresťanské. V Hur−
ghade je asi polovica moslimov
a polovica kresťanov. Moslimovia
sú väčšinou ortodoxní. Ozaj, majú
zakázaný alkohol!

Sú nejaké problémy medzi
týmito náboženstvami?

Nakričia na seba, ale nebijú sa.
Budú po seba vrešťať, ako paviá−
ni, ale to je všetko. Aj keď sa už
stane, že sa pobijú, nikdy to nie je
kôli tomu, že je jeden moslim a
druhý kresťan.

Na akej úrov−
ni je tu sociálny
systém?

Sociálny sys−
tém tu pracuje
inak, ako u nás.
Pokiaľ nepracuje−
te v štátnej sprá−
ve, zamestnávateľ
nie je povinný ro−
biť odvody, nedo−
stávate dôchodok
a ženy na mater−
skej dovolenke
nedostávajú materský príspevok.
Ak teda žena zostane na mater−
skej dovolenke, je to na mužovi,
aby sa postaral o rodinu. Neexis−
tujú tu vdovské, sirotské ani inva−
lidné dôchodky. Nie sú tu domo−
vy dôchodcov. O rodičov sa sta−
rajú deti, tak ako je napísané v
Koráne. Je to ich povinnosťou.

A čo školstvo?
Škôlky sú len súkromné. Zá−

kladné školy sú tu súkromné a
štátne. Súkromných je väčšina a
sú na vyššej úrovni, ako štátne.
Do štátnych chodia len deti z veľ−
mi chudobných rodín. Do školy

idú tiež v šiestich rokoch a od prvej
triedy sa učia angličtinu. Rodičia
môžu deťom vybrať ešte ďalší ja−
zyk (francúštinu, nemčinu). Úro−
veň školstva nie je ale na takej
úrovni ako u nás, menej sa vyu−
čujú humanitné predmety, oni
napr. nepreberajú históriu Egyp−
ta, ale zameriavajú sa viac na
matematiku, fyziku a technické
predmety. Povinná školská do−
chádzka je šesť rokov. Ako 12 –
13 roční sú vyštudovaní. Vedia
čítať, písať, majú základné vzde−
lanie. Ak rodičia na to majú, dajú
deti študovať ďalej. Nemajú stred−
né školy, ale akési nadstavbové
štúdia. Vysoké školy sú väčšinou
len v Káhire. Ak rodičia na to
nemajú začínajú pracovať. Zo
začiatku pomáhajú rodičom.

V Egypte je stále povinná vo−
jenská služba. Vysokoškoláci na
jeden rok. Ostatní na tri roky.

Človek si nemôže nevšimnúť
chaotickú dopravu. Existujú tu
vôbec nejaké zákony?

Nie. Mnohé autá nesvietia ani
v noci. Aby si vraj nesvietili do očí.
Stále sa trúbi. Ak ide vodič obie−
hať druhé auto − zatrúbi. Počas
predbiehania – zatrúbi. Ak už obe−
hol – zatrúbi. Prednosť v jazde –
neexistuje. Vodiči rešpektujú len
spomaľovacie retardéry. Na tých
jediných trochu spomalia. Dať

prednosť chodcovi, ktorý sa snaží
prejsť cez vozovku? „Už z diaľky
treba zatrúbiť, aby si nezmyslel
vôjsť mi do cesty. Predsa kôli nemu
nebudem spomaľovať?!“ Nemajú
dopravné značky, rýchlosť nie je
obmedzená, a preto vodičský je v
tomto systéme ale úplne zbytoč−
ný. Napriek tomuto chaosu je tu
minimum dopravných nehôd.

A čo Ti najviac chýba zo Slo−
venska?

... mama. I keď sa spolu vidí−
me denne cez internet.

Za rozhovor ďakujeme Ľudmi−
le Elzeer.     Eva a Peter Kočickí

�IVOT V EGYPTE
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Podujatia v Roku J. M. Hurbana
1. Slávnostné otvorenie roka J. M. Hurbana − 6. februára 2007 SNR Bratislava
2. Spomienkové oslavy pri príležitosti 190. výročia narodenia J. M. Hurbana

Beckov − 17. marca 2007
3. Lubina – Spomienkové služby Božie pri príležitosti celoštátneho otvorenia

Roka J.M. Hurbana pri príležitosti 190. výročia narodenia a 120. výročia
úmrtia J.M. Hurbana − 18. marca 2007

4. Dni Jozefa Miloslava Hurbana − Trenčín 17. a 22. apríla 2007 (odborný
seminár, pietna spomienka pri pamätníku štúrovcov, slávnostné služby
Božie, Výstava Slúžil som svojmu národu – Jozef Miloslav Hurban vo
výtvarnom spracovaní žiakov ZUŠ v Trenčíne)

5. VERŠE Z DÁVNEJ MINULOSTI − Komorné pásmo poézie z pera Janka
Kráľa a jubilujúcich Štúrovcov Galéria P. M. Bohúňa − 24. apríla 2007
Liptovský Mikuláš (Múzeum Janka Kráľa a Galéria Petra M. Bohúňa
Liptovský Mikuláš)

6. Jozef Miloslav Hurban a jeho vzťah k trenčianskemu regiónu – prednáška
Trenčín – 25. apríla 2007 Verejná knižnica M. Rešetku

7. Hlboké – 9. a 10. júna 2007 – Župné oslavy 190. výročia narodenia
J. M. Hurbana

8. Čachtice 11. 12. august 2007 – Spomienkové oslavy pri príležitosti 160.
výročia IV. sednice spolku Tatrín. Odhalenie pamätnej tabule rodičom
J.M. Hurbana , Kongresom slovenskej inteligencie s evanjelikmi
a.v. z Trenčína

9.  Liptovský Mikuláš − 9. a 10. septembra 2007 – HURBANOVE DNI
10.Myjava − 16. a 19. septembra 2007− Spomienkové oslavy (slávnostné

služby Božie, Spomienkové zhromaždenie, prehliadka expozície Múzea
SNR, odborný seminár J.M.HURBAN – PRVÝ PREDSEDA SNR )

11.Bratislava – 24. septembra 2007 Dom kultúry Kramáre HLBOKÉ SRDCE
Z HLBOKÉHO – hudobnodramatická kompozícia k 190. výročiu nar. J. M.
Hurbana

12.Nové Mesto n.V. – 17. októbra 2007 ORLI LETIA ...spomienkové podujatie
pri príležitosti 190. výročia narodenia a 120. výročia úmrtia J. M. Hurbana

13.Čachtice – 19. október 2007 – Odborný seminár TATRÍNSKA SEDNICA
ČACHTICKÁ (odborný seminár, prezentácia publikácie Tatrínska sednica
Čachtická 1847− Portréty účastníkov, pietne spomienky pri pamätných
tabuliach, prehliadka stálej expozície venovanej Tatrínu)

14. Literárna súťaž ...Sláva národa hodná je obetí ... venovaná sprítomneniu
myšlienok J. M. Hurbana vyhlásená v Roku J. M. Hurbana 2007 − 2008

15.Bratislava SNR – l7. októbra 2007 – uvedenie knihy JOZEF MILOSLAV
HURBAN – PRVÝ PREDSEDA SNR

16.Veľká Javorina – 29. júl 2007 Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov
podujatie v Roku J. M. Hurbana

17 Vyhodnotenie literárnej súťaže venovanej sprítomneniu myšlienok J. M.
Hurbana Prezentácia Zborníka próz z literárnej súťaže − Verejná knižnica
M. Rešetku Trenčín 28.2.2008 na záver Roka J. M. Hurbana

18.Hlboké − 22. februára 2008 ZÁVER ROKA J. M. HURBANA Pietna
spomienka pri príležitosti 120. výročia úmrtia J. M. Hurbana a ukončenia
Roka J. M. Hurbana za prítomnosti predsedu vlády SR a prezidenta SR

l9. Hlboké 24. februára 2008 – prezentácia knihy Miroslava Hvožďaru −
JOZEF MILOSLAV HURBAN A JEHO ZÁPAS O PRAVÉ HODNOTY CIRKVI
A NÁRODA

20.Martin SNK 26.marca – 1. apríla 2007 v rámci Týždňa slovenských knižníc
– výstava Život a dielo J. M. Hurbana – pripravevná v rámci Roka J. M.
Hurbana

Spracovala: Ľubica Juríčková
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

AUGUSTOVÁ STREDA V ROKU 1968
Augusové udalosti roku 1968 si pripomíname tento rok čas−

tejšie. Uplynulo odvtedy už 40 rokov, no mnohým, čo prežili, sa
to zdá akoby to bolo len „včera“.

Je streda 21. augusta 1968, deň, keď má meniny Jana. Moja
sestra Želka ide na koniec prázdnin do Bratislavy k strýkovi
Samuelovi Paulusovi a k sesterniciam Jane a Oľge. Má 17 ro−
kov, a to ešte netuší, že za pár hodín bude svedkom udalostí, na
ktoré bude často spomínať. Už ráno cesta vlakom z Nového
Mesta nad Váhom bola iná. Ľudia sa prebudili do iného rána, mali
strach, čo bude ďalej. Z vlaku videla stanice plné ľudí, vojakov,
nápisy. Rýchlik prišiel do hlavnej stanice s meškaním. Odtiaľ sa
dostali čo najrýchlejšie a najkratšou cestou do Živnodomu. Situ−
ácia sa menila z hodiny na hodinu. Strýko im zakázal ísť do
mesta, nakoľko situácia bola veľmi nebezpečná. No i napriek
jeho varovaniu a zákazu, sa rozhodli ísť. Veď od nich to bolo do
centra len na skok. Bolo treba zbehnúť po Vysokej na Obchod−
nú… To, čo videli, naháňalo strach a hrôzu. Všade boli davy
ľudí, tanky, autá a zase tanky. Ocitli sa v centre týchto augusto−
vých udalostí, nedalo sa vrátiť. V tom nastala streľba ruských
vojakov. Nastal zmätok, ľudia sa snažili ukryť, kde sa dalo. Oni
vbehli pod nejakú bránu. Ostali mŕtvi a zranení. Keď streľba
utíchla, utekali čo najrýchlejšie domov. Aj v ďalších dňoch, na−
priek nebezpečenstvu, ktoré im hrozilo, chodili do mesta. Sestra
videla rozstrieľanie kostola Milosrdných, kvety na miestach, kde
boli zastrelení ľudia... No ľudia sa nevzdávali, nesúhlasili s tým,
čo 21. august prinášal. I po 40−tych rokoch tieto spomienky
mrazia.

