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POĎAKOVANIE
Starosta obce Beckov ďakuje
všetkým, ktorí sa v akejkoľvek miere podieľali na úspešnej príprave projektov
pre schválenie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie na akcie:
a) regenerácia centrálnej časti obce Beckov (Trojičné námestie)
b) rekonštrukcia a modernizácia budovy základnej školy.

Pohľad na Beckov − J. Weber, 1886
(Zo zbierok Trenčianskeho múzea v Trenčíne)
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo sa na

svojom 37. zasadnutí, ktoré sa
konalo dňa 4.8.2009, uznieslo:

Uz.č. 425/2009 – OZ schválilo:
a)predloženie žiadosti o NFP v

rámci výzvy ROP−1.1−2009/01 ROP
za účelom realizácie projektu „Re−
konštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ
Beckov“, ktorého ciele sú v súlade s
platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce,

b)zabezpečenie realizácie projektu
po schválení žiadosti o NFP,

c)financovanie projektu vo výške
5% z celkových oprávnených výdav−
kov na projekt vo výške 23 100,00
eur.

Uz.č. 426/2009 − Obecné zastu−
piteľstvo vzalo na vedomie kontrolu
uznesenia zo zasadnutia, ktoré sa
konalo dňa 26.6.2009 bez pripomie−
nok.

Uz.č.427/2009 – OZ vzalo na
vedomie informáciu starostu obce o
ocenení NKP hradu Beckov v rámci
súťaže „Spoznávaj a chráň – 7 di−
vov Trenčianskeho samosprávneho
kraja“.

Uz.č.428/2009 – OZ vzalo na
vedomie informáciu o podanom pro−
jekte Regenerácia sídiel Stiborovo
námestie.

Uz.č.429/2009 – OZ vzalo na
vedomie informáciu starostu obce o
prácach na projekte Muzeálne ná−
dvorie hradu Beckov a infraštruktú−
ra k Muzeálnemu nádvoriu a prípra−
vu žiadosti pre získanie fin. prostried−
kov z fondov EÚ.

Uz.č.430/2009 – a) OZ vzalo na
vedomie informáciu o príprave VZN
o odpadoch, poplatkoch a systéme
zberu;

b) OZ vzalo na vedomie posla−
necký návrh ohľadne vývozu komu−
nálneho odpadu, poplatkov a systé−
mu zberu;

c) OZ uložilo finančnej komisii pri−
praviť analýzu súčasného systému
zberu komunálneho odpadu a návr−
hy na iné možné riešenia, berúc do
úvahy prioritne ekonomický aspekt.
Z: Ing. V.Maslo, T: 2.10.2009

Uz.č.431/2009 – a) OZ vzalo na
vedomie informáciu o priebehu Fes−
tivalu tanečnej hudby Hrad 2009.

b) OZ vzalo na vedomie žiadosť
Bsc. Jozefa Petráša, Photo – One,
Kálnica 170 ohľadne prehodnotenia
situácie vo veci nájmu hradu Beckov.

c) OZ odporučilo prehodnotiť
vzniknutú situáciu ohľadne navráte−
nia fin. prostriedkov vo veci prenáj−
mu hradu s právnikom.

Uz.č.432/2009 – a) OZ vzalo na
vedomie informáciu starostu obce o
možnosti vypísania súťaže pre vý−
ber hymnickej piesne pre obec Bec−
kov.

b) OZ uložilo kultúrnej komisii pri−
praviť návrh a podmienky súťaže. Z:
J.Zbudila, T: ihneď

Uz.č.433/2009 – a) OZ vzalo na
vedomie informáciu starostu obce o
príprave úpravy rozpočtu obce.

b) OZ uložilo finančnej komisii pri−
praviť aktuálny a reálny návrh úpra−
vy rozpočtu obce. Z: Ing.V.Maslo, T:
do 21.8.2009

Uz.č.434/2009 − OZ vzalo na ve−
domie Správu o dochádzke detí do
MŠ počas 3 týždňov letných prázd−
nin bez pripomienok.

Uz.č.435/2009 – a) OZ vzalo na
vedomie žiadosť p. Petra Šrámku,
bytom Beckov č.201 ohľadne jedno−
razovej dávky v hmotnej núdzi ako
pomoc občanovi v nepriaznivej soci−
álnej situácii.

b) OZ vyhovelo žiadosti p. Petra
Šrámku, bytom Beckov č.201, ohľad−
ne jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi ako pomoc občanovi v nepriaz−
nivej sociálnej situácii vo výške
700,00 .

Uz.č.436/2009 – a) OZ vzalo na
vedomie zámer na usporiadanie Bec−
kovských letných slávností agentú−
rou p. Borisa Klčovského.

b) OZ uložilo kultúrnej komisii
predložiť stanovisko k uvedenému
zámeru. Z: J.Zbudila, T: do 21.8.2009

Uznesenia z mimoriadneho 38.
zasadnutia Obecného zastupiteľ−
stva obce Beckov, ktoré sa kona−
lo dňa 21.8.2009:

Uz.č.437/2009 – OZ vzalo na
vedomie čerpanie rozpočtu obce za
1.polrok 2009 bez pripomienok.

Uz.č.438/2009 − OZ vzalo na ve−
domie čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ
J.M. Hurbana v Beckove za 1.pol−
rok 2009 bez pripomienok.

Uz.č.439/2009 – OZ vzalo na
vedomie stanovisko hlavného kon−
trolóra k čerpaniu rozpočtu obce a
ZŠ s MŠ J.M. Hurbana za 1.polrok
2009 bez pripomienok.

Uz.č.440/2009 – a) OZ vzalo na
vedomie žiadosť Kulturistického od−
dielu Slovan Beckov o poskytnutie
finančných prostriedkov na Majstrov−
stvá republiky v kulturistike a fitness
v r. 2010.

b) OZ odporučilo predložiť projekt
s požiadavkou o dotáciu na konanie
MS v kulturistike a fitness v zmysle
platného VZN č.1/2008 (Poskytovanie
dotácií z rozpočtu obce).

Uz.č.441/2009 – a) OZ vzalo na
vedomie žiadosť Holcim (Slovensko)
a.s., Dúbravská cesta 2, Bratislava
o predbežné vyjadrenie k návrhu
doťaženia nevyhradeného ložiska
štrkopieskov, lokalita Prúdiky v k.ú.
Beckov.

b) OZ dáva súhlas s vydaním
kladného predbežného vyjadrenia k
návrhu doťaženia ložiska štrkopies−
kov v lokalite Prúdiky.

Uz.č.442/2009 – a) OZ vzalo na
vedomie cenovú ponuku na rekon−
štrukciu sociálnych zariadení v MŠ
Beckov firmy Horňák Pavol H−P,
Kukučínova 6, Nové Mesto nad Vá−
hom.

b) OZ odporučilo starostovi obce
osloviť ďalšie dve firmy a zabezpečiť
cenové ponuky.

c) OZ poverilo starostu obce spolu
so zástupcom starostu a predsedom
finančnej komisie vybrať najvýhodnej−
šiu cenovú ponuku na rekonštrukciu
WC v MŠ Beckov.

Uz.č.443/2009 − OZ schválilo re−
alizáciu Beckovských dní v zmysle
návrhu, ktorý bol predložený 4.8.2009

p. Borisom Klčovským, Beckov
č.405, v termíne 2. júlový víkend 2010.
Ostatné podmienky budú ošetrené v
zmluve o budúcej zmluve a prejed−
nané v OZ.

Uz.444/2009 – a) OZ vzalo na
vedomie posúdenie zmluvy o nájme
a nárokov z nej JUDr. Jánom Dzia−
nom.

b) OZ vzalo na vedomie Výzvu
na zaplatenie – pokus o zmier od
advokátskej kancelárie ECKER−KÁN
and PARTNERS, s.r.o., nám. Marti−
na Benku 9, Bratislava ohľadne v
súvislosti s usporiadaním kultúrno−
spoločenského podujatia, konaného
24.7.2009 s názvom V.I.P. hrad Bec−
kov.

c) OZ odporučilo riešiť vyrovna−
nie dohodou cestou právnika.

Uz.č.445/2009 – a) OZ vzalo na
vedomie informáciu o možnosti zria−
denia Obecného futbalového klubu.

b) OZ poverilo predsedu kultúr−
nej komisie pripraviť návrh do ďalšie−
ho zasadnutia OZ.

Uz.č.446/2009 – OZ schválilo
zvolanie verejného zhromaždenia
občanov k téme odpady a ďalším
otázkam verejného života v obci na
termín október 2009.

Uz.č.447/2009 – OZ schválil rea−
lizáciu prípravných prác pre podanie
žiadosti na akciu Kanalizácia obce
Beckov.

Uz.č.448/2009 – OZ schválilo
vypísanie súťaže na realizáciu akcie
Regenerácia centrálnej časti obce
Beckov (A + B).

Uz.č.449/2009 – OZ schválilo
zmluvu o dielo na vypracovanie žia−
dosti o poskytnutie nenávratného fi−
nančného príspevku na projekt „Re−
konštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ
J.M. Hurbana Beckov“ pre firmu Eu−
rocluster Bratislava.

Uz.č.450/2009 – a) OZ schválilo
zápis do kroniky za rok 2008 bez
pripomienok.

b) OZ schválilo odmenu pre kro−
nikárku za vypracovanie zápisu do
kroniky za rok 2008.

Obecné zastupiteľstvo schválilo
návrh uznesenia zo zasadnutia ko−
naného dňa 21.8.2009.

Uznesenie z mimoriadneho 39.
zasadnutia Obecného zastupiteľ−
stva obce Beckov, ktoré sa kona−
lo dňa 17.9.2009:

Uz.č.451/2009/ a) OZ vzalo na
vedomie ponuky firiem:

− Dušan Durdík – DD, Dolné Sŕ−
nie 25, Ľubomír Figura − Elektroin−
štalácie, Považská 3, Nové Mesto
n.V., Peter Lipták− Elektroinštalácie,
Topolecká 2275, Stará Turá,

− Ponuky na rozhlas:
firma Elko, Centrum I.43/116,

Dunica n.V. , firma Elmiko, Bzince
pod Javorinou 440,

na akciu „Verejné osvetlenie a
rozhlas v obci Beckov“.

b) OZ schválilo dodávateľa na
akciu „Verejné osvetlenie a rozhlas
v obci Beckov“ v časti pri ihrisku fir−
mu Dušan Durdík – DD, Dolné Sŕnie
č.25 za cenu uvedenú v ponuke. Na
rozhlas schválilo firmu Elmiko, Bzin−

ce pod Javorinou č.440 za cenu uve−
denú v ponuke.

Uz.č.452/2009/a) OZ vzalo na
vedomie ponuky firiem:

Peter Čikel – REX, Beckov č.200,
Róbert Masár – EXPERT, Športová
35, Nové Mesto n.V., Lesostav, a.s.
Nitra na rekonštrukciu chodníka pred
základnou školou.

b)OZ schválilo dodávateľa na re−
konštrukciu chodníka pred základnou
školou od domu Beckov č.411 po
dom č. 399 firmu Peter Čikel−REX,
Beckov č.200 za cenu uvedenú v
ponuke.

Uz.č.453/2009 – OZ schválilo
zmenu termínu zasadnutia OZ z
2.10.2009 – podľa potreby.

Uz.č.454/2009 – OZ vzalo na
vedomie ponuku firmy Magna E.A.
s.r.o. na dodávku el. energie pre rok
2010.

Uznesenie zo 40. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva zo dňa
28.9.2009:

Uz.č.455/2009 – Obecné zastu−
piteľstvo vzalo na vedomie kontrolu
uznesenia zo zasadnutí, ktoré sa
konali dňa 4.8. 2009, 21.8.2009 a
17.9.2009 bez pripomienok.

Uz.č.456/2009 – OZ schválilo
Program hospodárskeho a sociálne−
ho rozvoja obce Beckov spracova−
ný Trenčianskou rozvojovou agen−
túrou.

Uz.č.457/2009 – OZ vzalo na
vedomie návrh Dodatku č.2 k VZN
č.1/2007 o poplatkoch za poskyto−
vanie opatrovateľskej služby.

Uz.č.458/2009 a) OZ vzalo na
vedomie žiadosť p. Mareka Dlhopol−
ca, Nové Mesto n.V., ohľadne zmien
a doplnkov Územného plánu obce
Beckov – Fotovoltaická elektráreň.

b) OZ schválilo vypracovanie
Zmien a doplnkov ÚPN obce Bec−
kov za účelom realizácie Fotovoltaic−
kej elektrárne v k.ú. obce Beckov s
podmienkou, že žiadateľ vyfinancuje
uvedené vypracovanie zmien ÚPN
– O Beckov.

Uz.č.459/2009 – a) OZ schválilo
zmenu dodávateľa elektrickej ener−
gie.

b) OZ schválilo podanie výpove−
de Západoslovenským energetickým
závodom prostredníctvom firmy
MAGNA EA s.r.o. Beethovenova 5/
1810, 921 01 Piešťany.

c) OZ schválilo nového dodáva−
teľa pre dodávku elektrickej energie
vrátane prevzatia zodpovednosti za
odchýlku so zabezpečením distribú−
cie elektriny a súvisiacich sieťových
služieb za ceny a podmienky uve−
dené v zmluve.

Uz.č.460/2009 – OZ schválilo:
predloženie žiadosti o NFP v rámci
výzvy ROP−3.1b−2009/02 ROP za
účelom realizácie projektu „Muzeál−
ne nádvorie NKP Beckov“, ktorého
ciele sú v súlade s platným územ−
ným plánom obce a platným progra−
mom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce, zabezpečenie realizá−
cie projektu po schválení žiadosti o
NFP, financovanie projektu  vo výš−
ke 5% z celkových oprávnených
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Na slovíčko, pán starosta...výdavkov na projekt t.j.
vo výške 124 500 eur.

Uz.č.461/2009 – a)
OZ schválilo inventari−
začné komisie pre inven−
tarizáciu majetku a zá−
väzkov obce Beckov za
rok 2009.

b) OZ uložilo inven−
tarizačným komisiám
vykonať inventarizáciu
od 1.11.2009 do
6.12.2009 (najneskôr).

Uz.č.462/2009 – a)
OZ vzalo na vedomie
návrh zmluvy o spolu−
práci medzi Obcou Bec−
kov a firmou Doube
Agency s.r.o., Beckov
č.405 zastúpenú kona−
teľom p. Borisom Klčov−
ským.

b) OZ schválilo zmlu−
vu o spolupráci medzi
Obcou Beckov a firmou
Double Agency s.r.o.,
Beckov č.405 s pripo−
mienkami.

Uz.č.463/2009 – OZ
schválilo termín verejné−
ho zhromaždenia obča−
nov v mesiaci októbri na
deň 16.10.2009 (piatok)
o 18,30 v klube pri par−
ku.