A ako to bolo v Beckove? Nové Mesto nad Váhom obsadili
maďarské vojská, takže kontrolovali aj Beckov. Na hrad „niekto“
vyvesil veľkú čiernu zástavu. A nápis. V oknách MNV boli malé
čierno−biele portréty Dubčeka a Slobodu. Ale po krátkom čase
boli odtiaľ preč... Tí praví komunisti si potom „varili“ históriu ďal−
ších 30 rokov, až skončili na smetisku dejín. I dnes sme svedka−
mi, ako sa ich niekto pokúša oživiť – ale zbytočne.

Ľubomír Paulus

Cesta pohľadnice Beckova
Píše sa rok 1942. Je leto, čas vojny a slovenského

štátu. Meniny bude mať Pavol. Boli šudenti, kamaráti. On,
Milan Ježko, bol z Beckova a druhý, Pavol Kusenda, zase
z Bošáce. Milan mu píše pohľadnicu z Beckova k meni−
nám. To ešte netuší, aký bude mať príbeh. Viem z rozprá−
vania, že mávali pravidelné stretnutia. Tak to bolo aj po
55−tich rokoch, presnejšie v roku 1997. Na toto pamätné

stretnutie priniesol kamarát Pavol Milanovi veľké prekva−
penie – pohľadnicu Beckova, ktorú mu posielal práve pred
55−timi rokmi. Pri tejto príležitosti mu ju dal naspäť aj s
venovaním. Milé a srdečné. Znova ich to prenieslo späť
do rokov mladosti, keď boli študentami. Cesta tejto po−
hľadnice pokračovala ďalej. Raz na jeseň ju Milan Ježko
znova priniesol do Beckova, tentoraz mne, aby som si ju
dal do albumu. Aj takéto sú cesty a príbehy niektorých
pohľadníc.                                          Ľubomír Paulus

Tendencia myslieť a konať skôr
spontánne, než zo strachu založenom
na skúsenostiach z minulosti.

Zjavná schopnosť prežívať každý
okamih.

Strata záujmu posudzovať iných.
Strata záujmu vysvetľovať si kona−

nie iných.
Strata záujmu vyhľadávať konflikt−

né situácie.

Strata schopnosti robiť si zbytočné
starosti.

Časté epizódy úžasu.
Pocit spokojnosti s inými a s príro−

dou.
Časté záchvaty smiechu.
Zvýšené oceňovanie lásky ponú−

kanej inými a neovládateľná potreba
lásku rozdávať.

ZNÁMKY VNÚTORNÉHO POKOJA
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Každý národ prejavuje svoju
úctu a vďaku velikánom ducha
a práce viacerými spôsobmi: v
literárnych a vedeckých prácach,
v ľudových piesňach, v ústnych
tradovaných príbehoch, návšte−
vou pamätných miest, budova−
ním náhrobníkov, pomníkov, pa−
mätných tabúľ, múzeí a pamät−
ných izieb. S takýmito prejavmi
sastretávame aj u nás pri osob−
nosti Ľudovíta Štúra, národného
dejateľa, kodifikátora spisovnej
slovenčiny, politika, pedagóga,
novinára a literáta, podobne aj
pri jeho rodinných príslušníkoch
a jeho generačných druhoch. Sú
zastúpené tak v južnej časti
stredného Považia a rovnako aj
v bývalom historickom trenčian−
skom Záhorí.

Najstaršie stopy rodu Štúrov−
cov vedú na Považie. Na prelo−
me 16. a 17. storočia sa spomí−
na v Trenčíne ako prvý Benedikt
Štúr a v takmer v rovnakom čase
v r. 1601 v Hámroch, v niekdaj−
šej poddanskej dedine, patriacej
slobodnému kráľovskému mes−
tu Trenčínu (dnes miestna časť
Trenčianskej Turnej) želiar − rich−
tár Juraj Štúr. V 17. storočí sa
medzi miestnym obyvateľstvom
uvádzajú nositelia priezviska Štúr
v Trenčianskej Turnej, v Sedlič−
nej (miestna časť obce Trenčian−
ske Stankovce) a v niekdajších
dedinách Belá a Bobrovník
(miestna časť Trenčína).

Prví príslušníci rodiny Štúr sa
pôvodne zamestnávali poľno−
hospodárstvom, potom súkenníc−
tvom a neskôr aj intelektuálnymi
profesiami. Z rodiny súkenníka
pochádzal Pavel štúr (nar. 1761
v Trenčíne), súkenník, ktorý sa
po presťahovaní do Lubiny pri
Novom Meste nad Váhom stal
zakladateľom tamojšej rodovej
vetvy. Jeho synom bol Samuel
Štúr (nar. 1789 v Lubine), otec
Ĺudovíta Štúra a jeho súroden−
cov. Rodný dom Samuela Štúra
sa dosiaľ zachoval v tejto kopa−
ničiarskej obci a v r. 1969 na
ňom umiestnili pamätnú tabuľu
a po stavebných úpravách v r.
1992 sprístupnili v ňom v r. 1992
samostatnú expozíciu (na jej
otvorení sa vtedy zúčastnili ako
rečníci Alexander Dubček, pred−
staviteľ obrodného procesu v 60−
tych rokoch minulého storočia,
univerzitný profesor PhDr. Ján
Hučko, DrSc., známy odborník na
štúrovskú problematiku a rodák
zo Starej Turej a Mgr. Daniel
Gajdoš, prednosta vtedajšieho
Okresného úradu v Trenčíne). V
roku 1999 na počesť Samuela
Štúra st. pomenovali jeho me−

nom tamojšiu základnú školu. V
Lubine a na okolí dosiaľ žijú prí−
slušníci tejto rodovej vetvy Štú−
rovcov a hrdo sa hlásia k svoj−
mu pôvodu.

Samuel Štúr st. Po absolvo−
vaní základnej cirkevnej školy v
rodnej dedine navštevoval v
Trenčíne, v rodisku svojho otca,
nižšie evanjelické gymnázium,
obnovené po Tolerančnom pa−
tente Jozefa II. (1781). Ďalšie
štúdium dokončil na gymnáziu v
Modre a v rokoch 1809−1812
pôsobil ako učiteľ a organista
evanjelického cirkevného zboru
v Trenčíne. Tu sa oženil v roku
1810 s Annou, rod. Michalcovou
(1790), pochádzajúcou zo staré−
ho trenčianskeho remeselnícke−
ho rodu (mäsiarskeho). Tu sa v
roku 1811 manželom Štúrovcom
narodil prvorodený syn Karol,
neskorší modranský kňaz, rektor
gymnázia, básnik a prekladateľ.

Objekt, kde Samuel Štúr st.
pôsobil a býval so svojou rodinou
a kde bolo aj skromné alumne−
um, dnes už nestojí. Bola to jed−
noduchá prízemná budova na te−
rajšej ulici P.O. Hviezdoslava, kto−
rá v 30−tych rokoch 20. storočia
padla za obeť prestavbám mesta.
Neskoršia budova na jej mieste
tiež padla v 70−tych rokoch 20.
storočia asanácii a jej priestor
zaujal terajší Dom armády SR. Na
jeho priečelí sú umiestnené pa−
mätné tabule z r. 1928 a z r. 1937.
Dal ich vyhotoviť miestny Sokol a
Štúrov jubilejný výbor mesta a
okresu Trenčín na znak oddanosti
svojmu štátu a oslobodenému slo−
venskému národu. Z ich textu vy−
plýva, že sú venované Samuelo−
vi Štúrovi st., Karolovi Štúrovi,
Františkovi Palackému a Ľudoví−
tovi Štúrovi. Na fasádu budovy
umiestnilo mesto Trenčín aj pa−
mätnú tabuľu, venovanú synovcovi
Ľudovíta Štúra JUDr. Karolovi Štú−
rovi, predsedovi miestnej Sloven−
skej národnej rady v Trenčíne v r.
1918−1919, signatárovi Martinskej
deklarácie slovenského národa,
národnému a kultúrnemu dejate−
ľovi. Preniesli ju sem v 80−tych
rokoch 20. storočia po asanácii
jeho domu z terajšej ulice knieža−
ťa Pribinu, kde bola umiestnená
dovtedy od roku 1968.

Žiada sa spomenúť, že Samu−
el Štúr st. Vyučoval na uvedenej
trenčianskej cirkevnej škole bra−
tov JUDr. Ľudovíta (1830−1876)
a Mikuláša (1824−1852) Dohná−
nyovcov, príslušníkov štúrovskej
generácie z Dolných Držkoviec
pri Bánovciach, českého histori−
ka a politika Františka Palacké−
ho, rodáka z moravských Hod−

slavíc (okres Nový Jičín) a ďal−
šie osobnosti súčasného sloven−
ského národného života. Do tej−
to školy chodil aj beckovský ro−
dák, priateľ a spoludruh Jozef
Miloslav Hurban, ale už v čase,
keď Samuel Štúr st. pôsobil v
Uhrovci (od roku 1813).

Neďaleko terajšieho Domu
armády SR sa dosiaľ zachoval
dom (t.č. školské priestory Stred−
ného železničiarskeho učilišťa a
ďalších školských organizácií). V
ktorom mal svoju právnickú kan−
celáriu, býval a zomrel už spo−
mínaný JUDr. Ľudovít Dohnány.
Pamätnú tabuľu na ňom odhalili
v roku 1996 pri príležitosti 100.
výročia jeho úmrtia.

Na najstaršom trenčianskom
cintoríne zo 17. storočia, nazýva−
nom evanjelický cintorín na Hor−
nom Šianci, odpočívajú telesné
pozostatky matky súrodencov
Štúrovcov, Anny rod. Michalcovej.
Tu zomrela 25.8.1853, po tom, čo
sa presťahovala po smrti svojho
manžela (27.7.1851) z Uhrovca
do svojho rodiska. Jej deti ju tu
častejšie navštevovali a zmierňo−
vali roky jej staroby. O jej novo−
upravený hrob sa postarala v roku
1936 Živena, spolok slovenských
žien v Trenčíne. Do jej blízkosti
bol situovaný hrob jej najmlad−
šieho brata Jána Michalca
(26.5.1804−4.2.1881), s ktorým
spájala Ľudovíta Štúra úprimné
priateľstvo. Obďaleč má hrob jeho
syn Karol Michalec (13.1.1841−
21.1.1915), národný buditeľ,
ochotnícky divadelník, istý čas
pôsobiaci ako obchodník v bá−
novciach nad Bebravou a zamest−
nanec trenčianskeho slúžnovské−
ho úradu. Z rodiny Michalcovcov
pochádza Štefánia Michalcová
(19.8.1887−13.2.1980), vydatá
Mičátková, manželka dolnozem−
ského Slováka a národného či−
niteľa Dr. Ľudovíta Miloša Mičát−
ka (1874−1928).

V spopločnom hrobe odpočí−
va Janko Štúr, Ľudovítov brat
(21.9.1827−23.9.1905), niekdaj−
ší zamestnanec slúžnovského
úradu v Bánovciach, zástupca
trenčianskeho okresného komi−
sára a prísediaci trenčianskeho
župného súdu, ktorého po jeho
smrti priviezli do Ttenčína z ne−
ďalekých Malých Bieroviec
(miestna časť Adamovských Ko−
chanoviec) s manželkou Amá−
liou, rod. Dražkociovou z Deže−
ríc (26.10.1835−11.8.1913) a ich
syn, už spomínaný JUDr. Karol
Štúr (12.11.1867−15.2.1925),
okrem už spomínaných údajov
známy aj ako dozorca Trenčian−
skeho seniorátu a spolupripra−

vovateľ I. Slovenskej evanjelic−
kej synody v Trenčianskych Tep−
liciach, kde sa v roku 1921 roz−
hodlo o vzniku samostatnej slo−
venskej evanjelickej organizácie
po jej vyčlenení z Uhorska. Dr.
Karol Štúr sa zaslúžil v roku 1919
o ustanovenie Gymnázia Ľudo−
víta Štúra v Trenčíne, pri ňom
existujúceho samovzdelávacie−
ho Krúžku Ľudovíta Štúra a o
vznik Trenčianskych novín (pred−
chodcu dnešných Trenčianskych
novín), jedného z prvých popre−
vratových slovenských regionál−
nych novín.

Na tomto cintoríne je pocho−
vaný už spomínaný štúrovec
JUDr. Ľudovít Dohnány, obran−
ca Slovákov v čase zvýšenej ma−
ďarizácie na konci 19. storočia
(z tejto rodovej vetvy Dohnány−
ovcov pochádza významný slo−
venský hudobník,dirigent Oliver
Dohnány, pôsobiaci v Prahe).

Posledné miesto odpočinku
má na tomto cintoríne Karol Ľu−
domil Černo (22.11.1820−
11.3.1894), uhrovský rodák, žiak
Ľ. Štúra a trenčianskyevanjelic−
ký farár.

Trenčín je pamätný aj tým, že
po skončení III. Slovenskej dob−
rovoľníckej výpravy zvolali Ľ.Štúr,
J.M. Hurban a M.M. Hodža na
29. september 1849 na terajšie
Námestie Ľ. Štúra (predtým Obil−
né) ľudové zhromaždenie s cie−
ľom vysvetľovať obyvateľom Po−
važia uplatnenie slovenskej ná−
rodnej politiky v praktickom ži−
vote. V apríli 1850 rokovali tiež
na trenčianskej župnej správe o
zavedení slovenského jazyka do
úradov a dosadení Slovákov do
župnej správy.

Podľa Ľudovíta Štúra bol nie−
kedy v 30−tych rokoch 20. storo−
čia až do konca II. Svetovej vojny
pomenovaný v Trenčianskeych
Tepliciach vychádzkový chodník a
liečebný pavilón, pravdepodobne
na počesť jeho návštevy tohto kú−
peľného mestečka, kedy sa tu v r.
1850 liečili jeho rodičia. Škoda, že
sa tieto názvy prestali po skonče−
ní II. Svetovej vojny používať. Tie−
to známe slovenské kúpele by sa
mali k tradícii vrátiť.

Nebolo náhodou, že v sep−
tembri 1989 sa konalo po Mod−
re a po Uhrovci v Trenčíne III. a
zároveň posledné stretnutie ži−
júcich príslušníkov rodu Štúrov−
cov z celej bývalej ČSFR. Na
ňom sa rozhodlo, najmä pričine−
ním Ing. Arch. Ivana Michalca,
DrSc., príbuzného zo strany mat−
ky Ľudovíta Štúra a popredného
slovenského historika PhDr. Pav−
la Horvátha, Csc, vedeckého

�túrovské pamätníky v trenčianskom regióne
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pracovníka Historického ústavu
SAV, o postavení súsošia troch
hlavných predstaviteľov rokov
meruôsmych Ľ. Štúra, J.M. Hur−
bana a M.M. Hodžu. Po schvá−
lení zámeru sa podieľali na rea−
lizácii pamätníka okrem Ing.arch.
Ivana Michalca akad. sochár
Milan Ormandík z Kremnice a
Milan MojžišBanskej Bystrice. Na
realizácii pamätníka malo svoj
podiel vedenie mesta Trenčín a
Ministerstvo kultúry SR (najmä
Dr. Ján Fischer, vedúci finanč−
ného odboru). Pamätník bol sprí−
stupnený v októbri 1991 počas
ekumenických slávností za prí−
tomnosti nielen štátnych a miest−
nych predstaviteľov, ale aj zá−
stupcov cirkví: Dr. Rudolfa Koš−
tiala, biskupa Ev. Cirkvi a.v. na
Slovensku, inak staroturanského
rodáka, trenčianskeho evanjelic−
kého seniora Mgr. Michala Lan−
taja a za trenčiansku rímsko−ka−
tolícku cirkev dekana Mons. Pet−
ra Paliatka. Slávnosť vyvrcholila
spoločnými bohoslužbami v tren−
čianskom evanjelickom kostole.

Viaceré pamätníky a pamät−
né tabule so vzťahom k Ľudoví−
tovi Štúrovi, jeho rodinným prí−
slušníkom a generačným dru−
hom existujú mimo Trenčína.

Ľudovít Štúr sa častejšie zdr−
žiaval v Zemianskom Podhradí v
Bošáckej doline u brata Samuela
Štúra ml. (1818−1861), tamojšie−
ho evanjelického farára, národné−
ho buditeľa a osvetového pracov−
níka. Sem nastúpil v roku 1845
po štúdiách na lýceu v Bratislave
najprv ako kaplán a pôsobil tu až
do svojej smrti. Oženil sa s Rozá−
liou, rod. Klonkaiovou, dcérou hos−
podárskeho úradníka v Lúčivnej
na Spiši. Jeho sobášnym svedkom
bol známy slovenský maliar Peter
Michal Bohúň, švagor a portrétis−
ta Ľ. Štúra, Janka Štúra, J.M. Hur−
bana, M.M. Hodžu, Samuela Štú−
ra ml. a autor výjavov z revoluč−
ných rokov 1848−49. Jeho dielo
Slováci pri Trenčíne zachytáva
Zemianske Podhradie s evanje−
lickým empírovým kostolom.

Pre zaujímavosť treba uviesť,
že syn Samuela Štúra ml., Anton
v čase nástupu maďarizačných
prúdov v Rakúsko−uhorskej mo−
narchii pôsobil ako kňaz v mo−
ravských Hodslaviciach, kde sa
oženil s Rozáliou, rod. Rydlovou,
príbuznou Františka Palackého. Z
rodiny Antona Štúra pochádzal
známy filozof, umelecký kritik a
univ. profesor Svätopluk Štúr
(1901−1981). Jeho vnukmi sú už
dnes nebohý novinár Svetozár
Štúr a detský psychológ PhDr.
Ivan Štúr, Csc. a ďalší potomko−
via, žijúci na Slovensku (najmä v
Bratislave) a v Česku.

V Zemianskom Podhradí sa
odohrala aj časť ľúbostného prí−
behu Ľudovíta Štúra s Adélkou
Ostrolúckou. U brata Samuela,
ktorý je tu pochovaný na miest−
nom cintoríne, sa skrýval pred
svojimi prenasledovateľmi, chrá−
nený Adélkiným strýkom Gustá−
vom. Na nádvorí, pred tamojším
kostolom, sa sústreďovali na je−
seň 1848 dobrovoľníci z dolnej
časti Trenčianskej župy, odhod−
laní bojovať v I. slovenskej vý−
prave v podjavorinskom a pod−
bradlanskom kraji.

Zo Zemianskeho Podhradia
pochádzal Ľudovítov spolužiak z
bratislavského lýcea Ladislav
Pauliny (1815−1906), neskorší
prietržský kňaz a kultúrny deja−
teľ, na čo poukazuje pamätná ta−
buľa na miestnom múzeu v bý−
valej starej zemiansko−podhrad−
skej fare. U svojho starého otca
Žigmunda Paulinyho žil nejaký
čas (v rokoch 1832−36) Viliam
Pauliny−Toth, žiak Ľudovíta Štú−
ra a neskorší podpredseda Ma−
tice slovenskej.

Pamiatky na rodinu Štúrovcov
a príslušníkov štúrovskej gene−
rácie sú dôstojne zastúpené aj
v muzeálnych izbách v neďale−
kom Dolnom Srní (Pavol Hečko),
v Moravskom Lieskovom a v Sta−
rej Turej.

V dňoch 5. až 10. augusta
1847 sa na katolíckej fare v
Čachticiach uskutočnilo na po−
zvanie tamojšieho kňaza Joze−
fa Urbanovského IV. Zasadnu−
tie národného spolku Tatrín. Na
ňom sa predstavitelia oboch
konfesií, evanjelici a katolíci, de−
finitívne dohodli na spoločnom
užívaní spisovnej slovenčiny,
kodifikovanej Ľudovítom Štúrom.
Okrem neho,J.M. Hurbana
aM.M. Hodžu sa na stretnutí
zúčastnili Štefan Závodník, Ján
Kalinčiak, AndrejRadlinský, Pa−
vel Čendekovič, Jozef Ščastný
a ďalší predstavitelia Slovákov.
Okrem pamätnej tabule na ka−
tolíckej fare sa môžu návštevní−
ci bývalého poddanského
mestečka Čachtice dozvedieť o
tejto významnej udalosti v miest−
nom múzeu. Túto historickú uda−
losť dokumentuje aj expozícia v
Podjavorinskom múzeu v No−
vom Meste nad Váhom.

V Kostolnom, v obci vsused−
stve so Starou Turou, sa dosiaľ
zachoval prírodný útvar – skala,
pomenovaná podľa Ľudovíta Štú−
ra na pamiatku jeho návštevy a
návštevy Jozefa M. Hurbana a
Michala M. Hodžu na jar 1848 u
tamojšieho priateľa a štúrovca
Jána Trokana (1810−1894).

PhDr. Milan Šišmiš
(pokračovanie nabudúce)

Kaštieľ Strážky, patriaci
Slovenskej národnej galérii,
otvorený v roku 1991, bude v
čase od 16.9.2008 do
3.10.2008 zatvorený z dôvodu
maľovania interiérov a okien,
obnovy vitrín, zavedenia nové−
ho informačného systému a
zabezpečenia vystavených
objektov. Vymenia aj časť pô−
vodných exponátov za nové.
Expozíciu plánujú obmieňať
každoročne na jeseň zo zbie−
rok SNG v Bratislave, aby bola
pripravená na novú sezónu a
umiestnená bude na prízemí.
Na poschodí vystavujú diela

Ladislava Mednyánszskeho.
Aj tu nastane zmena, lebo
niektoré staršie zbierky budú
nahradené novými dielami, na−
kúpenými SNG v poslednom
období. Nábytok z pozostalos−
ti rodiny Czóbelovcov zostane
naďalej v interiéri kaštieľa.