Uz.č.464/2009 – OZ
vzalo na vedomie infor−
máciu starostu obce
ohľadne schválenia do−
tácie z ROP NFP 221
401 201 21 ohľadne re−
generácie centrálnej čas−
ti obce Beckov, ktoré
bolo písomne oznámené
dňa 28.9.2009 spolu s
výzvou na preukázanie
splnenia podmienok pre
poskytnutie pomoci.

Uz.č.465/2009 – OZ
vzalo na vedomie infor−
máciu Krajského úradu
ŽP v Trenčíne „ Ozná−
menie o vyškrtnutí Chrá−
neného územia zo
ŠZOCHÚ“ v k.ú. obce
Beckov – Lipový sad,
ktorý sa nachádza na
parc.č. 681/1/2/3/4.
(park).

Uz.č.466/2009 – OZ
vzalo na vedomie infor−
máciu o vypracovaní do−
kumentácie pre územné
rozhodnutie pre akciu
Vodný zdroj Beckov –
Ostredky, ktorého ob−
jednávateľom je TVK a.s.
Trenčín.

Uz.č.467/2009 – OZ
vzalo na vedomie infor−
máciu starostu obce o
prebiehajúcich prácach
na rekonštrukcii chodní−
ka pri ZŠ a realizácii no−
vého verejného osvetle−
nia a rozhlasu v časti pri
ihrisku a za prevádzkár−
ňou.
Zapísala: A. Benková

Dnes máme
opäť príležitosť
položiť zopár otá−
zok starostovi na−
šej obce p. Karo−
lovi Pavlovičovi.

1. Pán staros−
ta, čo Vás mo−
mentálne najviac
trápi a čo teší?

Stihli ste ísť aj na dovolenku?
Pracujem v tejto funkcii už 4. volebné

obdobie a môžem povedať, že posledné
tri roky sú z môjho pohľadu najťažšie.
Najťažšie preto, že sa veľmi intenzívne
pripravovali a pripravujú projekty pre zís−
kanie finančných prostriedkov na rekon−
štrukciu NKP Hrad Beckov (z eurofon−
dov), na ktorom pracovalo a pracuje veľa
odborníkov, ďalej projekt regenerácie
centrálnej časti obce Beckov, konkrétne
rekonštrukcia Trojičného (Stiborovho)
námestia, projekt kanalizácie a mnohé a
mnohé ďalšie. Hektické je najmä toto
posledné obdobie, hlavne z dôvodu, že
22.10.2009 ideme odovzdávať projekt so
žiadosťou o rekonštrukciu hradu Beckov,
konkrétne Muzeálneho nádvoria s in−
fraštruktúrou. Ako každý iný človek, aj
starosta potrebuje oddych, a preto som
aj ja na prelome mesiacov augusta a
septembra 7 dní oddychoval. Čo ma trá−
pi? Trápi ma hlavne to, že nemôžeme
nájsť recept na eliminovanie vandalizmu
v obci, krádeží a rôznych iných nedu−
hov, ktoré znepríjemňujú život občanom
a ničia majetok obce. Budeme sa usilo−
vať v spolupráci s políciou tieto veci rie−
šiť. Čo ma ďalej trápi je postupne miznú−
ci najzákladnejší prejav úcty človeka voči
človeku, a to je pozdrav. Čo ma teší? V
súkromí ma najviac teší, že zdravotný
stav mojej manželky je omnoho lepší a v
tomto období už pracuje. Veľkú radosť
nám robia naše deti, ale hlavne naše dve
vnučky Laura a Beáta, ktoré rastú do
krásy. Ďalej ma veľmi teší to, že po ne−
smierne ťažkej a mravčej práci pri prí−
prave rôznych projektov sa ukazujú prvé
výsledky v podobe dotácií z eurofondov,
a to dotácia na rekonštrukciu Trojičné−
ho, resp. Stiborovho námestia a na re−
konštrukciu a modernizáciu ZŠ s MŠ J.M.
Hurbana v podobe komplexnej výmeny
okien, zateplenia fasády a strechy. Na
tomto príklade je vidieť, že aj napriek ne−
dôvere a kritike niektorých ľudí, sa oplatí
tvrdo pracovať a výsledky sa nakoniec
dostavia.

2. V polovici mesiaca augusta sa
konali Beckovské hody. Kto prišiel s
touto tradíciou?

S tradíciou Beckovských hodov pri−
šiel pred niekoľkými rokmi správca rím−
skokatolíckej fary v Beckove Tibor Šuba,
ktorý ma požiadal o spoluprácu a nakoľ−
ko to bolo aj prianie občanov, hody sa
stali tradíciou. Treba povedať, že hody v
ponímaní zábavy, občerstvenia a muzi−
ky sú len doplnkom. Hody sa oslavujú
pri príležitosti výročia vysvätenia rímsko−
katolíckeho kostola sv. Štefana Kráľa,
patróna kostol, ktoré pripadá na termín v
polovičke augusta. Ja osobne túto uda−
losť vnímam nielen ako oslavu jednej
konfesie alebo komunity, ale ako oslavu

všetkých občanov našej obce. Tým ch−
cem povedať to, že pokiaľ ma požiada
iná konfesia o podporu a usporiadanie
podobnej aktivity, veľmi rád ju podporím
a pomôžem zrealizovať.

4. Projekt Rekonštrukcia a moder−
nizácia ZŠ s MŠ uspel. Čo to zname−
ná pre našu obec a pre školu?

Trošku nás mrzelo, že sa nám nepo−
darilo uspieť s projektom a so žiadosťou
o získanie finančných prostriedkov z
eurofondov pre rekonštrukciu školy s
možnosťou presťahovania priestorov MŠ
do priestorov ZŠ. Tento problém je stále
na stole a určite ho chceme riešiť. Pro−
jekt rekonštrukcie a modernizácie ZŠ s
MŠ so žiadosťou bol podaný 31.7.2009
na Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR. Bol pripravovaný − dá sa
povedať, že na poslednú chvíľu. Chcem
touto cestou poďakovať najmä členom
OZ, že pri rozhodovaní o podaní žiadosti
boli ústretoví a pochopili, že život nikdy
nekončí neúspechom jedného projektu,
a že treba bojovať ďalej. Taktiež chcem
poďakovať agentúre Eurocruster s.r.o. z
Bratislavy, ktorá nám výrazne pomohla
pri príprave projektu a podaní žiadosti na
ministerstvo. Urobili sme všetko preto,
aby tento projekt bol úspešný, a tak sa
aj stalo. Obec má prísľub z MV a RR SR
získať dotáciu pre rekonštrukciu a mo−
dernizáciu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana pre
účel komplexnej výmeny okien, zateple−
nia budovy a strechy a realizáciu fasá−
dy. Bude to pekný darček k 50. výročiu
ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v našej obci, kto−
ré si v tomto školskom roku pripomína−
me.

5. V období jari a leta si naši obča−
nia zvykli dovážať k plotu prevádz−
kárne (hlavne vo večerných hodinách)
značné množstvo rôzneho objemné−
ho odpadu. Ako chápete túto sku−
točnosť?

Je treba povedať, že nie som touto
skutočnosťou nadšený, ale je to vždy
lepšie, ako by mali uvedený odpad pra−
covníci prevádzky zbierať po celom cho−
tári. Som si vedomý, že nám to značne
zvyšuje náklady na odvoz a uloženie
odpadu na skládke, a preto sa budeme
snažiť prostredníctvom osvety usmerniť
občanov, ktorý odpad je možné doviesť
a ktorý nie.

6. Aj na stránkach našich novín sa
vyjadrujeme k futbalu. Ste spokojný
ako predseda TJ Slovan Beckov s
otvorením novej sezóny a s výsled−
kami, ktoré naši futbalisti dosahujú?

V našej obci hrajú pod značkou TJ
Slovan Beckov v tomto období tri muž−
stvá, je to mužstvo A dospelých, ďalej
mužstvo dorastu a mužstvo žiakov. Po
rozpačitej minulej futbalovej sezóne sa
nám spolu s výborom podarilo situáciu
skonsolidovať a každé mužstvo má svoj−
ho trénera a vedúceho mužstva. Snaží−
me sa vytvárať v rámci svojich mož−
ností čo najlepšie podmienky pre všet−
ky tri mužstvá. Príchodom nového tré−
nera do A mužstva p. Ivana Tomčíka z
Nového Mesta nad Váhom a vedúceho
mužstva p. Ladislava Vaneka sa situá−
cia v A mužstve zlepšila a všetci naši,

hlavne domáci chlapci, majú možnosť
nielen trénovať, ale i hrávať. O mužstvo
dorastu sa po odbornej stránke stará
mladý a ambiciózny človek p. Andrej
Úradníček s vedúcim mužstva p. Zden−
kom Hladkým. Najväčšiu radosť nám v
tomto období robí mužstvo žiakov pod
vedením trénera p. Romana Pastorka a
vedúceho mužstva p. Petra Hazdu. Tejto
vekovej kategórii chceme aj do budúc−
na venovať maximálnu pozornosť, pre−
tože v nich vidíme beckovskú futbalovú
budúcnosť. Treba však povedať, že všet−
ko sa odvíja od dostatku, resp. nedo−
statku finančných prostriedkov. Odmie−
tam však akékoľvek vyjadrenia typu: bec−
kovský futbal je len atrakciou. V tomto
období plného počítačov a rôznych iných
možností, ktoré majú mladí ľudia, ale
zvlášť nedostatku finančných prostried−
kov, nie je ľahké uvedenú činnosť udr−
žať, tobôž ju postupne zdokonaľovať. Som
však presvedčený, že pri tomto novom
systéme, ktorý sme zaviedli, väčšej to−
lerantnosti a pochopenia ostatných, sa
nám podarí beckovský futbal dostať aj
na vyššiu úroveň. K tejto práci a pomoci
vyzývam všetkých, ktorí prejavia záu−
jem, nakoľko v r. 2010 na výročnej člen−
skej schôdzi TJ Slovan Beckov bude
možnosť zvoliť nový výbor. Záverom
chcem poďakovať všetkým členom vý−
boru, trénerom, vedúcim mužstiev a hrá−
čom. Osobitné poďakovanie patrí aj
všetkým sponzorom, ktorí výrazne po−
mohli pri uvedenej činnosti. A taktiež
chcem poďakovať všetkým fanúšikom
nášho futbalu, ktorí nás v najťažšom ob−
dobí neopustili, keď nám to naozaj nešlo
a málokto veril, že sa naša činnosť skon−
soliduje. Dúfam, že znova na našom šta−
dióne zaznie to naše známe “Slovan, mi
ťa nikdy neopustíme!”

7. V budove obecného úradu má
priestor pre svoju činnosť aj kulturis−
tický oddiel, ktorý im obec poskytuje
bezplatne. Ako sa kulturisti zapájajú
do akcií v obci?

Vedenie obce, či už v minulosti ale−
bo teraz, poskytovalo a poskytuje nie−
len priestory, ale v rámci svojich mož−
ností aj finančné prostriedky, resp. do−
tácie na uvedenú činnosť. Sme radi, že
tieto priestory mladí ľudia využívajú pre
zušľachťovanie svojho tela i duše. Vidí−
me však trošku rezervy v organizácii
využívania uvedených priestorov, no po
rozhovore s niektorými mladými ľuďmi
som presvedčený, že tieto sa v krát−
kom období odstránia. Kulturistický od−
diel sa v rámci svojich možností snaží
zapájať do akcií, ktoré organizuje obec,
hlavne pri organizovaní beckovských
letných slávností. V organizovaní rôz−
nych podujatí, ako napr. majstrovstvá
Slovenska v kulturistike sa snažia zvi−
diteľňovať našu obec nielen v regióne,
ale aj po celom Slovenku.

8. Opäť stojíme bezmocní pred
vandalizmom v obci. Niet v našich
silách zabrániť deťom a mladým, ale
aj dospelým, aby ničili náš spoločný
majetok. Máme tendenciu hovoriť, že
kedysi to bolo lepšie. V čom sú kore−
ne vandalizmu podľa Vás?

(dokončenie na str. 4)
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Pán poslanec, na slovíčko...(pokračovanie zo str. 3)
Vandalizmus je prejav neúcty človeka

k niečomu, čo vytvorili iné ľudské ruky a
um a v tomto období sa prejavuje čoraz
viac. Myslím si, že to dieťa, resp. človek,
ktorý bol vedený v rodine k úcte k hod−
notám či už k materiálnym alebo duchov−
ným, nikdy sa neuchýli k tomu, aby po−
škodzoval veci fyzicky alebo urážal slov−
ne. Môže byť človekom pravých hodnôt
ten, ktorý v nočných hodinách poškodí
dopravnú značku na hlavnej ceste? Ale−
bo doláme smerovú značku na hrad? Pre−
kotí smetné koše, ukradne bicykel alebo
poškodí lampu pouličného osvetlenia?
Niektorí sa nezastavia ani pred vážnym
poškodením ruky na soche sv. Jána dr−
žiacej kríž. Myslíme si, že len oni sú vin−
ní? Opak je pravdou. Každý z nás, ktorý
sa k uvedeným neduhom nečinne prize−
rá, má na tom svoj podiel. Som presved−
čený, že aj napriek tomu, že sa snažíme
uvedené veci riešiť, nevyčerpali orgány
obce a ani polícia všetky možnosti, ktoré
by uvedenú činnosť eliminovali. Niektorým
páchateľom sa dostávame postupne na
stopu, nie je však jednoduché uvedené
porušenia dokázať. V prípade, že sa nám
to podarí, sám sa postarám o to, aby boli
vinníci exemplárne potrestaní.

9. Ešte na tému škola: Tento škol−
ský rok oslavujeme 50. výročie posta−
venia budovy základnej školy v našej
obci. Už ste spomínali najdôležitejší
“darček”, ktorým bude zateplenie bu−
dovy školy a výmena okien. Všetci vi−
díme, že momentálne sa dokončil
chodník pred školou a v škôlke sa re−
konštruovali sociálne zariadenia. Čo
ešte dostane škola k narodeninám?

Rekonštrukcia chodníka pred základ−
nou školou bola plánovaná v rozpočte
obce pre tento rok. V tomto období je prak−
ticky pred dokončením, je potrebné ešte
zrealizovať opravu múrika na plote ZŠ.
Po osobnej obhliadke sociálnych zaria−
dení v MŠ a na žiadosť jej vedenia bola v
mesiaci septembri zrealizovaná ich čias−
točná rekonštrukcia. Bola naozaj veľmi po−
trebná. 50 rokov v živote človeka ale i v
živote základnej školy je výročie, ktoré−
mu patrí venovať náležitú pozornosť. Škola
vychováva mladých ľudí a v nej je bu−
dúcnosť nás a celej našej obce. Za 50−
ročné úsilie si naša škola zaslúži ocene−
nie. Pri príležitosti tohto výročia navrhnem
OZ schváliť a udeliť ZŠ s MŠ J.M. Hurba−
na Cenu obce.