Prvou dočasnou výstavou
na prízemí kaštieľa bude vý−
stava pod názvom Ars inter
Arma. Ranonovoveké umenie
a kultúra východného Sloven−
ska, kurátorka Katarína Chme−
linová. Výstava bude aj prí−
spevkom k oslavám 60. výro−
čia založenia SNG.            (b)

Kaštieľ v Strážkach patril v
uplynulých storočiach zámožným
šľachtickým rodinám. V 19. sto−
ročí sa vlastníkmi stala rodina
Mednyánszkych a Czóbelovcov.
V kaštieli je samostatná expozí−
cia, venovaná
jednému z po−
sledných maji−
teľov, Ladisla−
vovi Mednyán−
szkemu, ktorý
patril medzi vý−
znamné osob−
nosti európske−
ho maliarstva
poslednej treti−
ny 19. storočia
a začiatku 20.
storočia.

Strážky pat−
rili k najmilším
u m e l c o v ý m
miestam. Rád sa sem vracal zo
štúdií v Paríži, Mníchove, Talian−
sku, alebo neskôr zo svojho vie−
denského ateliéra, kde si podá−
vali kľučku najvýznamnejšie
osobnosti vtedajšieho spoločen−
ského a kultúrneho života. Med−
nyánszky mohol žiť vo Viedni
bezstarostný a prepychový život,
venovať sa len svojej záľube −
maliarstvu. On sa však rozhodol
vrátiť domov, do Strážok a maľo−
vať chudobných, žobrákov, voja−
kov, cigánov. Dokonca svoje „mo−
dely“ aj finančne podporoval.
Často blúdil aj niekoľko týždňov
po tatranskej krajine, prespával
v núdzových podmienkach, jeho
strava pozostávala len zo suché−

ho chleba a vody. Bol však šťast−
ný. O svoje diela po dokončení
stratil záujem. Mnohé sú dnes v
súkromných zbierkach. Z jeho 3
až 4−tisíc olejomalieb, viac ako
tisíc grafík sú najsugestívnejšie fi−

gurálne kom−
pozície, obrazy
vyjadrujúce utr−
penie a násilie,
ktoré spoznal
ako frontový
maliar na bojis−
kách prvej sve−
tovej vojny. Bol
v yn i ka j ú c im
pozorovateľom.
Jeho krajino−
maľby predsta−
vujú symbolic−
ké náladové
obrazy. Mnohé
z nich, najmä

raná tvorba autora, sú v majetku
Slovenskej národnej galérie v
Bratislave a sú vystavené v au−
tentickom prostredí kaštieľa v
Strážkach. Prezentovaný súbor
tvoria diela z pozostalosti malia−
ra, ale SNG ich počet neustále
doplňuje a rozširuje. Mednyán−
szkeho olejomaľba zo zbierok
SNG Potok za humnami, na bre−
hu zdobí aj poštovú známku
emisného radu Umenie, ktorá v
roku 2003 získala tri ocenenia
ako najkvalitnejšia známka Slo−
venska a aj prvé miesto na pre−
stížnej svetovej súťaži poštových
známok Grand Prix WIPA.

Ľ. Paulus
(krátené: Panoráma Slovenska)

Ladislav Mednyánszky
(1852 − 1919)

Kaštieľ Strážky zatvoria na dva týždne
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Niekoľko historických skutočností
a dohadov o Medňanských Čiernych

Imrich Thököly (1657 Kežmarok −
1705 Nikodémia Turecko, od r.1906
pochovaný v rodisku), bol sedmohrad−
ský vojvoda. Študoval na evanjelic−
kom kolégiu v Prešove. Keď r.1663
zdedil po matke marmarošské pan−
stvo, bol súčasne menovaný aj žu−
panom marmarošskej stolice v Sed−
mohradsku. V r.1678 − 1687 stál na
čele, v 17. storočí v poradí už štvrté−
ho, stavovského povstania, ktoré
vošlo do histórie pod jeho menom. Bolo
to jedno z ozbrojených hnutí uhor−
ských a sedmohradských stavov pro−
ti habsburgskému absolutizmu, proti
obmedzovaniu stavovských privilégií,
proti potláčaniu náboženských slobôd
a pod. Bolo tiež vyvrcholením nepre−
tržitých zrážok kurucov (povstalcov,
nespokojencov) a labancov (cisár−
skych vojakov), ktoré začali r.1672.
Ekonomickou základňou povstania sa
stali rozsiahle rákócziovské majetky,
ktoré získal sobášom s Helenou Zrín−
skou, vdovou po Františkovi I. Rá−
koczim. Imrich Thököly bol podporo−
vaný najmä oddielmi Osmanskej ríše.
Dôležité pre náš príbeh mohlo by byť
i to, že bol blízky príbuzný Mikuláša,
spolumajiteľa Beckova. Imrich Thököly
čoskoro ovládol celé terajšie východ−
né Slovensko. R. 1682 ho vymeno−
val sultán Mohamed IV. za kráľa stred−
ného Uhorska (stal sa podľa histori−
kov nelegálnym uhorským kráľom).
Ťažením na Viedeň zmocnil sa i teraj−
šieho západného Slovenska, preto ho
nazývali aj slovenským kráľom. Tu
však sultán 12.9.1683 utrpel vojen−
skú porážku od spojených rakúsko−
uhorských a poľských vojsk pod ve−
lením poľského kráľa Jána III. So−
bieskeho. Turci začali ustupovať zo
severnej časti Uhorska, z južnej po−
lovice terajšieho územia Slovenska.
Zapadla hviezda i Thökölymu a jeho
druhom. Jedným z jeho druhov bol
akýsi vysoký dôstojník Mednyánsky,
o čom budeme písať neskôr. Poraze−
ní utiekli do exilu do Turecka a sultán
kráľa stredného Uhorska, Imricha
Thökölyho obdaroval majetkom a ti−
tulom vidinského grófa. Po týchto uda−
lostiach v Uhorsku zhoršilo sa uplat−
ňovanie náboženských slobôd a
Imrich Thököly prišiel o všetky svoje
majetky.

O niekoľko rokov, počas ktorých
cisárske vojská vyčistili väčšinu Slo−
venska od zbytkov kurucov, cisár
Leopold I. amnestoval väčšinu účast−
níkov protihabsburgského odboja.
Karlovacký mier r. 1699 ukončil 160−

ročnú tureckú okupáciu Uhorska.
Roku 1701 cisár obdaroval Erdődi−
ovcov, magnátov sedmohradského
pôvodu, skonfiškovanými majetkami
a títo sa stali najvýznamnejšími po−
zemkovými vlastníkmi na Dolnom
Považí, teda i spoluvlastníkmi Bec−
kovského a Čachtického panstva. V
nami sledovanom neskoršom obdo−
bí Čachtické panstvo však už len z
polovice patrilo Erdődyovcom, zby−
tok patril spolupodielnikom Révaiov−
com, Čákiovcom a Forgáčovcom.
Takto vlastnícky bola rozdelená i Sta−
rá Turá, patriaca vtedy pod Čachti−
ce.

Súčasne uveďme, že pomerne

zriedkavé boli priame styky Starej
Turej s Nitrianskou stolicou, ku ktorej
patrila. Ležala ďaleko od sídelného
mesta Nitry a okrem toho bola príliš
závislá na vlastných zemepánoch.
Preto sa so svojimi záležitosťami ob−
racala najčastejšie na čachtické pan−
stvo a naopak, úradníci tohto panstva
sprostredkovali poddaným mestečiek
a obcí panstva všetko to, čo im ukla−
dali najvyššie úrady i stolica. Treba
podotknúť, že vzájomné vzťahy ze−
mepánov v Čachticiach a ich podda−
ných v Starej Turej nebývali dobré,
skôr nevraživé a svárlivé.

Pre objasnenie našej témy si do−
volíme trochu odbočiť:

 Pôvod názvu miestnej kopanice
Černochov vrch je pravdepodobne
odvodený od mena a priezviska ob−
čana Pavla Černocha, ktorý bol sed−
liakom na Starej Turej už pred ro−
kom 1568. V ľudovom podaní jestvu−
je i iné vysvetlenie tohto názvu. Na−
šim krajom prechádzala severná hra−
nica tureckého pustošenia v r.1593

a v r.1664 − 1685. Do týchto období
možno zarámovať i tradičnú miestnu
povesť o Černochovom vrchu. Od
tmavých čŕt tváre Turka, ktorý sa
sem v tých časoch zatúľal a priženil,
miestni obyvatelia nazvali svoju lo−
kalitu Černochov vrch. Správne by
však patrilo Turecký! Môžme si to v
tomto prípade vysvetliť i tým, že miest−
ne obyvateľstvo zrejme vtedy tmavú
farbu pleti nevedelo presne rozlišo−
vať, nemali to ani odkiaľ vedieť! Asi
sa im to tak ponúklo. Isto im pleť
Turka, černocha či Róma−cigáňa
splývala v jedno. Jestvuje tu parale−
la, že na základe takéhoto posudzo−
vania, ženu prvého Medňanského

Čierneho, predpokladáme, že Turky−
ňu, s ktorou údajne prišiel do kopa−
níc, tiež mohli považovať za inú ná−
rodnosť – rasu, než v skutočnosti
bola. Bola tmavá, nuž − mohla byť i
cigánkou. Prisúdili jej rituálny tanec
pri ohníku. Takýto opis rituálnych tan−
cov je však podľa renomovaných
historikov často v obmenách opaku−
júci sa motív mnohých našich po−
vestí, či ľudových rozprávaní!

Predkovia Mednyánszkovcov sa
do západného Uhorska presťahovali
počiatkom 13. storočia z Haliče. V
r.1227 dostali od kráľa Ondreja II.
zemianstvo. V r.1356 im Ľudovít I.
Veľký daroval obec Medné, od kto−
rého majú i svoj predikát „de Med−
nye“, ktorý si podržali až do konca
16. storočia. Jeden z členov rodiny
sa presťahoval i do Sedmohradska,
kde získal donáciu na Medgyes a
založil novú vetvu rodiny, Mednyán−
szky de Medgyes. Táto rodina sa
neskôr rozčlenila na štyri vetvy: v
Mednom, Šišove, Beckove a v Bra−

tislave. Nie všetky sú však dodnes
preskúmané. V dejinách Uhorska
mnohí z tohoto rodu boli vysokí štát−
ni úradníci, vysokí dôstojníci, kňazi,
či intelektuáli. V povedomí verejnosti
je dobre známy vynikajúci maliar na
prelome 19. a 20. storočia, barón
Ladislav Mednyánszky, rodák z Bec−
kova. V historickej literatúre je tak
známa vetva Mednyánszky von
Medgyes zo Sedmohradska a vetva
Mednyánszky von Mednye, pochá−
dzajúca z Medného, dnes časti Led−
nických Rovní, kde ešte dodnes je
hojný výskyt tohoto priezviska.