12. Kaplnka P. Márie Lourdskej je
pred dokončením. Komu ďakujeme za
jej znovuzrodenie?

Kaplnka Panny Márie Lourdskej sa v
tradícii spája aj s privezením tela uhor−
ského vojaka Ladislava Medňanského do
Beckova, popraveného v súvislosti s ob−
ranou Leopoldovskej pevnosti v r. 1849.
Bola teda postavená na počesť niekoho.
Bolo a je našou povinnosťou ju zachovať.
Najväčšiu zásluhu na jej znovuzrodení má
firma REX – p. Peter Čikel s manželkou,
ktorí na moju prosbu zrealizovali doteraj−
šie práce na svoje náklady. Patrí im, zvlášť
v tejto dobe, úprimný obdiv a verejné po−
ďakovanie. Kaplnku chceme spoločne do
letných mesiacov roku 2010 dokončiť a
požiadať o jej vysvätenie.

Za odpovede na naše otázky ďakuje
Dana Badžgoňová

V Beckove, 14. októbra 2009

Pavol Hladký, poslanec OZ
od roku 2006, inak dlhoročný
hospodár PZ Hurban Beckov...
Je rodený Beckovčan, v súčas−
nosti civilný zamestnanec Armá−
dy SR.

1. V obci ste známy ako
poľovník. Ako ste sa stali čle−
nom PZ Hurban Beckov?

Od 1.7.1972 som bol členom
Poľovníckeho združenia v Beckove. Od 1978 pracu−
jem ako funkcionár. Poľovnícke združenie zaniklo
31.12.1993 a od 1.1.1994 sme založili spoločne s
Ing. Viliamom Maslom, Štefanom Slávikom, dpt. Já−
nom Smatanom, Jozefom Školárom, Milanom Koníč−
kom a Jánom Čiklom nové Poľovnícke združenie
Hurban Beckov a Združenie vlastníkov poľovných
pozemkov Beckov. Obe združenia boli založené pre
občanov obce. Pri zakladaní nám pomocnú ruku po−
dal starosta obce Karol Pavlovič.

2. Kde ste chodili do školy?
Základná škola v Beckove, Lesnícke odborné uči−

lište v Banskej Štiavnici a nasledovalo Základné a
stredoškolské vzdelanie Ministerstva vnútra SR.

3. Kde ste pracovali?
Pracoval som 2 roky u Lesov SR a potom po

skončení školy som 31 rokov pracoval na Minister−
stve vnútra v rôznych funkciách.

4. Pracovali ste ako poslanec aj v minulosti?
V minulosti som bol poslanec MNV Beckov, člen

Rady obce a predseda KOVP v rokoch 1980−1989.
V tomto období sme postavili KD, obchodný dom,
realizovali výsadbu ruží po obci, rozšíril sa vodovod
v obci. Predsedom MNV bol vtedy prvých päť rokov
Jozef Hubina a ďalších päť rokov Ing. Ján Turan.
Posledná veľká brigáda pre obec, na ktorej sa zú−
častnili poľovníci a naši kamaráti rybári bolo omietnu−
tie Domu smútku už za Karola Pavloviča.

5. Vaša politická angažovanosť?
Od 1.10.1973 do 19.9.1989 som bol členom KSS.

Potom nasledoval prestup do SNS, kde som doteraz
a vždy som bol na línii predsedu Jána Slotu, kde
uznávam názor: „Európa štátov na základe územia a
národa“. Členské v SNS platíme 1000 Sk/33 euro
ročne. V súčasnej dobe som na kandidátke VÚC ako
poslanec za SNS.

6. Pamätáte si, koľko ste platili v KSS?

Členský príspevok do KSS bol 100 Sk mesačne.
Na tú dobu to bola dobrá suma.

7. Dnes pracujete v komisii ochrany verejné−
ho poriadku pri Ocú v Beckove ako predseda.
Napĺňa Vás táto práca?

V súčasnej dobe znova vediem KOVP, ktorá je
zložená skutočne z odborníkov. Komisia pracuje veľ−
mi dobre, verejný poriadok a doprava spolu s kráde−
žami sú tiež na prijateľnej úrovni. Je čo vylepšovať, s
občanmi našej obce sa dá robiť, dosiahnuť aj výsled−
ky, pokiaľ netrvám na tom, že môj názor je najlepší a
hlas ľudu je potrebný len po volebnú urnu. Mnohé veci
boli riešené predsedom a členmi komisie na mieste k
spokojnosti občanov. Moja odmena ako poslanca za
rok 2008 bola 7.600 Sk. V práci predsedu využívam
svoje praktické skúsenosti z pôsobenia MV SR.

8. Aké sú Vaše priority ako poslanca a člove−
ka?

Moje priority sú: som za budovanie občianskej vy−
bavenosti a potrieb občana na podmienky našej obce
− voda, kanalizácia, znovuvytvorenie domu dôchod−
cov a skompletizovanie ZŠ a MŠ do jedného celku.

9. Čo Vás ako poslanca mrzí?
Mrzí ma, že som až tri roky bojoval za to, aby

sobášila v obci aj žena. Toto sa mi podarilo v obci
napokon presadiť. Ďalej ma mrzí futbalové mužstvo v
obci, za ktoré som aj hrával, aké dosahuje výsledky,
hoci sa mu venuje veľká pozornosť zo strany vede−
nia obce, pretože vzhľadom na tradície beckovského
futbalu, je to slabá súťaž, čo teraz hráme.

10. Na druhej strane, čo Vás teší a čo obdivu−
jete v obci?

Mám rád pracovitých a úprimných ľudí, a k nim
môžem okrem iných priradiť aj katolíckeho pána fará−
ra. Vždy, keď idem okolo, vidím ako pracuje a zveľa−
ďuje cirkevnú nehnuteľnosť Beckova a tým aj skráš−
ľuje okolie.

11. Váš postoj k rekonštrukcii hradu a obnove
historického jadra obce?

Môj postoj je kladný, len si myslím, že by sa touto
problematikou mala viac zaoberať aj naša vláda. Jedná
sa o históriu národa, nie iba obce. Tak významný
diplomat, ako bol Stibor zo Stiboríc, si to zaslúži. Po−
sledná moja záležitosť a želanie je, aby sa upravil
park, ktorý bude bez oplotenia a upraviť celkovo vi−
záž parku, aby dôstojne reprezentoval našu obec.

Za rozhovor ďakuje             Dana Badžgoňová
V Beckove 25. septembra 2009

Verejné zhromaždenie sa uskutočnilo na pozvanie
starostu obce p. Karola Pavloviča a poslancov OZ  p.
Jaroslava Zbudilu, zástupcu starostu, p. Ernesta Ben−
ka, Ing. Viliama Masla, p. Anny Kabelíkovej, p.  Ľubo−
míra Prokopenského, p. Pavla Strieženca, p. Pavla
Hladkého a hlavnej kontrolórky obce Ing. Mariky Jur−
čackovej.

Pozvanie prijali aj za fi N−NOREA JUDr. O. Baláž,
Ing. J. Pamětický a Mgr. Z. Gašičová.

Starosta obce informoval prítomných občanov o
úspechu žiadostí o NFP z eurofondov na regeneráciu
centrálnej časti obce a rekonštrukciu a modernizáciu

budovy základnej školy; informoval o blízkom termíne
podania žiadosti o obnovu  Muzeálneho nádvoria NKP,
o stave žiadostí o kanalizáciu, o cenách za vývoz
komunálneho odpadu, o vlastníctve vodných zdrojov
a ďalších aktuálnych veciach obce.

Občania sa najviac zaujímali o poplatky za vodu a
komunálny odpad. Vyslovili potrebu zamedziť vývozu
rôzneho druhu domového odpadu do chotára, najmä
k Váhu.  Do diskusie sa zapájali poslanci p. Ernest
Benko a Pavol Hladký a z občanov predniesli svoje
pripomienky p. Ján Strieženec, Miroslav Uherčík a
Eva Stiežencová.               (b) Foto: D. Badžgoňová

VEREJNÉ ZHROMA�DENIE OBÈANOV
Piatok, 16. októbra 2009 − Klub pri parku o 17.30 hod.
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Z článku v augustovom čísle Bec−
kovských novín sa čitatelia mali mož−
nosť dozvedieť o náročnosti prác
súvisiacich s prípravou nevyhnutných
podkladov a požadovanej dokumen−
tácie v súvislosti s predkladaním žia−
dosti o získanie prostriedkov z fon−
dov EÚ na spolufinancovanie reali−
zácie projektov. Výsledkom úsilia za−
angažovaných tímov ľudí bolo úspeš−
né zaregistrovanie žiadosti projektu
„Regenerácia centrálnej časti obce
Beckov“ na VÚC v Trenčíne a jej
postúpenie na ďalšie hodnotenie. Ďa−
lej bol „osud“ žiadosti v rukách MVRR
SR (Ministerstva výstavby a regio−
nálneho rozvoja SR).

Odvtedy uplynuli 3 mesiace a
máme tu október. Sú známe už
nejaké výsledky rozhodovacieho
procesu na úrovni ministerstva?

Karol Pavlovič, starosta obce:
Po podaní a úspešnej registrácii

žiadosti projektu „Regenerácia cen−
trálnej časti obce Beckov“ na VÚC
nasledovalo obdobie čakania na roz−
hodnutie, prirodzene plné napätia,
ktoré vždy sprevádza očakávanie
rozhodnutia, ktoré môže znamenať
buď možnosť pokračovať v rozbeh−
nutých prácach a realizovať projekt,
alebo koniec nádejí na jeho realizá−
ciu v blízkej budúcnosti. Prvou pozi−
tívnou správou pre nás bolo zarade−
nie nášho projektu do zoznamu žia−
dostí odporúčaných na schválenie.
Oficiálne rozhodnutie sme obdržali
listom MV a RR SR zo dňa 21.8.2009,
ktorý nám bol doručený až 28.9.
2009. Tento list je dosiaľ najvýznam−
nejším pozitívnym medzníkom dote−
rajších etáp veľkého úsilia mnohých
ľudí, ktorý dáva reálny predpoklad
uskutočnenia jedného z pripravova−
ných „beckovských“ projektov – „Re−
generácia centrálnej časti obce Bec−
kov“. Výberová komisia ministerstva
odporučila na schválenie sumy fi−
nančných prostriedkov v súlade s
našou žiadosťou, t. j. celkové opráv−
nené výdavky projektu v objeme 750
tis. EUR a výšku NFP (nenávratné−
ho finančného príspevku) v čiastke
712,5 tis. EUR. Rozdiel predstavuje
tých 5 %, ktoré musí obec vyfinan−
covať z vlastných zdrojov alebo z
úveru. V prípade tohto projektu sa
pomocou získaných prostriedkov
uskutoční regenerácia centrálnej časti
obce, predovšetkým vybudovanie
„Ctiborovho námestia“, ale zrealizuje
sa i časť infraštruktúry, konkrétne
parkovisko v zóne pri budove Obec−
ného úradu.

Od pána starostu sme sa do−
zvedeli o pozitívnom výsledku
snaženia ľudí a tímov pracujúcich
na príprave projektu a zabezpe−
čení jeho spolufinancovania z fon−
dov EÚ „Regenerácia centrálnej
časti obce Beckov“. Kedy spomí−

nané finančné zdroje obec dosta−
ne efektívne k dispozícii alebo,
jednoduchšie povedané, kedy ich
môže začať čerpať na realizáciu
projektu?

JUDr. Baláž, NOREA:
List MVRR SR, ktorý bol Obci

Beckov doručený, obsahuje oznáme−
nie, že žiadosť obce o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku
na uvedený projekt bola výberovou
komisiou ministerstva odporučená na
schválenie. Fakticky sa jedná o zá−
sadné rozhodnutie, na základe kto−
rého po splnení niekoľkých požiada−
viek uvedených v liste, čo sa podľa
platnej metodiky označuje ako „Vý−
zva na preukázanie podmienok po−
skytnutia pomoci“ je ministerstvom
vydané Rozhodnutie o schválení žia−
dosti o NFP s následnou možnosťou
čerpania schválenej čiastky finanč−
ného príspevku. „Výzva“ obsahuje
požiadavky na predloženie najmä
rôznych dokladov, ktoré v čase pre−
kladania žiadosti ešte neboli k dispo−
zícii. Ak ministerstvo obdrží v stano−
venej lehote požadované doklady a
overí ich s kladným výsledkom, žia−
dateľovi zašle Rozhodnutie o schvá−
lení žiadosti o NFP. Samozrejme, že
ihneď po doručení listu sa začalo so
zabezpečovaním získavania a pred−
loženia všetkých požadovaných do−
kladov tak, aby po uplynutí stanove−
ných lehôt bolo vydané rozhodnutie
o schválení žiadosti o NFP a mohli
byť čerpané prostriedky na realizá−
ciu projektu.

V súvislosti s projektom „Rege−
nerácia centrálnej časti obce Bec−
kov“ sa stala aktuálnou potreba vy−
budovania kanalizácie. Výdavky na
jej vybudovanie však nemohli byť
zahrunuté do tzv. oprávnených vý−
davkov tohto projektu. Aká je per−
spektíva riešenia tohto problému?

Karol Pavlovič, starosta obce:
Komplexný projekt regenerácie

centrálnej časti obce zahrňuje i vy−
budovanie kanalizácie a rozvodov
elektrickej energie, ktoré by malo lo−
gicky predchádzať realizácii ďalších
prác, vyšpecifikovaných v projekte.
Vzhľadom na skutočnosť, že nákla−
dy na vybudovanie kanalizácie a
elektrických rozvodov nemohli byť
zahrnuté do oprávnených výdavkov
projektu revitalizácie centrálnej časti
obce, vznikla potreba hľadania iných
možností získania finančných zdro−
jov na realizáciu týchto základných
prvkov obecnej infraštruktúry. Na zá−
klade iniciatívy, ktorú sme v posled−
nom období vyvinuli sa črtajú reálne
možnosti získania finančných
prostriedkov  na realizáciu projektu
obecnej kanalizácie. Jej vybudova−
nie je v prípade Beckova význam−
ným technickým predpokladom nie−
len zvýšenia úrovne hygieny v obci,
ale i zabezpečenia potrebnej ochra−

ny vodného zdroja, ktorý sa nachá−
dza práve v centrálnej časti obce.
Zabezpečenie zdrojov pre vybudo−
vanie kanalizácie sa však musí riešiť
prostredníctvom samostatného pro−
jektu.