Pre naše skúmanie zachovalo sa
veľmi dôležité rozprávanie barónky
Mednyánszky −Czobel Margit de Ara−
nyos és Medgyes, netere maliara
Ladislava Mednyánszkeho z r. 1966,
keď mala 74 rokov. Udialo sa tak v
kaštieli v Strážkach pri Kežmarku,
kam sa r. 1861 presťahovali tiež ma−
liarovi rodičia z Beckova na svoj ďalší
rodový majetok: „Jeden z predkov,
ako vysoký dôstojník, išiel s jedným
uhorským kráľom do exilu a tam sa
bez priazne uhorského kráľovského
domu oženil so ženou tmavej pleti z
vysokého rodu. Odvtedy musel, na
nariadenie kráľovského domu, nosiť
dodatočné meno „Cserny, čiže Med−
nyánszky Cserny!“ Toľko z veledô−
ležitého rozprávania barónky.

Tým „jedným uhorským kráľom“,
uvádzaným barónkou, s veľkou prav−
depodobnosťou hraničiacou s istotou,
mohol byť už spomínaný nelegálny
uhorský kráľ Imrich Thököli. Ten,
spolu s ktorýmsi vysokým dôstojní−
kom a priateľom z rodu Mednyánsz−
kovcov, odišiel do exilu. Tento tu, za
už opísaných okolností, mal získať
prímenie Czerny, teda Mednyánszky
− Czerny. Predpokladáme, že vývoj
ďalších udalostí oboch zastihol v rov−
nakej, protestantskej konfesii, čo v
tom období mohlo byť viac, ako isté.
Autorka uvedeného výroku, barón−
ka Mednyánszky−Czobel Margit de
Aranyos és Medgyes zomrela r.1978,
jej hrob sa nachádza v zámockom
parku v Strážkach.

Na základe takéhoto historicky
podloženého pozadia, stojíme pred
neľahkou odpoveďou na najdôležitej−
šiu otázku tohto príbehu, ktorú si tr−
vale kladú Meďnanskovci Čierni: ako
sa mohol dostať do staroturianskych
kopaníc, konkrétne do Topoleckej, do
terajšej lokality nazvanej U Hudcov,
ten prvý manželský pár (rodina) s
priezviskom Medňanský Čierny? A
prečo tak urobil? Realizáciu myšlien−
ky návratu z exilu do vlasti spustili

Tento článok sa pokúša nájsť odpoveď na otázku, ako sa mohli dostať do Staroturianskych kopaníc prví obyvatelia s priezviskom Medňan−
ský – Cserny (Čierny). V tejto súvislosti dodnes sú v rozkošatenom rode nositeľov tohto priezviska rozšírené akési kusé ústne podania o
zvláštnosti konania ich praprapredkov, prvého manželského páru. Medzi obyvateľmi sa traduje povesť, že jeho manželka tmavej pleti občas
nahovárala svojho muža, ktorý rád poľoval, aby išiel na poľovačku, veď je treba kus nejakého mäsa do hrnca. V týchto chvíľach vraj si založila
uprostred miestnosti ohník a pristrojená v slávnostnom pestrom habite vraj tancovávala pri ňom cigánske rituálne tance. Tesne pred prícho−
dom manžela sa odstrojila, oheň zlikvidovala a ohnisko na hlinenej podlahe premazala blatom. Pochopiteľne, takáto situácia nebola trvale
utajiteľná. Manžel si to raz všetko odpozoroval a tak čoskoro zmierlivo sa ukončila záhadnosť onej vynútenej neprítomnosti. Či manželka v
záľube takto si zatančiť pokračovala, ústne podania už mlčia.

Autor tohoto článku sa pokúsil hľadať objektívnu odpoveď k tejto povesti tým, že udalosť zaradil do širších historických súvislostí. Nie však
všetko sa mu podarilo odkryť a objasniť...

A propos, nasledovné riadky rovnako zaujmú popri Staroturanoch i Beckovčanov.

MEDNYÁNSZKY - CSERNY
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úmrtia Imricha Tököliho a Leopolda
I. v r. 1705 ? Keď je manko vo fak−
toch, nastupujú dohady. Nuž, uva−
žujte, vážení čitatelia so mnou, či by
to za priaznivých okolností i takto
mohlo byť!

V nami sledovanom období, hlav−
ne však v 17. a 18. storočí, zložito
sa vyvíjala v jednotlivých panstvách
majetková držba. Vymretím niekto−
rého panstva či novými príbuzenský−
mi vzťahmi či darovaním, dochádza
permanentne k presunom vlastníc−
tva, vzniká veľké množstvo nových
podieľnikov. Aby sa udržala únosná
celistvosť, vznikajú komposesoráty
(spoluvlastníctva). Za takejto situá−
cie v takto pôsobiacom prepletenci,
akási pôvodná majetková držba Med−
nyánszkovského panstva prenikla
časom i do Čachtických podielov ze−
mepánov Erdődiovcov, Révaiovcov,
Čákiovcov i Forgáčovcov, pod kto−
rých patrila i Stará Turá. Je potreb−
né uviesť, že títo zemepáni sa o. i.
medzi sebou dohodli, že bez ich ve−
domia neslobodno do obce pustiť ni−
koho cudzieho! Medňanský Čierny
nachádzajúci sa v tom období v cu−
dzine, tiež možno vplyvom dospie−
vajúcich detí či v dôsledku čiastoč−
ného oteplenia politickej situácie, za−
túžil dostať sa späť do vlasti. Isto hľa−
dal kontakty, ktoré by mu pomohli
jeho zámer vyplniť. Presun rodiny
možno nebol až takým problémom,
ako skôr cieľ presunu vzhľadom na
naznačené zložité vlastnícke pome−
ry. Predpokladáme, že naviazal kon−
takty, či na − už v úvode spomenu−
tého Mikuláša, spolumajiteľa Becko−
va a blízkeho príbuzného už zosnu−
lého Imricha Thökölyho, či na niekto−
rých zemepánov, vlastníkov Starej
Turej, ktorým Mednyánszkovci ne−
mali byť až tak celkom cudzí. Výsle−
dom konkrétnej, isto dobre uplatenej
dohody, mohla byť spolupráca na
návrate Medňanských Čiernych do
vlasti, do Horného Uhorska a predo−
všetkým ich bezpečné krátkodobé

ubytovanie na nevyhnutnú dobu, hoci
aj nie v celkom vyhovujúcich pod−
mienkach mimo Beckova. Vytipova−
ná lokalita, vzhľadom na ešte nie
celkom zrelú politickú situáciu a i k
naznačeným pomerom medzi pan−
stvami, mala byť dočasne dobre uta−
jená a dobre utajiteľná. Mala byť tiež
dostupná pre dopravu a hlavne ne−
mala byť veľmi vzdialená od Medny−
ánszkovského zázemia, ktoré tvoril
Beckov. Takéto podmienky mohli
dobre spĺňať v tom období vznikajú−
ce kopanice v okolí Starej Turej. A
nakoniec, keď sa len všetci chceli s
čo najnižšou mierou rizika vrátiť k
svojim blízkym, k ich bežnému spô−
sobu života, museli chtiac−nechtiac
privoliť i na takéto nie celkom dôstoj−
né dočasné riešenie. Nutne stráve−
ným ďalším odlúčením mimo Becko−
va, mohlo sa ešte viac otupiť ostrie
očakávaného rodinného odporu voči
nerovnému manželstvu pred hne−
vom, či nevôľou príbuzenstva. Ta−
kéto riešenie pobytu pre panskú ro−
dinu z rodu Mednyánszkovcov isto
bolo strádaním, bola to však daň za
spolčenie sa s Imrichom Thökölim.
No boli už takmer doma! Toľko asi k
stati dohadov!

Dejiny Evanjelickej cirkvi na Sta−
rej Turej zaznamenali, že od r. 1678
až do r. 1783 bol cirkevný zbor prak−
ticky bez farárov, až na krátkodobé
pôsobenie Mikuláša Marciho, Juraja
Sitnaya a Mateja Dobyho. Príchod
rodiny Medňanských Čiernych do
kopaníc sa udial práve v tomto kri−
tickom období. Preto ev.a.v.cirkevná
matrika na Starej Turej mlčí, lebo vte−
dy sa všetko zaznamenávalo do
katolických matrík. Doštudovaním
matrík Štátneho archívu v Bratisla−
ve, dali by sa tieto informácie dopres−
niť.

Zdá sa, že Medňanskovci sa na
kopaniciach dlho nezdržali. Všetko
tomu nasvedčuje, že si tu niektorý
ich syn skoro založil manželstvo a
po odchode rodičov sa tu i natrvalo

usadil. Po obnovení činnosti evanje−
lického cirkevného zboru už nič tomu
nebránilo, že jeho potomkov, asi až
v niekoľkej ďalšej generácii (druhej,
tretej...?) už zaznamenala i miestna
cirkevná matrika. Podľa jej údajov
najstarší tu zapísaný, Medňanský
Čierny, bol Michal, narodený až
21.8.1789, ktorý sa zosobášil
25.11.1821 s Katarínou Jansovou.

Dnes na Starej Turej preukáza−
teľne žijú priami potomkovia tohoto
rodu. Veľká väčšina si neoficiálne
udržiava k priezvisku Medňanský
prezývku Čierny (vyvstáva otázka,
prečo nie všetci. Tí iní zabudli, alebo
je iná príčina?!). Podľa ich vyjadrení,
väčšina ich predkov boli ľudia s
tmavšou pokožkou, hustých tma−
vých vlasov, v rode bolo tiež via−
cero kováčov. Jestvujú priame dô−
kazy (ako pozemková kniha), že po
okolí všetci Medňanskí Čierni sa roz−
šírili z jednoho geografického bodu,
z osady U Hudcov, ktorá podľa úst−
nych informácií, dostala názov od
ktoréhosi rómskeho huslistu, ktorý
sem chodil vyhrávať (!). Lokalita U
Hudcov je priaznivo situovaná pri vý−
datnom prameni pitnej vody, ktorý si
doteraz spoľahlivo plní svoju funk−
ciu. Spojenie so Starou Turou dnes,
ako i v minulosti, poskytuje obyvate−
ľom pomerne ľahká cesta cez Hnilí−
ky, teraz ponad železnicu a dolu
Babárom k Domovu bielych hláv.
Neskoršie pribudlo spojenie i cez
Topoleckú, to je však už novšieho
dáta.

Z pohľadu týchto posledne uve−
dených faktov a úsudkov môžme
obecne predpokladať, že počiatok
osídlenia kopanice U Hudcov priez−
viskom Medňanský Čierny musel sa
udiať hodne pred rokom 1789, teda
pred dátumom narodenia spomína−
ného Michala Medňanského Čierne−
ho.

Môže však platiť i alternatíva, že
rozprávanie barónky Mednyánszky
− Czobel Margit de Aranyos és Med−

gyes vychádzalo z obvyklých prak−
tík vysokopostavených rodov, ktoré
sa snažili kryť akékoľvek priestupky
príslušníka rodu, ako je i tento prí−
pad, tvrdením, že išlo o manželku
tmavej pleti, ale z vysokého rodu, a
nie, že išlo o nerovné manželstvo. I
to by nebolo v histórii po prvý raz!
Každopádne skôr uvedené vyjadre−
nie barónky zo Strážok je pre celý
tento uvedený príbeh vlastne korun−
ným svedectvom a spôsob jeho zís−
kania autorom príspevku cez osob−
né pretlmočenie konkrétnou historic−
kou osobou, vyvracia akékoľvek
pochybnosti o jeho pravosti, či ob−
jektivite!!!

O jestvovaní vetve Mednyán−
szkych – Csernych v rámci rodu
barónov Mednyánszkych som uvie−
dol dostatok objektívných dôkazov.
Spôsob a dôvody ich lokalizovania
práve v staroturianskych kopaniciach
zostávajú zatiaľ vo sfére dohadov,
stále dávajú priestor pre bádanie a
trvale podnecujú ku košatej ľudskej
predstavivosti.

Ing. Gustáv Rumánek

Poznámka: Záverom zdôrazňu−
jem, že všetky rody, osobnosti a
osoby uvádzané v tejto úvahe sú
autentické. Otázne je, ako to vlastne
v skutočnosti bolo s rodinou Medny−
ánszkych – Csernych (Černých) v
súvislosti s jej „objavením sa“ na Sta−
roturianskych kopaniciach. O tomto
období sú iba kusé ústne podania.
Ďalších potomkov rodu, ako bolo
uvedené, už riadne zaevidovala
miestna matrika.

Použitá literatúra: Encyklopédia
Slovenska; Encyklopédia Beliana;
Paul Mednansky, Puchheim, Nemec−
ko, korešpondencia; Evanjelický far−
ský úrad Stará Turá, matrika; Infor−
mácie zo Štátneho archívu Nitra; In−
formácie Branislava Medňanského
Čierneho, Stará Turá; Galéria L. Med−
nyánszkeho, kaštiel Strážky; Beckov,
dejiny obce do r. 1918.

V tomto roku si pripomíname sto rokov od narodenia evanjelického farára
pôsobiaceho v Beckove Juraja Kočického.

Juraj Kočický sa narodil v Haluziciach 12.11.1908 rodičom Jánovi Kočic−
kému a Eve Kočickej, rod. Holendovej. Pochádzal z roľníckej rodiny. Mal
štyroch súrodencov, jednu sestru a troch bratov, z ktorých bol najmladší.
Chodil do obecnej školy v Štvrtku, stredoškolské vzdelanie získal absolvo−
vaním trenčianskeho gymnázia v r. 1930. Po jeho úspešnom ukončení začal
študovať medicínu, ktorá bola spoplatňovaná, a preto z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov prestúpil na
štúdium teológie. Ako vynikajúci štu−
dent bol vybratý na štúdium teológie
na dva semestre do francúzskeho
Štrasburgu. V roku 1937 sa oženil s
Martou, rod. Trunkátovou a spolu mali
tri deti, syna Petra, dcéru Evičku, kto−
rá ako 5−ročná zomrela a druhú dcéru
Danicu. Dňa 19.2.1960 pri odbavovaní
pohrebu v Beckove utrpel mozgovú
príhodu, v dôsledku čoho dňa 3.3.1960
zomrel. Pochovaný je spolu s manžel−
kou Martou, ktorá zomrela 17.2.1986
na evanjelickom cintoríne v Beckove.
Popri svojej kňažskej činnosti veľmi
aktívne pracoval s deťmi, mládežou,
viedol nedeľnú školu, združenie
ev.mládeže. Viedol kultúrny život v
cirkvi, cirkevníci hrávali divadelné hry,

poriadali súťaže, výlety a stretnutia. Z radov mládeže sa na teológiu prihlásili
dvaja členovia, Ján Pavlovič a Rastislav Tupý. To, že bol dobrým farárom a
kazateľom potvrdzujú rozprávania o veľkej návštevnosti kostola. Za jeho
pôsobenia bol kostol v Beckove prebudovaný, pristavila sa veža. S prípra−
vami sa začalo v roku 1942, keď zbor oslavoval 150. výročie kostola v
Beckove. So stavbou sa začalo po 18. júli 1943 a ukončená bola v decembri
1944. Tak isto v r. 1943 bola postavená modlitebňa v Kálnici. Evanjelický
farár Juraj Kočický sa v týchto vojnových časoch fašistickej poroby aktívne

zapájal do protifašistického odboja. Krs−
til ľudí židovského vierovyznania na
evanjelickú vieru, aby sa zachránili
pred deportovaním do koncentračných
táborov. Zachránil životy desiatkam
ľudí, ktorí boli prenasledovaní pre ra−
sovú príslušnosť a politické presved−
čenie. Za túto obetavú činnosť bol čas−
to vypočúvaný a prenasledovaný. Zná−
me sú prepady evanjelickej fary miest−
nymi gardistami a gestapom. I napriek
týmto udalostiam nezradil a pomáhal
ľuďom do konca vojny. Po rokoch si
beckovskí evanjelici spomínajú a pri−
pomínajú jeho prácu.

Ďakujem za poskytnutie materiálov
p. Petrovi Kočickému a PhDr. Milanovi
Šišmišovi.

Ľubomír Paulus

JURAJ KOČICKÝ  1908 � 2008

Evanjelická škola 1941
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Žijeme v dobe plnej zmien, ktoré vý−
znamne ovplyvňujú budúcnosť našej kraji−
ny. Pred pár rokmi sme ani netušili, že sa
jedného dňa bude v Európe platiť spoloč−
nou menou.

Od 1. januára 2009 sa euro stane ofici−
álnou menou Slovenskej republiky a stane−
me sa 16. členom eurozóny.

Euro je v súčasnosti spoločná mena 15
krajín eurozóny: Belgicka, Cypru, Fínska,
Francúzska, Grécka, Holandska, Írska,
Luxemburska, Malty, Nemecka, Portugal−
ska, Rakúska, Slovinska, Španielska, Ta−
lianska. So súhlasom Európskeho spolo−
čenstva sa euto používa aj v Monaku, San
Maríne a vo Vatikáne. Euro ako jedinú plat−
nú menu používajú aj Andorra, Čierna Hora
a Kosovo.

Od augusta 2008 už je možné vidieť
dvojaké cenovky − t. j. všetky ceny sú zo−
brazované v korunách a v eurách prepočí−
tané konverzným kurzom. Konverzný kurz
určuje Rada Európskej únie.

Dňa 8.7.2008 bol stanovený konverzný
kurz slovenskej koruny voči euru na úrov−
ni 30,1260 SKK/EUR.

Je to kurz, ktorý je od svojho vyhlásenia
nemenný a podľa neho sa prepočítajú všet−
ky hodnoty v korunách na eurá:

* ceny v obchodoch,
* mzdy, dôchodky, sociálne dávky,
* bankové účty, faktúry
* cenové ponuky, katalógy atď.
Ceny budú prepočítané podľa konverz−

ného kurzu a zaokrúhlené na najbližší eu−
rocent.

Eurové bankovky a mince
Existuje sedem eurových bankoviek:

500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 eur a osem
eurových mincí v hodnote: 2 eurá, 1 euro a
50, 20, 10, 5, 2, 1 centov.

Používanie eurobankoviek a euro−
mincí

Všetky eurové bankovky sú jednotné
na celom území eurozóny. Euromince sa
líšia svojou rubovou stranou a to z dôvodu,
že všetky krajiny mali možnosť pri výrobe
mincí uplatniť na nich svoje národné motí−
vy.

Všetky mince, bez ohľadu na rubovú
stranu, sú rovnako platné vo všetkých kra−
jinách eurozóny

Aký je rozdiel medzi EUR a eurá?
Vzťah medzi slovami EUR a euro je

podobný ako medzi slovami SKK a koruna.
EUR je teda medzinárodne používaný kód
meny, ktorej názov je euro.

Používanie skratiek a znak  nie je upra−
vené, každý sa rozhodne sám, či bude
používať označenie EUR, eur alebo, podobne
ako sa do 31.12.2008 sám rozhoduje, či
používa SKK, Sk, alebo koruna.

Predzásobenie
Od decembra 2008 si budeme môcť na

poštách a v bankách kúpiť štartovacie ba−
líčky mincí v hodnote 500 korún. K euro−
vým bankovkám sa dostaneme v banko−
matoch už 1. januára 2009 alebo pri výme−
ne hotovosti v banke.

Odporúčanie pre občanov – upozor−
nenie!

V súvislosti s blížiacim sa zavedením

eura splnomocnenec vlády pre zavedenie
eura Igor Barát, Národná banka Slovenska
a Prezídium Policajného zboru SR považu−
jú za potrebné upozorniť občanov, že pra−
vidlá, termíny a možnosti na výmenu slo−
venských bankoviek a mincí za eurovú
hotovosť po zavedení eura na Slovensku
sú nastavené tak, aby občania mali čo naj−
menej úloh a povinností.

Výmenu korún za eurá budú robiť len
banky priamo vo svojich pobočkách.

Týmito službami ani ich sprostredkova−
ním nebudú poverené žiadne osoby, ktoré
by mali navštevovať obyvateľov v domác−
nostiach.

S cieľom predísť problémom pri výmene
korunovej hotovosti občanom sa odporú−
ča:

1. Uložte si svoje úspory na účet ešte
pred zavedením eura. Koruny na účte ban−
ka automaticky zmení na eurá bez akých−
koľvek poplatkov. Ponuky od neznámych
osôb na výmenu „výhodnejším“ kurzom
musia byť podozrivé, nakoľko sa s nimi spája
riziko šírenia falošných peňazí.

2. Vyhnite sa výmenám na ulici, alebo
ponukám od osôb vydávajúcich sa za pred−
staviteľov bánk, samospráv, alebo iných
inštitúcií.