Okrem projektu revitalizácie
centrálnej časti obce sa hovorilo
už i o projekte s pracovným ná−
zvom „Muzeálne nádvorie národ−
nej kultúrnej pamiatky“. Udialo sa
niečo nového v súvislosti s tým−
to projektom?

Mgr. Gašičová, NOREA:
Ako boli už v minulom čísle Bec−

kovských novín čitatelia informova−
ní, pripravuje sa realizácia ďalšieho
projektu „Muzeálne nádvorie národ−
nej kultúrnej pamiatky“, ktorý má rie−
šiť rekonštrukciu dolného areálu ná−
rodnej kultúrnej pamiatky, ako aj sú−
visiacu časť nevyhnutnej infraštruk−
túry. Výzva s podmienkami na pred−
kladanie žiadostí o NFP bola MVRR
SR už zverejnená, na čo sme okam−
žite reagovali zabezpečením tzv. „re−
zervácie“ termínu na predloženie žia−
dosti, ktorým je 22. október 2009. Už
uvedený dátum nasvedčuje, že v
súčasnosti prebiehajú intenzívne prá−
ce na vypracovaní žiadosti a zabez−
pečovaní všetkých potrebných pod−
kladov a dokumentov, požadovaných
pri predložení žiadosti na registráciu
na MVRR SR. Všetci ľudia, ktorí sa
na týchto prácach podieľajú, robia
všetko preto, aby aj táto žiadosť bola
v stanovenom termíne podaná a
úspešne zaregistrovaná tak, ako v
prípade už úspešného prvého pro−
jektu.

Začiatkom roka boli čitatelia
beckovských novín informovaní aj
o príprave rekonštrukcie areálu
Horného hradu a o zámere jej pre−
financovania z prostriedkov tzv.
Nórskych fondov. Uskutočnila sa
aj návšteva nórskej delegácie v
Beckove so zámerom rozvoja spo−
lupráce so samosprávou nórskej
obce Bamble zrejme na podporu
realizácie týchto zámerov. Aký je
vývoj v tejto oblasti?

Karol Pavlovič, starosta obce:
Po uskutočnení návštevy zástup−

cov samosprávy nórskej obce
Bamble v Beckove sme pokračovali
vo vzájomne písomnej komunikácii.
Po návšteve sme obdržali list sta−
rostu a samosprávy obce Bamble s
titulom „Želanie vybudovania spolu−
práce medzi samosprávou obce
Bamble v Nórsku a samosprávou
obce Beckov na Slovensku“. V tom−
to liste bol prezentovaný záujem nór−
skej strany na pokračovaní komuni−
kácie a diskusie o oblastiach budú−
cej možnej spolupráce a jej rozvoji,
ako aj ochota v rámci možností sa−
mosprávy Bamble podporiť naše sna−
hy o získanie finančných prostried−

kov z tzv. Nórskych fondov. Budo−
vanie medzinárodných vzťahov a
spolupráce však nie je krátkodobá
záležitosť a vyžaduje postupné vzá−
jomné poznávanie a hľadanie spo−
ločných záujmov a cieľov, aby bu−
dúca spolupráca bola zmysluplná a
prospešná pre obidve strany. V sú−
časnosti pokračujeme v písomnej
komunikácii o ďalších krokoch bu−
dovania možnej vzájomnej spoluprá−
ce, ako aj so zameraním na získanie
aktuálnych informácií o rozhodnutiach
nórskej vlády týkajúcich sa pokra−
čovania systému tzv. Nórskych fon−
dov v roku 2010.

Podľa uvedených aktuálnych
informácií je uskutočnenie jedné−
ho projektu z pohľadu zabezpe−
čenia financovania reálne, na zís−
kaní finančných zdrojov pre ďalší
projekt sa intenzívne pracuje. Ako
sa táto situácia odráža v dianí v
obci?

Karol Pavlovič, starosta obce:
Dianie a aktivity okolo prípravy a

získania finančných prostriedkov pre
realizáciu spomínaných projektov je
náročný proces, ktorý významným
spôsobom zasiahol do života obce.
Z titulu výlučného vlastníctva objek−
tov, ktorých sa projekty týkajú, obec
má nezastupiteľnú úlohu subjektu,
ktorý zodpovedá za stav a zveľaďo−
vanie tohto vlastníctva a v záujme
toho podľa platnej legislatívy vystu−
puje ako oficiálny žiadateľ i prijímateľ
finančnej pomoci na zabezpečenie
uvedených povinností. Príprava a
zabezpečenie financovania realizácie
projektov vyžaduje veľký rozsah
nových pracovných povinností a ak−
tivít, s vysokými nárokmi na pres−
nosť, dôslednosť a vykonanie väčši−
nou v mimoriadne krátkom čase.
Ťažisko zabezpečenia zo strany
obce je prirodzene na starostovi a
tíme pracovníkov obecného úradu,
rozhodujúca zodpovednosť zasa na
pleciach členov obecného zastupiteľ−
stva. Popri povinnostiach súvisiacich
s projektmi, sledujúcimi dlhodobé ciele
a budúci rozvoj obce, treba priebež−
ne riešiť aj problémy, ktoré vyplývajú
z každodenného života obce a bež−
ných potrieb jej občanov. Tu, priro−
dzene, dochádza i k situáciám, že
dve roboty sa nedajú urobiť naraz a
treba sa rozhodnúť, čo treba urobiť
ihneď a čo možno urobiť o niečo ne−
skôr. Nakoľko rôzni ľudia majú rôz−
ne priority, čo platí aj pre občanov
Beckova, nie vždy je preto odozvou
na našu prácu len spokojnosť. Na−
priek tomu za seba, ako aj za pra−
covníkov obecného úradu môžem
povedať, že i naďalej sa budeme v
spolupráci s našimi partnermi snažiť
čo možno najlepšie riešiť bežné po−
treby občanov, ako aj vytvárať pod−
mienky pre budúci rozvoj našej obce.

Ing. Jozef Pamětický

OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY
A REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE BECKOV (4.)



6 Beckovské noviny číslo 4 − október 2009www.obec−beckov.sk

Hošticko−beckovské paralely?
Komédie Zdenka Trošku s nezabudnuteľnou He−

lenou Růžičkovou pozná snáď každý. Populárnymi sa
stali aj preto, že s láskavým humorom riešili každému
osobne známe situácie z dedinského života. Vzácne
sú pre vtipné peripetie, tiež preto, že divákovi ponúka−
jú priestor pre reflexiu.

Na poslednú z troch komédií som si spomenula
pri čítaní o návšteve z Nórska v našej dedine. Hoštice
tiež navštívili zahraniční hostia. Prejavili záujem
o spoluprácu. Spočívala v tom, že z dediny chceli
urobiť akýsi skanzen. Lákadlom pre turistov zo západ−
ného sveta mala byť typická postsocialistická dedina
neschopná zužitkovať vlastné zdroje. Taliani sa
k Hoštičanom zachovali gavaliersky a zmluva, ktorú
s nimi podpísali, bola obojstranne výhodná.

Tu paralela končí! Beckovčania sa gavalierstva
z nórskej strany nedočkali. Z toho, čo uvideli nórski
hostia v historickom centre museli byť poriadne za−
skočení! Až natoľko, že okrem „vyjadrenia viery
v pokračovanie začatých vzájomných kontaktov“ nič
nesľúbili. Ani návšteva bošáckej pálenice nepomoh−
la...!

Hoštický happy end sa teda zatiaľ nekoná. Hlavná
ťarcha finančných záväzkov zostáva na obci. Kto bude
lízať smotanu?                          Daniela Dobrovodská

POZOR SÚŤA� !!!
Obecné zastupiteľstvo Obce Beckov vyhlasuje

autorskú súťaž pod názvom

Oslavná báseň o Beckove
V texte vyjadrite svoj vzťah k Beckovu, použite
v nej známe motívy Beckova, ako hrad, príroda,
ľudia, pamiatky, Váh a pod. Najlepší text bude
zhudobnený. Pieseň bude používaná obcou pri
mimoriadnych príležitostiach a podujatiach ako

obecná hymna. Autor víťazného textu bude
odmenený sumou 100 eur.

Svoje texty (básne) posielajte do 31.12.2009 e−ma−
ilom: beckov.martisova@mail.t−com.sk alebo poštou:
Obecný úrad Beckov, 916 38 Beckov č. 180.

Na obálku alebo v prípade mailovej pošty ako pred−
met uvádzajte heslo: „Oslavná báseň o Beckove.“

OPRAVA
V minulom čísle Beckovských novín sme v článku

Ženy proti mužom na str. 9 uviedli nesprávne krstné
meno p. Hladkého, ktorý pripravoval ihrisko. Správne
je p. Ivan Hladký. Za chybu sa ospravedlňujeme.    im

„Chceme byť milovaní. Ak neuspeje−
me, chceme byť obdivovaní. Ak neuspe−
jeme, chceme byť obávaní. Ak neuspe−
jeme, chceme byť nenávidení a opovr−
hovaní. Chceme v druhých prebudiť ne−
jaké emócie. Duša sa trasie pred prázd−
notou a túži po kontakte za každú cenu.“

Hjelmar Söderberg

PRÍBEH PRVÝ
V noci zo štvrtka na piatok, teda z

13. na 14. augusta t.r. nocovali v telo−
cvični našej základnej školy pútnici z

Trnavy, ktorých cieľom
bolo Poľsko, Czestocho−
wa. Prišli vo štvrtok pod−
večer na jednu noc. Oko−
lo polnoci sa prebudili na
rinčanie skla na oknách te−
locvične, do ktorých niekto
hodil kamene. Nocľažníci
zahnali útočníkov svetlami
z dvoch sprievodných áut.
Privolaná polícia hliadkova−
la až do rána. Kto hádzal
kamene, nevieme. Policaj−
ti nikoho nechytili.

Telocvičňa slúži celej
obci, predovšetkým je tu
pre naše školopovinné deti,
ale aj pre ostatných záu−
jemcov o šport. Občas poskytne prístre−
šie pre rôzne skupiny, napr. pútnikov.
Mrzí nás, že niekto sa postaral o zlé spo−
mienky na našu obec.

PRÍBEH DRUHÝ
Nedeľa 16. augusta 2009, končia Bec−

kovské hody. Hrad práve zatvárajú a

mládež si na židovskom cintoríne začína
krátiť chvíľu. Niekto vezme do rúk ka−
mene, ktoré úspešne vypáčil zo zákla−

dov márnice a začne hrať obľúbenú hru:
kto presnejšie trafí pomník. Je to úžas−
ný nápad. Židia si uctievajú svojich mŕt−
vych kladením kamienkov na hrob, ale
naše deti tento pietny akt nevedomky
„zdokonalili“. Vedia vôbec, že toto miesto
je posvätné a že tí, čo tu odpočívajú, boli
naši občania? Že ešte pred 70−timi rok−
mi sa podieľali významným spôsobom na
hospodárskom živote obce?

Ale problém je oveľa hlbší. Boli to deti,
aj keď už odrastené, ale len deti. Neve−
dia, nechápu, nepoznajú. Možno sa im

nedostalo vysvetlenia, keď
sa pýtali. Morálne hodno−
ty sa vštepujú príkladom,
ale život, ktorý vedieme, je
v rozpore s kresťanskými
či  všeobecne platnými
normami. Mätie to nielen
mladých. Ale sú to priro−
dzené paradoxy ľudskej
existencie. Mladí to vníma−
jú. Učia sa vyrovnávať so
slovami, ktoré nenesú pe−
čať pravdy, s absenciou
presvedčenia, dobroty srd−
ca a viery, s nedostatkom
lásky. Sú vlastne šťastní,

ešte dokážu čokoľvek pošliapať, lebo ži−
vot ich zatiaľ nezačal učiť, ešte neplatia
za jeho dary. Ešte sa neboja.

PRÍBEH TRETÍ
Bežne chodíme po ulici a vidíme. Do−

pravná značka na zemi, nová orientač−
ná tabuľa demontovaná, označenie ces−

ty rozbité. Na hrade sa
pravidelne ničia lavice, vit−
ríny, tabule... Autobusová
zastávka by plakala, keby
mohla. Aká bola pekná, a
teraz?! Kúria Dubnických
je čím ďalej, tým viac zni−
čená, aj bývalý domov dô−
chodcov a ďalšie domy.
Krádeže bicykla a záhrad−
ných lámp, hracieho auto−
matu.. . kameň v okne.
Ťažko je o tom hovoriť. Pre−
čo to robíme?

Bolesť žiadneho člove−
ka by nemala zostať bez

povšimnutia. Naša zranená duša volá o
pomoc aj takouto formou. Musíte si ma
všimnúť!                                      (b)

VANDALIZMUS II.

Stará známa podoba židovského cintorína

...majstri pri práci – od 29.09. do 2.10.2009
tu pracovali na oprave pomníkov...

...a nová: židovská obec sa stará o svojich predkov.

Poďakovanie mamičiek
Ďakujeme pracovníkom prevádzky za udržiavanie det−

ského ihriska v parku. Nielen pre nás, mamičky, ale aj pre
deti je toto miesto veľmi obľúbené. Najradšej by sme boli,
keby tí mládežníci, ktorí zlikvidovali preliezačky, takéto veci
viac nerobili. Je to škoda nielen pre obec, ale pre nás
všetkých.                          Za všetky mamy M. Ružičková
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Andrej Macejka (14 rokov) býva
v Beckove s mamou, starým otcom
a skvelým psom Bellou. Je žiakom
kvinty Gymnázia M.R. Štefánika v
Novom Meste nad Váhom. V súvis−
losti s nevhodnými aktivitami našich
mladých sme mu
položili zopár otá−
zok.

Andrej, čo si
myslíš o vandaliz−
me?

Myslím si, že
detská to robia
hlavne preto, že
nemajú čo robiť, z
dlhej chvíle. Ja ur−
čite nemám potre−
bu niečo také robiť.
Mám dosť iných
aktivít, ktoré mi vy−
pĺňajú čas, medzi
ne patrí predo−
všetkým skauting. Okrem toho cho−
dím na výtvarnú a na bicie do ZUŠ v
Novom Meste nad Váhom.

To je dosť aktivít na jedného
študenta. Ako si sa dostal ku
skautingu a kto z našej obce tam
ešte chodí?

Z našej obce na skauting nikto
nechodí, aspoň neviem. Je nás tam
dosť, okolo 72 je registrovaných, ale
pravidelne sa stretáme asi polovica.
Voláme sa 15. zbor Javorina a pô−
sobíme v okrese Nové Mesto nad
Váhom. Sme rozdelení na dva od−
diely, oddiel chlapcov Nibowaka a
oddiel dievčat... Ku skautingu ma pri−
viedol môj bratranec Matúš Macejka,
ktorý chodí na skaut o dva roky dlh−
šie ako ja. Začal som tam chodiť pred
piatimi rokmi.