Ako si vymeníme peniaze?
Do 16. januára 2009 budeme môcť platiť

v hotovosti korunami aj eurami. Obchody
však budú vydávať iba eurá. Po tomto ter−
míne si budeme môcť peniaze bezplatne
zameniť:

− v bankách – bankovky do 31.12.2009,
mince do 30.6.2009

− v Národnej banke Slovenska – ban−
kovky neobmedzene, mince do 31.12.2013

Po 19.1.2009 môžu banky obmedziť
bezplatnú výmenu korunových bankoviek
a mincí.

Po zmene meny prepočítajú zamestná−
vatelia dohodnuté mzdy z korún na eurá
automaticky a bez poplatkov a zaokrúhlia
ich na najbližší eurocent.

Od druhej polovice roka 2008 sa uvá−
dzať sumy dôchodkov v korunách a záro−
veň na informáciu aj v eurách. Po príchode
novej meny sa bude zaokrúhľovať s pres−
nosťou na dve desatinné miesta na euro−
centy.

V prípade dôchodkových dávok a soci−
álnych dávok sa však urobí výnimka a
zaokrúhľovať sa bude vždy smerom nahor
v prospech občana – dôchodcu.

 Súčasťou informačnej kampane Minis−
terstva financií Slovenskej republiky s cie−
ľom čo najlepšie pripraviť občanov na prí−
chod eura budú aj tzv. eurokalkulačky. V
špeciálnej obálke ich zadarmo dostane asi
dva milióny slovenských domácností. Nájde−
te ich v jeseni vo svojej poštovej schránke
spolu s brožúrkami informujúcimi o súvis−
lostiach so zavedením novej európskej
meny.

Kalkulačky, ktoré budú mať v sebe na−
programovaný konverzný kurz veľmi jed−
noducho prepočítajú koruny na eurá a na−
opak. Výsledná suma v obidvoch menách
sa zobrazí na dvojriadkovom displeji.

Emília Krchnavá

Euro na SlovenskuPripomíname
Dovoľujeme si vám pripomenúť, že beckovská

pani farárka Mgr. Monika Cipciarová dňa 28. marca
2008 vstúpila do stavu manželského. Beckovské
noviny pani farárke a jej manželovi už blahoželali.
Dnes prinášame obrázky šťastného páru, na ktorých
v ev. kostole v Brezne gratuluje mladomanželom sta−
rosta obce Beckov Karol Pavlovič. Svadobné dary
za obec Beckov odovzdal Jaroslav Zbudila zástup−
ca starostu obce.



BLAHOŽELANIE − SVADBA
Dňa 30. augusta 2008 o 15.30 hod. si povedali svoje

„áno“ v evanjelickom kostole v Beckove snúbenci Mgr. Len−
ka Uherčíková a Ing. Marek Jambor, ktorí trvale bývajú v
našej obci. Prvý krát v histórii našej obce sa mladoženích
dostavil k obradu na motocykli a nevesta bola privezená
kabrioletom zn. Mustang. Vítalo ich mnoho občanov z obce,
ako i z iných obcí, mládež na motocykloch, policajná mo−
tohliadka, nakoľko nevesta je zamestnankyňou MV SR.

Po obrade nasledovalo defilé motorkárov, gratulácie, všetci
prítomní im želali správne vykročenie do života, pevné zdravie,
veľa detí, rodinnú pohodu a pracovné úspechy.   Pavol Hladký

Foto: Na fotografii mladomanželom blahoželá nevestin otec
Miroslav Uherčík, ktorý zároveň mladému páru zablahoželal
aj v mene PZ Hurban Beckov, v ktorom Ing. Jambor vyko−
náva právo poľovníctva.
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Spoloèenská kronika
august – september − október  2008

NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM VYKROČILI
30.8.2008 − Mgr. Lenka Uherčíková a Ing. Marek Jambor
13.9.2008 − Mgr. Marta Šimková a Ján Mičák

BLAHOŽELÁME K JUBILANTOM
50 rokov − Jozef Opat, Anton Pavlík, Pavol Jarábek,

Mária Jordánová, Oľga Koníčková
55 rokov − Pavel Švehla, Anna Uhrínová,

Margita Gazdíková
60 rokov − Ivan Švec, Ing. Ľudmila Turanová, Edita

Vaculová, Asónia Križanová
65 rokov − Štefan Strieženec, Milan Benko,

Mária Šimková, Eva Pavlíková,
Jaroslava Blatnická

70 rokov − Marian Jamrich
75 rokov − Jozef Školár, Rudolf Haščic
80 rokov − Ján Koníček
85 rokov − Anna Klčovská,  Mária Vazovanová

ROZLÚČILI SME SA
Lubomír Trebatický, Peter Koreň

BLAHOŽELANIE – 30. VÝROČIE SOBÁŠA
Výbor PZ HURBAN Beckov

ako aj celá členská základňa
združenia, občania obce, suse−
dia, priatelia a spolupracovníci
blahoželajú k 30−tim rokom spo−
ločného života Oľge Uherčíko−
vej, rod. Pavlovičovej a Mirosla−
vovi Uherčíkovi, ktorí toto jubi−
leum oslávia 23. septembra
2008.

Prajú im veľa zdravia, rodin−
nú pohodu, potešenie z vnúčat
a prežitie ďalších spokojných
rokov v ich spoločnom zväzku.

Pavol Hladký

Júlová nočná búrka nasýtila jemne po−
praskanú zem. Vyčíňala rozšantene, ale
zato užitočne a s mierou. Kvapky dažďa,
ktorých lesk je porovnateľný so vzácnym
krištáľom, padali zo zaprášených korún
stromov. Pomaly, pozvoľne sa kotúľajú z
tmavozelených listov, a keď zašumí vie−
tor, príjemné prebudenie do nasledujúce−
ho rána nie je prekvapením. Príroda vsta−
la do ďalšieho teplého dňa. Vyrovnané ti−
cho sa však postupne mení, pretože ho
vystrieda štebotavé vtáctvo. Pilne pracu−
júci ďateľ ťuká do konáristej brezy, nepo−
slušné škorce trilkujú a skackajúc vyťa−
hujú zo sviežej trávy hmyz a ostražitá
sojka sa práve chystá vyletieť z hniezda.

Slnko sa prudko, rýchlo tiahne do vý−
šin, rozdáva jas a horúčavu celé dopo−
ludnie, no slzy silnej rosy oboru stále ne−
opúšťajú. Samopašné drozdy i neposed−
né komináriky vždy uvítajú číru a chladnú
vodu z bystrinky a špliechajú sa v starej
plytkej príklopke. I obrovská ropucha uču−
pená v mokrej sparnej tráve je spokojná
s dlhotrvajúcou vlhkosťou svojho prostre−
dia. Vyplazí jazyk a už muška skončí v
jej bruchu. Len veveričky nevidno. Naml−
sané so zásobami na nepríjemne sych−
ravé mesiace iste odpočívajú v neprístup−
ných miestach stromov obory. Na zemi
ležiace sladké plody marhúľ bez jadier ako
stopy, ktoré po sebe zanechali, sú dôka−
zom hojnosti týchto prefíkaných hlodav−
cov.

Veru, beckovská obora tiahnuca sa k
obilným poliam a zdanlivo postupujúca k
Bakošu sa stala znamenitým žriedlom roz−
pínavého zvieratstva. Obora otvorila svoju
širočiznú náruč tým, ktorí si ju vážia a
nenivočia ju. Predstavuje malý krajec Bec−
kova, nevyniká rozlohou, no patrí k obec−
ným prírodným pokladom. Jej nezištnosť
a dojemná starostlivosť o všetko živé je
základom úspešnej životnej cesty iných.
Jej krása a hrdá majestátnosť tkvie vo
všakovakých stromoch a kríkoch, vo vše−
lijakých rastlinkách i spráchnivených
pňoch. Život v obore sa mení, ale ona
zostáva stále rovnaká. Nesebecky vrúc−
na a nápomocná prichýliť každého. V tom
väzí jej múdrosť a bezospyšnosť. Náklon−
nosť, ba až úprimný a hlboký cit možno
dosiahnuť skromnosťou a celoživotnou
pokorou voči tejto prírodnej kráse. Z nej

nesála zlo, hoc i ona dokáže byť nemilo−
srdná, lebo zákon prírody je neochvejný:
silnejší vyhráva. Zvíťazí ten, kto vydrží a
zostane ako posledný. Vari tu badať nie−
čo spoločné s človekom? Áno. Lenže ten
je niekedy vypočítavý, jeho kroky sršia
nepredvídanosťou. Ziskuchtivosť mu nie
je v mnohom cudzia. Beckovská obora
však nežiada nič. A predsa čosi: obstoj−
né a ohľaduplné okolie. Potom sa stane
pôvabom aj v budúcnosti. Bude rozdávať
energiu, prinášať pokoj a radosť všetkým.
Pretože toho má, nepochybne, nadostač.

Šuchotanie stebiel a ich vlnité pohyby
a šumenie lesa prezrádzajú tamojší život.
Nie je to iba koexistencia času a miesta,
lež vzájomné dopĺňanie sa. Osamotenosť
je klamlivá. Prekročiť domnelý prah obory
znamená vydýchnuť voňavý vzduch a od−
bremeniť sa od vonkajších vplyvov. Ob−
šírna zeleň, jej omamný závan a lúče sna−
žiace sa preniknúť cez hustý porast po−
medzi stromy vrývajú sa do mysle a
umožňujú prehĺbenie neopakovateľného
zážitku tejto prírody. Oceniť vytvorenie
prírodných úkazov, ohodnotiť neustály
prírodný vývoj chce výraznú spätosť s
prírodou. Beckovská obora si všíma všet−
ko navôkol. Na pohľad osirelá, vnútri pô−
sobivo a osožne upokojujúca. Snáď do−
konalá a bezchybná. Hádam energická a
húževnatá, a jednako svojhlavá a nepod−
dajná. Rodí sa v nej život i končí jeho púť.
Obora dohliada na každodenný, zvyčaj−
ný chod svojich obyvateľov. Tíško stráži
každý ker, prehnité drevo i ťažký balvan
s drobným skálím. Žiadny tulák sa v nej
nestratí. Má kam skloniť hlavu, má šancu
ostať. Obora ponúka a poskytuje príby−
tok. Jej mamutia láska je nanajvýš spra−
vodlivá a , našťastie, večná. Sleduje tu−
najšie generácie odnepamäti. Stáročia po−
zoruje zabehnutý kolobeh najcennejšej
hodnoty na svete – života. Ako ohnivá
kométa spôsobuje žiaru výnimočného
prostredia, teplo domova a opojný ošiaľ v
prírode. Z jej obloka vidieť jedinečný, gra−
ciózny hrad, ktorého podobnosť sa nikde
inde nenájde a šíre polia a lúky skrývajú−
ce chutné šampiňóny.

Taká je obora v Beckove. Anjelsky dob−
rá a oslnivo nádherná. Prírodná pokladni−
ca.

PhDr. Lenka Mandelíková

Príroda z podhradia II.

Infarkt je stav, kedy sa upchá krvnou
zrazeninou niektorá z koronárnych te−
pien, ktoré zásobujú srdcový sval krvou
a kyslíkom. Upchatie väčšinou nastáva
na tepnách, ktoré boli už predtým po−
škodené aterosklerotickým procesom.

Je to vážny stav, pretože 30−50 %
pacientov zomiera do 30 dní.

U pacientov sa infark prejavuje bo−
lesťou na hrudi, niekedy tlakom, pále−
ním, zvieraním hrude, bolesti môžu vy−
žarovať do krku, ramena, do sánky,
postihnutý pri tom pociťuje veľkú úzkosť
a strach. Bolesť býva niekedy až tak
intenzívna, že pacienta imobilizuje.

Záchvat môže trvať dlhé minúty, hodi−
ny, niekedy aj dni.

Ak sa objavia takéto príznaky, treba
ihneď vyhľadať lekársku pomoc alebo
volať sanitku RZP.

Riziko infarktu zvyšuje mužské po−
hlavie, vek nad 50 rokov (i keď nie je
výnimka i vek nižší), obezita, vysoká
hladina cholesterolu v krvi, fajčenie,
vysoký krvný tlak.

Prvá pomoc pri infarkte: nestrácať
čas, privolať lekársku pomoc – to ostat−
né spočíva v odbornej liečbe v nemoc−
ničnom zariadení.

MUDr. Lenka Benákková

Infarkt myokardu (srdcový infarkt)
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ZÁVISŤ – NAŠE NEŠŤASTIE
Ako vieme, v nebi nemá žiadna krivda miesta.
Pán Boh dobrých odmeňuje a zlých zasa trestá.

Raz sa Bohu zapáčilo v jeho svätej vôli,
že odmeny v nebi dával tým, čo dobrí boli.

Angličan sa uplakaný prvý k Bohu dostal,
poklonil sa, jak sa patrí, potom smelo povstal.

„Pane Bože – takto vraví – buď Ti večná chvála,
len Ťa prosím, zaratuj nám nemocného kráľa“.

Za Anglíkom došiel Nemec, po vojensky zdraví a
v pozore stojac, takto Pánu Bohu vraví:

„Môj národ je porazený, slabý v tejto chvíli,
daj mu preto, milý Bože, jednoty a sily“.

Nasledoval mladý Talian, otrhaný, bosý,
pokľaknúť si, Pána Boha takto pekne prosí:

„V Taliansku je mnoho ľudí, ale málo chleba,
daj nám preto kolónie, veľmi sú nám treba“.

A tak národ za národom žiadosti si nosia
a všetci len dáke dobro pre svoj národ prosia.

Konečne pred Pána Boha došiel Slovák mladý,
taký nám bol, až Stvoriteľ s úsmevom naň hľadí.

„Čo si žiadaš, milý synku?“ Slovákovi rečie,
a náš Slovák takto vraví, ukloniac sa pekne:

„Krásnu kozu dala mi raz dobrotivosť Tvoja,
lež nešťastie prišlo na mňa, zdochla koza moja.“

„Tak by si chcel druhú kozu?“ Boh sa pýta na to,
tešiac sa, že Slovák nechce striebro, ani zlato.

Lenže Slovák krúti hlavou: „Ja chcem čosi iné,
môj sused má krásnu kozu, nech aj jemu zhynie!“

Keď to počul dobrý pán Boh, osmutnel nám celkom,
toto rečúc Slovákovi v tom zármutku veľkom:

„Kým tá závisť preukrutná v srdci vašom bude,
nechcem v nebi ani počuť o slovenskom ľude!“

Ján Okáľ (z knižky Jozefa Gábriša, Slovák som)

Zo života PZ Hurban Beckov – jelenie zhody
Na snímke Oliver Tekula, ktorý spolu s otcom počas

niekoľkých rokov nazberali toto množstvo jeleních zhodov v
revíri Beckov. Zhody sú majetkom PZ Hurban Beckov a ich
zber sa môže
vykonávať iba
na základe
povolenia, kto−
ré vydá poľov−
nícky hospo−
dár.

P. Hladký

Výsledky zápasov
1. kolo − MUŽI: 10. augusta 2008
Kľúčové − BECKOV 3:1 (1:0) gól hostí

Pálka
V rámci osláv 800. výročia prvej písom−

nej zmienky o obci Beckov sa v nedeľu 17.
augusta 2008 uskutočnil priateľský futbalo−
vý zápas medzi mužstavami TJ Beckov a
TJ Slavkov na beckovskom ihrisku. BEC−
KOV − Slavkov (ČR) 3:2 PP (2:2) 4:3 na
pok.kopy. Góly domácich: Pálka, Onderčo.

1. kolo − DORAST: 24. augusta 2008
BECKOV − Bobot 3:9 (1:4) − góly domá−
cich: Škarka 2 (1 z 11m), Sedláček

3. kolo: 23. augusta 2008 − II. trieda
Sever − MUŽI − Dolná Súča − BECKOV 4:2
(1:0) − góly hostí Pálka, Neboháč (pok.kop)

Dohrávka: 2. kola 29. augusta 2008 −
MUŽI − BECKOV − Opatová nad Váhom 5:3
(2:2) − góly: Neboháč 2(1z 11m), Podhorský,
Pevný, Tuka−Karas 2 (1 z 11m), Kováčik

2. kolo. 30. augusta 2008 –DORAST
Dolná Súča − BECKOV 11:0 (4:0)

4. kolo: 31. augusta 2008 − MUŽI BEC−
KOV − Zamarovce 1:2 (0:0) − góly: Koštial−
Kostolanský 2

5. kolo: 7. septembra 2008 − MUŽI Mní−
chova Lehota − BECKOV 7:0 (3:0)

3. kolo. 7. septembra 2008 − DORAST
BECKOV − Ivanovce 0:8 (0:3)

6. kolo: 13. septembra 2008 − MUŽI
Drietoma − BECKOV 2:1 (0:1) − gól hostí:
Tuka

4. kolo: 13. septembra 2008 − DORAST
Dolná Poruba − BECKOV 9:0 (2:0)
7. kolo: 21.septembra 2008 – MUŽI
BECKOV – Ivanovce 1:1 (1:0) góly:

Neboháč – Fabián
5. kolo: 21.septembra 2008 – DORAST
BECKOV – Trenč.Teplice 3:8 (1:5) góly:

Vazovan 2,Škarka – Beták 3, Čejka 2, Kla−
sovec, Kopčan, Didi.

TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLOVAN BECKOV − sezóna 2008/2009

Vážení občania, skončila sa letná turis−
tická sezóna bez rušivých momentov, pre−
chádzame na obdobie po sezóne, čiže
menia sa zatváracie hodiny, čo mnohí ma−
jitelia zariadení vedia a vykonajú.

Upozorňujeme občanov, aby venovali
zvýšenú pozornosť pri pohybe hlavne po
ceste II/507, ktorú nazývame hlavná, na−
koľko nezodpovední občania nám odcudzujú
kovové priepusty vody a pádom do tohto
otvoru môže dôjsť k ublíženiu na zdraví ale
i k poškodeniu dopravného prostriedku (bi−
cykla, automobilu, motocykla a pod.). V prí−
pade spozorovania takejto činnosti (myslí
sa odcudzenie priepustu), volajte ihneď lin−
ku 158 alebo 112.

Komisia odobrila činnosť oddielu, ktorý
sa zaoberá motorizmom na dráhe pri Váhu,
kde gestorom tejto činnosti je majiteľ fi REX
Peter Čikel. Mládež má miesto, kde môže

nerušene trénovať, nikoho neohrozujú a v
prípade vyskytnutia nežiaducej príhody majú
okamžitú pomoc. Tým sme vylúčili samo−
statné jazdenie po lesoch, kde sa to môže
stať a zákon o lesoch to nedovoľuje.

Viacerí ste ma upozornili, že dňa 29.8.2008
v čase od 8.30 hod. do 12.00 hod. počas
štátneho sviatku SNP bola vypnutá elektrina
na trafostanici pri Veternej ulici. Zabezpečím
spolu so starostom, aby sa to viac neopako−
valo. Keď chceme mladú generáciu plne in−
formovať o týchto dejinách Slovákov, musí−
me im umožniť aj sledovanie televízie, ktorá
vtedy vysielala filmy a relácie o SNP.

KOVP ďakuje všetkým vodičom kamió−
nov, ktorí plne rešpektujú zónu parkovania
v nočnej dobe a parkujú na vyhradenej plo−
che PD Beckov.

Pavol Hladký, predseda Komisie ochra−
ny verejného poriadku, obchodu a služieb

KOVP informuje

Mladí poľovníci vybudovali vysoký posed
V týždni od 4. augusta do 10. augusta 2008 no−

vonastupujúca generácia mladých poľovníkov PZ Hur−
ban Beckov vybudovala v revíri Beckov vysoký po−
sed na nenarušené pozorovanie diania v prírode na
Trbockom.

Mladí poľovníci neváhajú tvrdo pracovať, aby v
našom k.ú. vznikali takéto hodnotné diela potrebné
pre pozorovanie prírody.

Na fotografii Michala Čaňu zľava: Karol Nedbal,
Martin Golány, Marek Jambor, vedúci Ing. Ján Ko−
váčik a priateľ nášho PZ Peter Ivana.

Pavol Hladký

BECKOVSKÉ KOLO − Dňa 12. júla 2008 v rámci roka 800. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Beckov usporiadalo PZ HURBAN Beckov na svojej streľnici preteky v
streľbe na asfaltové terče pod názvom „Beckovské kolo“, nad ktorými prevzal záštitu
starosta obce Beckov p. Karol Pavlovič. Strieľalo sa za pekného horúceho počasia. V
dobrej konkurencii zvíťazil Vincent Varček z Nového Mesta nad Váhom, druhý skonči
Ivan Pisca z Podolia, tretí Ján Krchnavý z Kálnice a štvrtý Ing. Ján Kováčik z Nového
Mesta nad Váhom. Pretek sponzorsky pod−
porili TESCO – STORE, distribučné centrum
Beckov, starosta obce Beckov, OR SNS,
Milan Naberla – Majdán, fi Detmar, podnika−
telia z obce Beckov, Lesy Čavič a Erik Trau−
tenberger. Na foto z ľava: víťaz preteku Vin−
cent Varček, druhý Ivan Pisca, tretí Ján Krch−
navý, v strede  Karol Pavlovič, starosta obce
Beckov, štvrtý Ing. Ján Kováčik, piaty Miloš
Gúčik a šiesty Daniel Krchnavý.