Čím ťa zaujal skauting, že sa
mu venuješ toľko rokov?

Máme tam dobrý kolektív, sme v
prírode a učíme sa veľa zaujímavých

a praktických vecí, napr. ako prežiť v
prírode. Máme veľmi dobrého vedú−
ceho, ktorý vždy dokáže vyriešiť kaž−
dú situáciu a myslím si, že má k nám
dobrý prístup. Aj keď niekedy vymýš−
ľame, nemusí na nás zvýšiť hlas, lebo

ho rešpektujeme. Ja patrím do star−
šej skupiny a vymýšľa skôr tá mlad−
šia. Cez leto máme skautský tábor v
Hôrčanskej doline, kde nie je žiadna
elektrina, ani mobilný signál, ale aj tak
má tento tábor veľké čaro. Stále ma
baví, aj keď som tam bol tento rok už
po piaty krát. Každý rok je tábor za−
meraný na inú tému, napr. tento rok
bol na tému Wild west camp (Tábor
divokého západu).

Ako vyzerá bežný deň v ta−
komto tábore?

Budíček je ráno o siedmej, zobu−
díme sa a oblečieme. Potom je roz−
cvička asi polhodinu, po nej máme
osobnú hygienu a raňajky. Na raňaj−
ky býva väčšinou kakao alebo čaj,
rožok s maslom a džemom alebo
chlieb. Po raňajkách nasleduje úpra−
va stanov, kedy máme čas na upra−
tanie svojich stanov. Nástup na vzty−
čovanie vlajky, kde sa zúčastnia
všetci členovia tábora, okrem tých,

ktorí majú práve kuchynskú službu.
Potom je bodovanie stanov – vedúci
nás kontroluje a boduje, v akom sta−
ve máme stany. Nasleduje zamest−
nanie, kedy si zveľaďujeme tábor,
napr. robíme schody do umyvárky.
Obed je o pol jednej, potom máme
poobedňajší relax asi do druhej. Ľah−
neme si za stany na deky, čítame si
časopisy a oblievame sa ešusmi vo−
dou z potoka. Potom sa sušíme na
slnku. Býva dosť brutálne, keď príde
búrka. Keď moc prší, máme vodu aj
v stane. Po odpočinku máme etapo−
vú hru, ktorá je skoro vždy v lese. Je
to celotáborová hra, ktorá rozvíja naše
schopnosti sa orientovať v lese. Po
návrate je olovrant a zvesovanie vlaj−
ky. Večera býva o siedmej, jedáva−

me väčšinou krupičnú kašu, puding
alebo iné dobroty, ktoré nám navarí
naša skvelá kuchárka Majka. Po ve−
čeri je večerný program, ktorý je vždy
iný. Sedíme napr. pri ohni a vyhodno−
cujeme deň. Zaspievame si pri gitare.
Potom je ešte osobná hygiena v po−
toku v našej vlastnoručne postavenej
sprche, v ktorej tečie dokonca aj tep−
lá voda. Zakúri sa v kotli a vždy si
navzájom teplú vodu pumpujeme. O
desiatej máme večierku. Týmto sa deň

nekončí pre kuchynskú službu, ktorá
si rozdelí nočné stráženie. Sme roz−
delení na 4 družiny, z ktorých vždy
jedna má kuchynskú službu a ostat−
né hrajú etapovú hru. Každý štvrtý
deň má jedna družina službu.

Stal sa vám nejaký vážnejší
úraz?

Nie, nestal, aj keď tento tábor je
dosť adrenalínový. Nejaké menšie
úrazy sa vždy stanú v hocijakom tá−
bore.

Čo robia skauti cez školský
rok?

Cez školský rok mávame rôzne
akcie, ako napríklad Vianoce v lese,
kde vždy pre vtákov a lesnú zver
ovešiame nejaký stromček, napr. jed−
ľu rôznou potravou pre nich. Už

máme aj svoj
stromček, na ktorý
vešiame krmivo
každý rok. Po zime
hádžeme do Váhu
Morenu ako sym−
bol skončenia zimy
a vítame jar. Cho−
díme na rôzne tu−
ristiky v okolí No−
vého Mesta nad
Váhom a na jar pre−
nášame žaby.
Máme aj svoju in−
ternetovú stránku,
kde sú fotky zo

skautských táborov a rôznych iných
akcií: www.15zbor.estranky.cz

Ako dlho sa môžeš zúčastňo−
vať skaustských táborov?

Skauting je od 6 rokov do 99 ro−
kov. V piatok 11.9.2009 bol nábor
nových členov, takže sme na nich
všetci veľmi zvedaví. Kto bude chcieť,
môže si pozrieť našu stránku.
Andrej, v mene našich čitateľov

Ti ďakujem za rozhovor
(Rozhovor sa konal 10.9.2009.)

ANDREJ A AKTIVITY MLADÝCH

Dňa 26.8.2009 o 16.00 hod.
sa v budove Poľnohospodár−
skeho družstva v Trenčianskych
Stankovciach uskutočnilo spo−
ločné zasadanie mikroregiónu
poľnohospodárov a poľovní−
kov, na ktorom sa zúčastnili
predsedovia PD a hospodári
poľovníckych združení Kálnica,
Beckov, Trenčianske Stankov−
ce, Selec, Krivosúd Bodovka
Trenčianska Turná, Mníchova
Lehota a Soblahov. Lesné hos−
podárstvo Inovec zastupovala
majiteľka JUDr. Móderová. Poľ−
nohospodárske družstvo Beckov
zastupoval Ing. Florián Zámeč−
ník a PZ Hurban Beckov poľov−
nícky hospodár Pavol Hladký.
Zasadnutie otvoril privítaním Ing.
Karlík z PD Trenčianske Stan−
kovce. Uviedol hlavný dôvod
zasadnutia, a tým sú značné

škody na poľnohospodárskych
plodinách, hlavne na kukurici a
zemiakoch. PD Trenčianske
Stankovce vykazujú škodu mi−
nimálne 1,8 milióna sloven−
ských korún – 54 000 EUR a
PD Mníchova Lehota 400.000
Sk – 12 000 EUR na zemia−
koch. PD Beckov okrem rozry−
tia lúk, ktoré upravili, nevykáza−
lo žiadnu škodu, čo vo svojom
príspevku potvrdil predseda PD
Beckov Ing. Zámečník. Škody
na lesných porastoch, ktoré sú
nepatrné, potvrdil len lesný hos−
podár p. Móderovej. Jednanie
sa nieslo v pokojnom duchu,
bez emócií a prinieslo aj spo−
ločné vyhlásenie pre obidve
strany, ktoré spracuje pre vyš−
šie orgány Ing. Karlík z PD Tren−
čianske Stankovce.

Dohoda znie:

Poľnohospodárske družstvá
zúčastnené na zasadnutí nebu−
dú vymáhať náhradu škody od
poľovníckych združení. Žiadajú
združenia o splnenie odstrelu
jelenej zveri, ako majú stano−
vené lesnými úradmi v plánoch
chovu a lovu I. na rok 2009.

Požiadajú Krajský dopravný
inšpektorát v Trenčíne o aktív−
nu kontrolu obcí a nekompro−
misné riešenie vodičov, ktorí
jazdia bez EČV na vozidlách,
štvorkolkách a motocykloch po
cestách, vrátane lesných a poľ−
ných komunikácií.

Taktiež treba nájsť riešenie
voči výstavbe rôznych búd a po−
dobne, ktoré rastú hocikde ako
huby po daždi, navštevuje ich
hlavne mládež, ktorá sa tam
chová hlučne, čo neprispieva
životu v prírode.

Záverom nám p. Móderová
predstavila Lesné hospodárstvo
Inovec, s.r.o., 913 36 Selec 14,
č.t. 032 6496621 a fax 032
6496643, kde poskytujú ubyto−
vacie služby a všetko ostatné
spojené lesným hospodárstvom
a poľovníctvom.

Poľovníci prisľúbili pomoc po
všetkých stránkach, vrátane spl−
nenia odstrelu v zmysle plánov
lovu a chovu I. na rok 2009, aby
sa tak minimalizovali škody na
poľnohospodárskych a lesných
kultúrach.

Či stretnutie prinieslo pozitív−
ny duch vyhodnotíme všetci zú−
častnení v budúcom roku po
skončení poľovníckej sezóny a
jarných prác na poliach.

Pavol Hladký
poľovnícky hospodár

PZ Hurban Beckov

PRVÉ ZASADNUTIE MIKROREGIÓNU
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V Beckove sme si zvykli na dobrý chlieb. Prečo nie, veď máme na
výber. V troch potravinových predajniach sú v ponuke chleby od
rôznych výrobcov z obce, aj z okolia, ale niektorí kupujú len ten
domáci, beckovský. Ktorý to je? No ten, ktorý pečú u Ivana Šveca.

Bol medzi prvými, ktorí požiadali po novembri 1989 o zriadenie
živnosti. Ponúkajú nielen chlieb a ostatné pekárenské výrobky, ale aj
ďalšie potraviny, drogériu – skrátka to, čo v domácnosti najviac po−
trebujeme. Jeho manželka Mária, syn Ivo a dcéra Ivanka dobre ve−
dia, čo treba nakúpiť. A vždy za dobré ceny. Kvalita, čistota, poriadok.

1. Aj hygiena má rovnaký názor?
Myslím, že áno. Musíme dodržiavať hygienické predpisy na vyso−

kej úrovni, lebo výrobne majú pravidelne kontroly. Odoberajú vzorky
a my musíme každý rok dodať všetky výrobky na rozbor. Pred pár
rokmi sme mali jeden problém v predajni, ktorý riešili veterinári a
nakoniec sa nám ospravedlnili, lebo všetky výsledky boli v poriadku.

2. Zaspomínajte na svoje začiatky: prečo ste sa rozhodli podni−
kať v oblasti pekárenskej výroby?

Mám výučný list ako prevádzkový elektromontér a maturitu na
SPŠ elektrotechnickej v Starej Turej. Aby som mohol prevádzkovať
pekáreň, musel som si ešte urobiť hygienické minimum. Pekáreň
sme otvorili 28. októbra 1992. Vtedy sa upiekol prvý chlebík a všetok
sa rozniesol tým, čo nám chodili pomáhať budovať pekáreň. Všetkým
patrí naše veľké poďakovanie. Prečo som išiel podnikať? Pracoval
som v JRD Beckov od roku 1969 do roku 1993, začínal som ako
údržbár a ako vedúci dvora a skladník som odchádzal. Družstvá
vtedy končili a bolo mi po konzultáciách s istými ľuďmi doporučené,
aby som začal podnikať v pekárenskej výrobe. Za skvalitnenie našej
výroby môžem poďakovať p. Milanovi Jakušovi z Kálnice, pekárske−
mu majstrovi. V jeho šľapajách kráča terajší zamestnanec Ivan Šic−
ko, ktorý sa vyučil už u nás.

3. Neľutujete?
Nie, neľutujeme, robiť sa musí všade.
4. Aké sú kladné stránky tejto profesie a aké sú nedostatky?
Začiatky boli veľmi ťažké, ako všade. Bol vysoký úver a banky

stále menili podmienky, stále dvíhali úroky. Splácali sme 7 rokov
pekáreň, 3 roky auto. Pred 4 rokmi nám ukradli pekárenské auto, tak
sa znovu musel zobrať lísing. Tovar bolo treba rozvážať, museli sme
kúpiť nové.

5. Ako pečiete chlieb?
Klasicky, tak ako to kedysi robievali naše babičky. Nepoužívame

umeliny.
6. Myslíte si, že dnešná doba nežičí podnikaniu?
Podnikanie je stále riziko, bolo, aj bude. To znamená, že každá

doba prináša iné riziká.
7. Pán Švec, dlhé roky ste pracovali aj ako poslanec OZ, kedy

to bolo?
Poslancom som bol od roku 1972 do roku 2006. Bolo to za p.

Hubinu, za p. Turana a za p. Pavloviča – 34 rokov! Teda o obci toho
viem dosť. Robila sa voda, telefón, Zelená voda, plyn. Keď bolo tre−
ba, išiel som robiť po dedine lampy alebo maringotky. Prevádzkáreň
robila generálky maringotiek a ja som robil elektrinu. Odpracovali
sme veľa hodín aj na kultúrnom dome – za odmenu sme asi dvad−
siati dostali hodinky od predsedu MNV p. Hubinu. Mám ich dodnes
odložené, ak keď sú už nefunkčné.

8. Vaša stranícka angažovanosť?
Nikdy som nebol v KSČ, ani v inej strane a už ani nebudem. Vždy

sa mi podarilo odmietnuť.

9. Dnes ste sa stiahli z verejného života, venujete sa svojej
živnosti. Prečo? Veď patríte k ľuďom, ktorí sa vždy podieľali na
verejnom živote, podporovali ste a stále podporujete sponzorsky
rôzne podujatia...

Dnes som len vo finančnej komisii. Nie je čas, musím sa venovať
predovšetkým podnikaniu. Pokiaľ ide o sponzorovanie, keď sa dalo
sponzorovali sme a keď sa bude dať, budeme naďalej podporovať
obec.

10. Mária Švecová sa zapájala do verejného života aj prv, teraz
je členkou sociálnej komisie pri obecnom úrade. Rada robíš túto
prácu?

Zapájam sa do činnosti sociálnej komisie. Som v styku so staršími
občanmi, takže môžem pomôcť, keď je treba. Do obchodu si mnohí
chodia meniť vyššie eurové bankovky za drobné – teší ma, že mi
ľudia dôverujú. Moje členstvo v SK schválili poslanci OZ.

11. Je náročné celý deň pracovať v predajni, chodiť na tovar,
potom ho oceniť a uložiť do regálov... To je druhá smena. Tretia
doma...

Robíme celá rodina. Na tovar chodíme my dvaja a potom sa za−
pája celá rodina, t.j. syn Ivo s manželkou Zuzkou, dcéra Ivanka s
manželom Jankom. A doma, každá žena to pozná. Domáce práce
sa musia urobiť, aj keď sa podniká.

Takže slúžku nemáte? Nie, nemáme (smiech), musí stačiť vysá−
vač a voda (a ja dodávam: a pracovité ruky gazdinej).

12. Si ešte manželka, matka, babička... Ktorú rolu máš najrad−
šej?

Všetky role mám rada. Deti si založili rodiny, pracujú. Z vnúčat
máme radosť. Vnuk René má výborné výsledky v škole v matemati−
ke, vnučka Simonka pôjde o rok do školy, vnučka Lea chodí do
škôlky a najmladšia Dominika je doma pri mame. Všetci sú zlatí!

13. Prezraďte nám, prosím, svoj vlastný liek na vysporiadanie
sa s každodennými nepríjemnosťami, ktoré si my, ľudia, zvykne−
me spôsobiť.

Pevné zdravie, pevné nervy a porozumenie v rodine. Problémy
treba riešiť – to sa nám darí na pracovisku v Beckove, aj v predajni v
Novom Meste nad Váhom.

Zdá sa, že manželia Švecovci sú viac do práce, ako do reči. Je to
dobre, lebo inak by nedokázali vybudovať to, čo sa im za 17 rokov
podnikania v našej obci podarilo. Pekáreň a predajňa potravín v
Beckove a druhá predajňa v Meste na stanici. Na ich strane to bola
tvrdá práca bez nároku na voľno, každodenný kolotoč povinností,
zodpovednosti, rizika. Dnes poskytujú 7 pracovných miest v Beckove
a dve v Novom Meste nad Váhom. Dovolenku si dopriali po prvýkrát
v minulom roku. Konečne si môžu dovoliť aj trochu vypnúť. Majú
nástupcov, syn Ivo a dcéra Ivanka s manželskými partnermi budú
schopní pokračovať v rodinnej firme. Dcéra je síce zdravotná sestra a
syn elektrotechnik, ale dôležité je, že sú ochotní a schopní pokračo−
vať v diele svojich rodičov. Čo na to vnuci, ešte nevieme, ale možno
Ivan Švec s manželkou Máriou založili živnosť, ktorá nájde pokračo−
vateľov aj v ďalších generáciách Švecovcov. Držíme im palce.

Za rozhovor ďakuje a veľa voňavých a chutných chlebov želá
Dana Badžgoňová

Beckovský chlieb dnes � Pekáreò Beckov, s.r.o.

Beckovský chlieb kedysi a dnes
Mojou povinnosťou bolo nosiť chlieb v slamienke do pekárne

uja Kucharíka, ktorá bola vedľa domu pani Vazovanovej na hlav−
nej ceste, ale vchádzalo sa z dvora. Druhý pekár, pán Valenta,
býval v dome, kde dnes žije p. Dvoranová na Trojičnom námestí.

Najskôr sa upiekol osúch. Bol z chlebového cesta, ktoré mi
pripravila mama, a ja som v pekárni cesto roztlačila do plechu, na
vrch som rozložila slaninku, osolila a pokmínovala. Domov som
šla už s upečeným osúchom. Odniesla som ho v slamienke. Po
obede som zase išla po upečený chlieb. Raz sa mi podarilo pri
prechode cez múr kaštieľa cestou ku Kucharíkovi spadnúť a chlieb
vysypať zo slamienky na zem. Rýchlo som ho pozbierala a ako sa
dalo, oprášila od kamienkov a prachu. Potom pri večeri mal tato
poznámky na mamu, že čo to podávala za kamenie do chleba!
Nepriznala som sa, až oveľa neskôr. Bála som sa, že by ma po−
trestali.                                  (b) (Spomienky Márie Hajduškovej)

Pekáreň pred 17−timi rokmi
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V dňoch 14. – 16. augusta
2009 sa v Beckove hodovalo.

Hodovačka začala v piatok
14.8.2009 koncertom v kultúr−
nom dome, ktorý usporiadala
agentúra Double Agency. Na
pódiu sa vystriedali kapely
Skaprašupina, S.V.S., Patália a
Joyride. Po koncerte sa konala
diskotéka.

V sobotu ožilo hradné nádvo−
rie šermiarmi zo združenia Bludní
rytieri, ktorí návštevníkom ukázali,
ako prebieha výcvik zbrojnošov.
Tí si zároveň mohli pozrieť vý−
stavu zbraní a vyskúšať si streľ−
bu z luku. Program na hrade
pokračoval i v nedeľu.

Sobotný príjemný letný večer
prilákal na parkovisko pri parku
hojný počet návštevníkov. Do
tanca i na počúvanie hrala ta−
nečná skupina Univerz z Topoľ−
čian.

Nedeľa 16.augusta (alebo
najbližšia nedeľa po 16.−tom) je
sviatkom sv. Štefana Kráľa, kto−
rému je zasvätený katolícky far−
ský kostol v Beckove. V ňom sa
o 10.00 h konala hodová sláv−
nostná sv. omša. Po skončení sv.
omše rozdávali dievčatá pred
kostolom koláče, ktoré napiekli
farníci a na hodovú nôtu vyhrá−
vala DH Vlčovanka. Jej účinko−
vanie v Beckove pokračovalo
koncertom od 14.00 h až do ne−
skorých večerných hodín na par−
kovisku pri parku, kam si opäť
našlo cestu veľa návštevníkov z
Beckova i zo širokého okolia.

Po obidva dni bol nadmieru
využívaný aj park, kde sa mohli
deti zabávať na hojdačkách, na
šmykľavke a  v pieskovisku.

Nechýbalo ani  občerstvenie:
na hrade sa o hladné a smädné
žalúdky postarala − p. Hodulíko−
vá z Beckovského baru Lilka a
na parkovisku firma BEKO – Mi−
lan Nožina, ktorému zároveň
ďakujeme za sponzorstvo.

O čistotu priestorov sa starali
pracovníci obecnej prevádzky a
ženy na aktivačných prácach.

Touto cestou ďakujeme za
spoluprácu p. farárovi Tiborovi
Šubovi a všetkým, ktorí svojou
pomocou prispeli k úspešnému
priebehu Beckovských hodov.

IM

BECKOVSKÉ HODY
Po roku... v kultúrnom dome

V každom z nás, v každom veku je túžba niečo zno−
va prežiť. Cyklus ročných období, pribúdajúce roky, ktoré
čím sme starší tým rýchlejšie ubiehajú, uvedomujúc si
to, padne nám dobre troška rozptýlenia.

Je Mesiac úcty k starším, ktorý poznáme každý rok
ako mesiac október, čo má na konci slova –ber, a to
znamená ber úrodu zo záhrad a polí. Svet nás star−
ších, v ktorom žijeme, je svetom nedostatku nie potra−
vín a vecí každodennej potreby, ale chýba nám ľudské
teplo, solidarita navzájom si pomáhať.

Stalo sa zvykom, že v tomto mesiaci si i predstavitelia
miest a obcí spomenú, že je tu generácia ľudí, ktorí si
zaslúžia, aby sa im venovala pozornosť. Tak to bolo i u
nás v Beckove, keď starosta obce pozval seniorov prežiť
pekné popoludnie. Zišlo sa nás dosť, v obci je vyše 270
dôchodcov, prišlo 137. Štvrtok, 8. október 2009, veľmi
teplo, 26?C, po chodníkoch, po ceste na bicykloch, zais−
teným odvozom sa na 14. hodinu schádzajú ľudia v zre−
lom veku do kultúrneho domu. Pri vstupe ich vítajú us−
mievavé pracovníčky obecného úradu s malou pozor−
nosťou. Pohodlne usadení pri vkusne upravených sto−
loch rukami p. Noriky Strakovej čakajú, čo bude ďalej.

Úvodné slová, piesne žiačok základnej školy pod
vedením riaditeľky p. Anežky Ilavskej, s citom predne−
sené básne a príhovor p. starostu lahodia nielen slu−
chu, ale aj srdcu.

Po duševnom jedle nasleduje dynamika nám už
dobre známej dvojice hudobníkov p. Jozefa Slobodu a
Štefana−Pištu Rehora, len nohy už nestačia. Mnohí, čo
pred rokom, dvoma sa zvŕtali v tanci, teraz sedia a
pospevujú si. Nič sa nedá robiť, roky pribúdajú.

Pri písaní tohto článku som rozmýšľala, kde zobrali
toľko veľkých mís, na ktorých nám podávali chutné je−
dlo pripravené p. L. Hodulíkovou a jej pomocníkmi –
bolo toho veľa a dobré! Pri dobrom jedle, vínku i troška
silnejšom tekutom, zákusku a káve podávaných s úsme−
vom pracovníčkami obecného úradu p. Hurtíkovou,
Ježovicovou, Benkovou, Kopúnovou, Martišovou,
Badžgoňovou, Strakovou a predsedníčkou sociálnej
komisie p. Kabelíkovou a s pozornosťou starostu obce
p. Karola Pavloviča čas veľmi rýchlo plynul, až sme sa
začali rozchádzať do svojich domovov, kde nás čakala

posteľ a mnohých i
samota.

Ďakujeme, ďal−
šie slovo je už na−
veľa, toto popolud−
nie bolo dotyk živo−
ta, buďme radi, že
sme boli jeho súčas−
ťou a mohli okolo
srdca pocítiť zvlášt−
ne teplo, ktoré ne−
cítime každý deň.

Margita
Bubeníková
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Kam za kultúrou a športom v našej obci?

AEROBIC A TANEC
Základná škola v Beckove otvorila svoje brány nielen ško−

lákom, ale i širokej verejnosti. V priestoroch telocvične sa
vždy v utorok a piatok v čase od 18.30 h cvičí aerobic. Cviči−
teľkou je p. Marianna Jamborová. Každú stredu od 19.00 h sa
so sl. Jankou Úradníčkovou tancuje Dance fitnes. Poplatok je
pri aerobicu aj zumbe rovnaký: 1,50 euro za cvičenie.

STOLNÝ TENIS
Vo vestibule kultúrneho domu bude každú stredu od 16.00

h a piatok od 17.00 h pripravený pre všetkých záujemcov
nad 16 rokov ping−pongový stôl. Kľúče sú k dispozícii u p. J.
Zbudilu a Ľ. Prokopenského.

VIANOČNÉ TRHY A MIKULÁŠ
Vianočné trhy sa tento rok uskutočnia v sobotu 5. de−

cembra na Trojičnom námestí so začiatkom predaja od 10.00
h. Mikuláša privítame  približne o 16.30 h. Na koči bude
spolu s čertom a anjelom prechádzať dedinou od 14.00 h.
Zároveň oznamujeme záujemcom o predaj na vianočných
trhoch, že  prihlasovať sa môžu do 30. novembra 2009 na
obecnom úrade u p. Martišovej.

Vyhodnotenie vianočnej výzdoby exteriérov
Uskutoční sa v pondelok 28. decembra 2009. Komisia

začne s hodnotením od 16.30 h. Preto, ak sa chcete do
hodnotenia zapojiť, nezabudnite si v tomto čase rozsvietiť
vonkajšiu vianočnú výzdobu.

VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
Kultúrna komisia v spolupráci so základnou školou uspo−

riada I. ročník vianočného stolnotenisového turnaja, ktorý sa
uskutoční v utorok 29. decembra 2009 so začiatkom turnaja
o 9,30 h. Registrácia prebehne od 9.00 h. Turnaj sa usku−
toční v kategóriách: zmiešané družstvo mladších žiakov –
dievčatá a chlapci (6 – 12 rokov), zmiešané družstvo starší
žiaci (13 – 15 rokov), družstvo mužov (16 – 99 rokov),
družstvo žien (16 a viac rokov). Prihlasovať sa môžete už
odteraz najneskôr do 17. decembra 2009 na obecnom úra−
de u p. Martišovej, telefón 7742727, mail: bec−
kov.martisova@mail.t−com.sk. Žiaci môžu trénovať v škole,
dospelí v stredu od 16.00 h a v piatok od 17.00 h vo vestibu−
le kultúrneho domu.

SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
Po priaznivých ohlasoch z minulého roku sme sa roz−

hodli i rok 2009 ukončiť silvestrovskou zábavou v kultúrnom
dome. Do tanca bude hrať tak ako minulý rok  hudobná
skupina BONUS. Vstupné: 1 euro. Občerstvenie, ako napr.
zákusky, chlebíčky a iné chuťovky si môžete priniesť. Sr−
dečne Vás všetkých pozývame.                                   IM

V dňoch 3. až 9. augusta 2009 sa
45 detí z Beckova, Trenčína, Soblaho−
va, Nového Mesta nad Váhom, Oravy,
Čadce a Liptovského Mikuláša stretlo
na detskom letnom tábore v Kunera−
doch pod názvom Zlatokopi indiánske−
ho údolia. Jednotlivé dni prežívali v eta−

povej hre Indián, kde si vyskúšali svo−
ju zručnosť, šikovnosť a odvahu nebáť
sa. Domov prišli deti unavené, ale spo−
kojné.

Touto cestou sa občianske združe−
nie Nodam v mene detí chce poďako−
vať všetkým sponzorom, vďaka ktorým

mohli deti prežiť krásny týždeň: Obec
Beckov, PD Beckov, Emotek Beckov,
Sestry Dcér Božskej lásky, Školské ses−
try de Notre Dame.

Združenie Nodam pokračuje vo svo−
jej činnosti aj teraz po prázdninách. Pre
deti je pripravená bohatá ponuka na

zmysluplné využitie voľného času, ako
aj samotné formovanie osobnosti die−
ťaťa. Stretávame sa každú sobotu v
čase od 14.h do 16.h v miestnosti No−
dam u sestier. Tešíme sa na deti kaž−
dej vekovej kategórie.

Zdenka Majchrová

Letný tábor v Kuneradoch

1. Čo sa ti najviac páčilo na detskom biblic−
kom tábore?

2. Čo by si na tomto tábore zmenil?
3. Išiel by si aj budúci rok do tohto tábora?
4. Tvoj najkrajší zážitok z tábora?
5. Našiel si si tam nových kamarátov?

Karolína Koreňová, 6. trieda:
1. Najviac sa mi páčilo, ako sme sa

zabávali a že bola sranda.
2. Na tábore by som nezmenila nič, lebo všet−

ko bolo super. Lepšie by to nemohlo byť.
3. Áno, išla by som, pretože sa nebudem

nudiť doma.
4. Môj najkrajší zážitok bol na kúpalisku.
5. Našla som si tam kamarátky, boli super!

Barbora Opatová, 5.trieda:
1. Na detskom tábore sa mi páčilo zozna−

movanie s toaletným papierom.
2. Na tomto tábore by som nič nezmenila,

len možno kratšie túry.
3. Na budúci rok by som už nešla do tábora.
4. Keď sme mali oddych, rehotali sme sa,

že animátorky išli za nami a húkali po nás.
5. Áno, našla som si nových kamarátov.

Michaela Masariková, 5.trieda:
1. Na detskom biblickom tábore sa mi naj−

viac páčil výlet do malej dedinky Kunerad.
2. Na tomto tábore by som zmenila dlhé

rozcvičky, veľké túry a skoré vstávanie.
3. Na budúci rok by som už možno nešla

do biblického tábora.
4. Môj najkrajší zážitok z tábora bol, ako

sme mali dlhú a strašidelnú nočnú hru.
5. Áno, našla som si tam nových kamarátov.

Natália Šprinclová, 5. trieda:
1. V tábore sa mi najviac páčila nočná hra,

súťaže a opekačka.
2. Na tomto tábore by som zmenila izby.
3. Na budúci rok by som určite išla

do tábora.
4. Môj najkrajší zážitok z tábora bol

na kúpalisku.
5. Našla som si tam veľmi veľa nových

kamarátov. Bolo tam super.

Roland Kanáloš, 4. trieda:
1. Najviac sa mi páčili prechádzky do lesa,

všetky hry a kúpalisko.
2. Na tomto tábore by som nezmenil nič,

lebo sa mi veľmi páčil.
3. Na budúci rok by som išiel znova do t

ábora.
4. Kúpalisko
5. V tábore som si našiel nových a

dobrých kamarátov.

Alžbeta Martišová, 4.trieda:
1. Najviac sa mi páčilo, keď sme išli na

kúpalisko.
2. Nič by som nezmenila na tábore, bol to

veľmi dobrý tábor.
3. Áno, išla by som do tábora ešte jeden raz.
4. Keď sme boli na kúpalisku a keď sme

sa zoznamovali.
5. Áno našla som si tam kamarátov.

V. Martišová, 9. tr.

Čo nám prezradili účastníci tábora?

STRETNUTIE PO ŠTYRIDSIATICH ROKOCH
Dňa 5. septembra 2009 sa uskutočnilo stretnutie býva−

lých žiakov ZDŠ v Beckove, ktorí brány tejto školy opustili
pred štyridsiatimi rokmi. Stretnutie sa uskutočnilo v príjem−
nom prostredí reštaurácie Koliba v obci Kálnica pod taktov−
kou bývalého predsedu triedy Ing. Jána Krchnavého. Za
učiteľský zbor bola prítomná triedna učiteľka pani Marta Re−
háková. Do tanca i na počúvanie skvele vyhrával harmoni−
kár Igor Jelínek z Kálnice. Skvelé menu pripravil personál
uvedenej reštaurácie. K tomu nechýbala dobrá nálada a
množstvá spomienok.                                Pavol Hladký

foto © Ján Valovič
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Patrím do generácie, ktorá ešte za−
žila pracovné soboty a hromadné bri−
gády. Nikdy sme po ich vyhlásení ne−
boli nimi nadšení, ale keď teraz na ne
spomínam, tak to bývala zá−
bava. Úplne najkrajšie spo−
mienky sú samozrejme na
povinné brigády počas stred−
nej školy, ale aj hrabanie lís−
tia v parku na základke malo
svoje čaro… Pamätám sa aj
na vtedajšie brigády dospe−
lých: poriadali ich športovci,
zväz žien, zväz chovateľov,
hasiči, zväzáci, Akcia Z“….
Nuž, darmo, bol to čas budo−
vateľský! Ruku na srdce, ne−
spomínate na to aj vy
s úsmevom? Aj ja som si takto nostal−
gicky pospomínala a aj sa nad spo−
mienkami usmievala, keď som

v rukách držala pozvánku na brigádu
v ZŠ. Časy sa menia – brigáda lákala
aj s bonusom, a to výstavkou jesen−
ných plodov! Rozhodla som
sa pristúpiť k tomu
s nadšením a svoj postoj
preniesť aj na svoje deti. Ako
vždy, aj teraz, studená spr−
cha! Na brigádu? A to akože
zadarmo??? Také nebýva, za
každú prácu sa má zaplatiť!
Kto by to ináč robil??? Ke−
dysi ste to robili zadarmo???
V sobotu??? Veď vtedy je
predsa od školy voľno!!!
V sobotu sa do školy necho−
dí, lebo by sme boli trápni!!!

Nikam nejdem, aj tak tam nikto nebu−
de. A ak bude, tak sa to rozpustí, lebo
tam budú iba štyria. Teda aj s tebou,
mama! Štyria, viac ich nebude!

Ale zvedavosť im nedala, a tak sa
na tých „štyroch“, čo tam prídu, išli po−
zrieť. A to teda čumeli! Okolo školy sa

okopávalo, orezávalo, hraba−
lo a klčovalo, zametalo, sa−
dilo… Nehovorím, že tam
bola armáda brigádnikov a
napríklad vy by ste sa tam už
nezmestili, ale určite viac, ako
štyria. Tiež hrdinsky prizná−
vam, že som sa tam zapojila
asi len na hodinu a pol, bolo
totiž treba dovariť obed. No
čuduj sa svete, žiadnemu
z detí sa nechcelo odísť! A
aj pomáhali, aj keď im už
bolo jasné, že zadarmo! Ne−

viem na ako dlho im táto brigáda zo−
stane v spomienkach, ale viem že
sklamaní určite neboli. A tiež už po−

chopili, že všetky brigády
nie sú za peniaze, nieke−
dy človek pracuje iba pre
dobrý pocit a dobrú vec.
Zdá sa totiž, že táto doba
naše deti učí, že „zadar−
mo ani kura nehrabe“, a
to je škoda.

No a ten bonus – teda
výstavka bola veľmi pek−
ná, ani som netušila, čím
všetkým sa beckovské
záhrady na jeseň môžu
popýšiť.                        (LM)

Jesenná brigáda v škole
alebo sú ešte aj dobrí ľudia

V priebehu prvého októbrového týždňa sa zjavila
takáto pozvánka v rukách našich rodičov:

Vážení rodičia !
ZŠ Beckov pozýva všetkých, ktorým nie je ľaho−

stajná škola, na jesennú brigádu. Brigáda sa usku−
toční (v prípade priaznivého počasia) v areáli školy
3.10.2009 (táto sobota) od 9.00 hod.

V rámci brigády sa bude upravovať okolie školy,
kosiť, natierať plot, zrezávať kríky, páliť kríky, kosiť
trávu, hrabať trávu. Preto by sme prosili, aby ste si
so sebou priniesli aj potrebné pracovné náčinie.

Každá ruka je vítaná a práca sa nájde pre každé−
ho, aj pre menej fyzicky zdatného.

Za aktívnu účasť vopred ďakujeme.
Zúčastním sa / Nezúčastním sa brigády.
A v škole sme čakali. Vo štvrtok sme vedeli, že

príde len 5 rodičov. Tak sme síce zosmutneli, ale ne−
strácali sme nádej. Prišla sobota, zasvietilo nám sl−
niečko a na školskom dvore o 9.15 hod. veľa ľudí
odhodlaných spraviť niečo pre ZŠ v Beckove. Od rána
až do 15.00 pracovali rodičia, žiaci, učitelia i školský
personál v areáli školy. Hrabalo sa, kosilo sa, presá−
dzali sa záhony. Otcovia, dokonca starí otcovia zase
pílili stromy, kríky, upravili aj vnútro – konkrétne šatne.

Upravovalo sa doskočisko, oddychová časť pre druži−
nárov. Naši najmladší – prváci, druháci – očistili aj fon−
tánku, aby tam bolo krajšie. Všetci títo úžasní ľudia to
robili dobrovoľne, bez akéhokoľvek nároku na mzdu.
A preto im patrí jedno veľké, obrovské ĎAKUJEM
a nech im to dobrý Boh odmení. A sú to títo ľudia: p.
V. Syručková, p. M. Martišová, p. I. Martišová, p. L.
Martišová, p. A. Bánovská, rodina Wilfertová, p. R.
Čaňová, rodina Babulicová, rodina P. Strieženca, p. Z.
Pastorková, p. Ing. J. Kubáňová, p. T. Masarik, p. J.
Trebatický, rodina Kramáriková, p. J. Čiklová, p. Dúho−
vá, p. P. Bandík, p. M. Gábová, p. S. Jaroščiaková, p. I.
Vavrová, p. Uko z Kálnice, p. J. Sládková, p. Mgr. Z.
Sládeková (Czijartová), Mgr. M. Pospíšilová, p. riaditeľ−
ka Mgr A. Ilavská, p.uč. E. Úradníčková, rodina Ježko−
vá, M. Sedláček, A. Štefánik, P. Matyáš, A. Martišová,
S. Masariková, B. Čikel, D. Bandík, A. Husár, P. Gába,
K. Bánovská, G. Kováč

Týmto podujatím sme začali úpravy k 50.výročiu
našej školy. Akcia bola úspešná a veríme, že nebola
posledná.

Mgr. Anežka Ilavská, riaditeľka školy

Jesenná brigáda
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Rok 1959 sa stáva vzácnym
medzníkom v histórii obce Bec−
kov. Beckovčania v tomto roku
dostali do užívania novú prekrás−
nu budovu Osemročnej strednej
školy. Bola to túžba všetkých. Veď
obec Beckov za novostavbu ško−
ly bojovala už niekoľko rokov, no
nemohla sa jej dočkať za žiad−
neho režimu.

Prípravy k stavbe školy boli pre−
vedené už dňa 15. mája 1956,
kedy sa previedlo komisionálne
rokovanie vo veci umiestnenia
OSŠ v Beckove. Komisia jedno−
značne prijala návrh na umiest−
nenie OSŠ v priestore nachádza−
júcom sa v severnej časti intravi−
lánu obce neďaleko vlastného
centra – na parcele číslo 595, časť
592,593 a časť 591 a 590 – zva−
né aj ako ,,Barónova záhrada“.
Vzhľadom na to, že umiestnenie
starej školy v Beckove bolo vo
veľmi nevyhovujúcich miestnos−
tiach, ba takmer v miestnostiach
životu nebezpečných, bolo po−
trebné s výstavbou začať čo naj−
skôr. V roku 1958 sa urobili po−
sledné prípravné práce k výstav−
be školy. Dňa 10. júla 1958 sa
konala slávnosť kladenia základ−
ného kameňa. Slávnosť sa kona−
la na priestranstve vyhliadnuté−
ho pozemku za účasti oficiálnych
hostí z KNV, ONV, miestnych či−
niteľov, školskej mládeže a širo−
kej beckovskej verejnosti.

Výstavba školy pokračovala v
roku 1958 a 1959 rýchlym tem−
pom. 1. septembra 1959 sa malo
už vyučovať v novej škole, ale pre
rôzne technické ťažkosti školská
budova nebola k 1.9.1959 hoto−
vá. Vyučovanie začalo ešte v sta−
rej budove a v provizórnych
miestnostiach v Beckove (Osve−
tová beseda, Kolárkin dom pod
Beckovským hradom). Vyučova−
lo sa na dve zmeny. Vyučovanie
narážalo na úplný nedostatok
učebných pomôcok a na nevy−
hovujúce umiestnenie tried. Novú
školu privítalo obyvateľstvo s nad−
šením. Snahou všetkých, MNV,
školy i ostatných zložiek bolo, aby
nová škola bola čím skôr hotová.
Pozemné stavby n.p. Trnava vy−
naložili všetko úsilie na rýchle
dokončenie novej školy. Kolau−
dácia bola stanovená na niekoľ−
ko termínov. Na novej škole sa
stále pracuje. Slávnostné otvore−
nie sa stanovilo na 20.12.1959.

20.12.1959 bolo v Beckove
rušno. Slávnostné prípravy boli

na všetkých stranách. Obec zdo−
bili zástavy, pred novostavbou
školy postavili slávnostnú tribúnu.
Žiaci dokončili výzdobu školy, kto−

rá privítala vzácnych hostí. Začia−
tok slávnosti bol o 14.00 hod.
Riaditeľ školy p. Jozef Barančík
mal slávnostný prejav z príleži−
tosti odovzdania školy. Zmienku
o novej postavenej škole sme
mohli nájsť aj v regionálnych no−
vinách ,,Považan“ a v ,,Hlase
ľudu“ – názov článku ,,Dva svety
vedľa seba“.

„Keď ste sa pred necelým
mesiacom spýtali Beckovčana v
okrese Nové Mesto nad Váhom,
kde je osemročná škola, pozrel
na vás a spýtal sa, že ktorá, pre−
tože v Beckove boli tri školy. Te−
raz po mesiaci to už tak nie je.
Deti z Beckova, Kálnice a z  ostat−
ných okolitých dedín sedia v pek−
ných svetlých triedach a cez pre−
stávku sa prechádzajú po pre−
krásnych chodbách. 20.december
1959 vojde do dejín obce ako
významný deň. Beckov dostal
novú školu v hodnote 2,5 milió−
na korún. Škola bola postavená
v skrátenom termíne. Dokonca
bola odovzdaná o 10 dní skôr.
Robotníci spolu so stavbyvedú−
cim Karolom Ovesným a maj−
strom Halašom svojou prácou
dokázali, že kvalita ich práce je
na vysokej odbornej úrovni. Tr−
navské pozemné stavby sa zno−
vu vytiahli a predčasne otvorenou
školou v Beckove prispeli k tomu,
že sa o nich už nebude hovoriť
ako o chronickom neplničovi plá−
nu. Určitý podiel na predčasnom
otvorení majú aj rodičia a žiaci,
spolu s riaditeľom Jozefom Ba−
rančíkom a pedagogickým zbo−

rom. Ich brigádnické hodiny od−
pracované na úprave okolia ško−
ly, na čistení školy, predstavujú
časový a finančný efekt.

Ten kto prvýkrát stál v deň
otvorenia pred budovou školy si
musel všimnúť dvoch svetov sto−

jacich vedľa seba. Na jednej stra−
ne škola – symbol pokroku, voľ−
nosti, rozletu, krajšieho a šťast−
nejšieho života, na druhej strane
symbol tmy, utrpenia, zotročova−
nia a neľudskej tyranie – starý
Hrad Beckov. Oba symboly pred−
stavujúce dva svety. Jeden ožia−
rený detským smiechom a druhý
oplakaný tisíckami očí a zahale−
ný do tmavého závoja ľudského
utrpenia a bolesti..

Nech ale šťastné úsmevy na−
šich pionierov a žiakov sú naj−
lepšou odmenou všetkým tým,
ktorí sa podieľali na výstavbe ško−
ly.“ (citované z novín Hlas ľudu).

A ráno 4. januára 1960 bolo
pred školou veľmi rušno. To po
prvýkrát zasadli do nových lavíc
v novej školskej budove žiaci z
Beckova, Kálnice, Kočoviec.
Zo školskej kroniky spracova−

la Mgr. Martina Striežencová

P.S. Ďalšie pokračovanie –
Prví učitelia a žiaci novej školy.

Dva svety vedľa seba (1959 � 1960)

Prvé dni školského roku 2009/2010
24. – 31. august 2009: Začíname v novej zostave. Kolegyne

sú mladé, s vysokoškolským vzdelaním. Na prácu v MŠ si „trúfa−
jú“. Zdvíha mi tlak, keď sa dozvedám, že predškolskú výchovu
študovali „z rýchlika“. Ich vysokoškolské vzdelanie má iné zame−
ranie. Poriadna facka novej školskej reforme! Kolegyne sa zapá−
jajú do interiérových úprav. Ich počítačová zdatnosť uľahčuje pre−
zentáciu Školského vzdelávacieho programu.

2. september: S napätím očakávam prvých škôlkárov.
Tí, čo už do škôlky chodili, „overujú“, či sa nezmenili pravidlá

a ako posunúť mantinely správania, najmä u začínajúcich pani
učiteliek.

Noví škôlkári sú smelí – dokiaľ sa držia maminej ruky. Keď sa
dvere za mamou zatvoria, začína tá „pravá septembrová atmosfé−
ra“. Beckovčatá doma vyskúšanými postupmi testujú moju peda−
gogickú zdatnosť. Krik rôznych decibelov, dupkanie, hádzanie sa
o zem, verbálne a telesné invektívy. V krátkom čase predvedú
celý domáci repertoár. Hneď mi je jasné, prečo všetky mamy ma−
lých škôlkárov odmietli adaptačný pobyt napriek tomu, že sú ne−
zamestnané alebo na materskej dovolenke!

Bonus od niektorých našich pánov poslancov – krátená dovo−
lenka – za tohto pracovného tlaku straší syndrómom vyhorenia.
Napriek tomu sa trpezlivo a s láskou venujem každému dieťaťu.
Zvládam niekoľko činností súčasne – veď som profesionálka! Zra−
kom kontrolujem všetky „únikové cesty“, predvídavo reagujem na
detské afekty, tisíckrát poviem, že mamička sa bude ponáhľať,
utieram nošteky, kŕmim, asistujem pri hygiene, hrám sa, spievam,
tancujem, maľujem, recitujem atď, atď... Žiadna prestávka!

A predsa sa ktosi nazdáva, že moja pracovná doba je krátka
a osobné príplatky veľké! Peniaze však treba inde strážiť!

Štrnásteho septembra: Pán starosta robí kolaudáciu detských
WC a umývadiel. Teším sa. Už nebudem musieť behať s vedrami
vody. Deti by skôr potešili nové učebné pomôcky, hračky či vyno−
vená záhrada.

Koniec septembra – „zahrievacie kolo“ mám za sebou.
S Božou pomocou – do finále!

Daniela Dobrovodská

položenie základného kameňa
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Členovia Základnej organi−
zácie Slovenského zväzu vče−
lárov v Novom Meste nad Vá−
hom z Kálnice pozvali našich
piatakov a šiestakov na histo−
rickú udalosť – otvorenie prvé−
ho náučného chodníka na Slo−
vensku.

A tak sme 2.10.2009 nastú−
pili do autobusu, ktorý nás od−
viezol do Kálnice. Hudba hra−
la a všetci sme netrpezlivo ča−
kali, čo bude ďalej. Z našich
žiakov sa stali na pár minút ce−
lebrity, pretože ich STV oslo−
vila a pýtala sa ich rôzne otáz−
ky.

Vtom zazneli prvé tóny hym−
nických piesní a všetci sme
stíchli. Po krásnych tónoch nás
privítal starosta obce Ing. Bor−
covan, ktorý všetkým priblížil,
prečo sme sa zišli. V jeho pre−
jave zaznelo aj to, že naša
Zem je nádherná a túto krásu
by sme mali zachovať aj pre
ďalšie generácie. A práve pre−
to včelári v Kálnici spravili ku−
sisiko práce, aby toto posolstvo
prírody bolo zachované... Po
ňom sa nám prihovoril p. Va−
lovič – predseda SVZ v Novom
Meste nad Váhom. Rozprával
nám, ako vznikla myšlienka
založiť tento chodník, ale rea−
lizácia už bola ťažšia a namá−
havejšia. Chodník sa im však
podarilo vytvoriť a bude slúžiť
na výuku nielen pre žiakov, ale
aj pre širokú verejnosť. Má
osem zastavení. Nie je to
chodník len o včelách, ale aj
o prírode ako takej.

Potom sa prestrihla páska
a naše vyučovanie sa začalo.
Pocit, že ideme ako prví po tomto chodníku, nás napĺňal hrdosťou.

Na tejto zaujímavej ceste sa žiaci dozvedeli nielen všetko o
včelárstve, ale aj o prírode. O tom, že sa v Kálnici nachádza naj−
severnejšie položený vinohrad, že cez Hrabovník po chodníku
chodil J.M.Hurban za svojimi krstnými rodičmi do Kálnice. Prešli
sme aj okolo bývalého popolnicového pohrebiska z 2.storočia.
Videli sme po tejto ceste niekoľko vzácnych drevín, vyhasnutú
sopku Sochoň. Ďalej sa žiaci dozvedeli také zaujímavosti, napr.
na 1kg medu musia včely opeliť 5 miliónov kvetov. Včela rozozná
43 vôní, vidí do 60−tich metrov. Aj to, čo treba robiť pri štipnutí
včelou, ako sa dá pred ňou ukryť – netreba utekať, ale treba hľa−
dať nízke porasty a tam do nich si treba ľahnúť.

Túto našu 8,5 km trasu sme zakončili v KD, kde si žiaci mohli
pozrieť včelársku výstavu. Videli tam rôzne pomôcky na stáčanie
medu, niekoľko druhov plástov, atď. Občerstvili sa mliečkom a
sladkou maškrtkou. Naše putovanie bolo úspešné. Deti sa naučili
veľa nového, spoznali úžasných ľudí, ktorým záleží na tom, aby
bohatstvo našej Zeme bolo zachované aj pre ďalšie generácie.

Páni včelári, veľká VĎAKA VÁM!

Mgr. Martina Striežencová, Foto: © Ing. J. Tupý

Ako nesedieť v �kole a naučiť sa?
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Náv�teva v Kragujevaci
Počas našej dovolenky sme navštívili pamätník slo−

venských vojakov v Kragujevaci. Kragujevac je štvrté
najväčšie mesto v Srbsku. Leží na brehu rieky Lepe−
nica s 200 tisíc obyvateľmi. Má univerzitu, divadlo,
rozvinutý automobilový a zbrojársky priemysel.

Srbi sú veľmi
pohostinný ná−
rod. S pomocou
Bojana a Nady,
miestnych pra−
covníkov protoko−
lárneho oddele−
nia, prichádzame
za mestom na
návršie Šumavi−
ca. Je to rozľahlý
niekoľko hektáro−
vý lesopark
s vybudovaným
areálom Spomí−
nania a Piety.
Centrum tvorí
múzeum venova−
né  Kragujev−

skému masakru z roku 1941. Ako pomstu za 10 za−
strelených a 26 zranených  nemeckých vojakov pri
prestrelke s partizánmi nacisti vyvraždili vyše 3 tisíc
bezbranných miestnych obyvateľov.  

V roku 1918 sa tu odohrala aj trágedia spojená so
Slovenskom a Beckovom. Bolo tu pochovaných 44
popravených slovenských vojakov, ktorí sa vzbúrili proti
Rakúsko−Uhorskej monarchii. Jedným z nich bol aj
28 ročný Štefan Bednárik z Beckova, nositeľ striebor−
nej medaily za chrabrosť. V roku 1928 bol na podnet
srbského generála Terzebašica na mieste posledné−
ho odpočinku odhalený pamätník.

Vchod k pamätníku slovenských vojakov strážia dve
sochy levov z bieleho mramoru. V centrálnej časti je
žulový kváder s vytesanými menami slovenských vo−
jakov. Na vrchole je socha tatranského orla. Pod ním
je v srbštine nápis: Pamätník milým bratom Slovákom,
zastrelení v Kragujevaci. Po bokoch sú vysadené zá−
hony kvetov. V zadnej časti sú dva biele domčeky.
Pamätník je veľmi dobre udržiavaný. Plot natretý, tráva
pokosená, kvety okopané. Takto Srbi vyjadrujú svoj
vzťah k histórii aj k slovenskému národu.

Text a foto: Ing. Ľubomír Čikel

Už v minulom príspevku sme uviedli,
že popri našich sociálnych interakciách,
naše medziľudské vzťahy ovplyvňujú aj
naše interakcie s prírodnými javmi a vô−
bec s celou nás obklopujúcou prírodou.
Tak sme upriamili našu pozornosť na vplyv
pôsobenia farby na človeka. Pokračujúc v
tejto tendencii sa dnes sústredíme na takú
skutočnosť, ktorá na nás vplýva od nepa−
mäti. Touto skutočnosťou či veličinou je
čas, ktorý vieme aj merať. Dnes ho síce
už nemeriame slnečnými či presýpacími
hodinami, stopkami, ale oveľa presnejšími
meračmi. Ale poďme „in medias res“ k
našej interakcii s časom.

Čas plynie nezávisle od nás a tak, ako
uviedol už antický filozof, „že nemôžeme
dvakrát vstúpiť do tej istej rieky“, tak nemô−
žeme ani opätovne prežiť ten okamih, ktorý
už „odvial čas“. Ale časový interval (od –
do) môžeme odmerať stopkami. Teda, ak
hovoríme o čase, treba rozlíšiť čas a jeho
trvanie a vlastný vnem času. Základ v
nemu času spočíva v rytmičnosti organic−
kých procesov (tep, dýchanie). Odhad tr−
vania závisí od viacerých okolností, čo kaž−
dý poznáme i z vlastnej skúsenosti. Spieva
sa to aj v jednom z českých šlágrov, zná−
meho zrejme i našej staršej populácii: Půl−
hodinka pouhá, málo nebo mnoho zname−
ná, krátka je či dlouhá, podle toho...“ Čiže
aj odhad času je relatívny.

Medzi okolnosti, od ktorých najčastej−
šie závisí odhad nami vnímaného času
možno uviesť tieto:

1. Je to závislosť od telesnej teploty
(rýchlejší pulz).

2. Závislosť od obsahu (naplnenosť vní−
maného času). Čím je čas naplnený bohat−
ším obsahom, tým sa zdá kratším, beží
rýchlejšie. Keď je čas menej obsažný, zdá
sa nám, že sa vlečie (keď máme napr.
počas pracovnej doby veľa práce, sme síce
viacej unavení, ale čas nám ubieha rýchlej−
šie. Keď máme málo práce, pracovná doba
trvá večnosť).

3. Závislosť od zameranosti. Ak sa napr.
blíži žiaduca udalosť, čas úplne letí. Naopak,
ak očakávame napr. negatívne ohodnote−
nie našej činnosti, o ktorej vieme, že sme
ju nevykonali na dobrej, požadovanej úrov−
ni, čas plynie veľmi pomaly.

4. Závislosť od emociálnej determinácie.
Ak prežívame kladný, príjemný emociálny
zážitok, plynutie času sa nám zdá veľmi
rýchle, čas sa nám zdá krátky. Naopak,
ak by sme boli napr. psychicky týraní, dĺž−
ka plynúceho času by sa zdala pridlhá.

Napokon, pokiaľ ide o dĺžku či krát−
kosť nášho časového odhadu, jeho dĺžka
je závislá aj od intenzity prežívania tej−
ktorej udalosti. Poznatky známe o vply−
voch spôsobujúcich rozdielnosť odhadov
dĺžky vnímaného času sa efektívne vyu−
žívajú aj v praktickom živote, napr. v re−
klame na ovplyvňovanie zákazníkov, v
psychoterapii pri odstraňovaní napätia,
vytváraní pohody, pokoja, pri motivácii v
práci, v oblasti vzdelávania a výchovy a
pozitívneho ovplyvňovania našich medzi−
ľudských vzťahov, atď.

Mohli by sme ešte veľa toho povedať o
využívaní poznatkov o skúmaných vplyvoch
času na človeka, aj v psychológii práce,
napr. využívajúc poznatky o vplyvoch dĺž−
ky pracovného času na výkonnosť člove−
ka vychádzajúc z kolísania výkonu v prie−
behu 24 hodín (známa je výkonová krivka
v priebehu 24 hodín). Poznáme jej vrcholy
i jej najhlbšie klesanie. Využívaná je naprí−
klad pri zaraďovaní prestávok na oddych.

Pozastavme sa teraz ešte pri slovách,
ktoré sa najviac „skloňujú“, resp. najčastej−
šie sa spájajú so slovom čas. Sú to slová
rýchlo, pomaly, veľa, málo, ale snáď naj−
častejšie: beží rýchlo a je ho dostatok či
nedostatok.

Všetko sa okolo nás akosi zrýchľuje.
Zrýchľuje sa napríklad doprava. Železnič−
ná, ale i cestná, čo vyžaduje urýchlené
budovanie a prispôsobovanie koľajníc, bu−
dovanie viac prúdových ciest, urýchlené
dobudovávanie rozostavaných diaľnic, zvy−
šuje sa rýchlosť jazdy automobilov, zvyšu−
je sa i počet prepravovaných osôb, objem
prepravovaných tovarov. Takto by sme
mohli ešte dosť dlho vyratúvať iba v oblasti
dopravy. Máme tu ešte cyklistov, letiská...
Pritom všetko sa to deje za sťažených pod−
mienok hospodárskou krízou pokiaľ ide o
dopravu. Spomeniem iba cestnú. Je tu prob−
lém a kolapsy spôsobené nedostatkami
mestských parkovacích miest a parkovísk.
A teraz by bolo potrebné, pokiaľ je to mož−
né, začať s vyratúvaním dôvodov, ktoré tento
stav zapríčinili. Ja tu uvediem iba jeden z
oblasti dopravy, ktorý, samozrejme, iba z
časti spôsobil to, že v takej Bratislave je
málo parkovacích miest. Je to enormné
zastavanie každého kúska voľnej plochy
mesta, veľakrát i zarasteného zeleňou a
plôch vybudovaných pri sídliskách ako zá−
chytné parkoviská.

Uviedol som iba jeden príklad, ktorý pri−
spieva ku kolapsom v meste, je ním dopra−
va. Je všeobecne známe, čím to vzniklo,
ale dnes popri tom, že je žiadúce zobrať na
zodpovednosť toho, kto to zavinil, predo−
všetkým je potrebné urýchlene nájsť vý−
chodisko a cesty ako situáciu riešiť.

Nuž ale vráťme sa k otázke: Máme dosť
času? Ak sa poobzeráme okolo seba, zis−
tíme, že ho v „zálohe“ akosi veľa nemáme.
Týka sa to nás, alebo najmä nás starších,
ktorí máme pred sebou ešte veľa toho, čo
by sme chceli vykonať. Ale budeme sa
musieť asi trocha uskromniť a aj spolu s
tými skôr narodenými a začať sa pozerať
na súčasný svet nielen tými ružovými, ale
aj realistickejšími okuliarmi, čo by nás pod−
nietilo nielen sa obzerať okolo seba, ale
aspoň vyjadriť náš názor, a tak, ako to bolo
za oných čias už neraz v histórii, keď star−
ší nie už fyzicky takí zdatní, zasadali v rade
starších a poslúžili radami vychádzajúc z
vlastnej bohatej životnej skúsenosti. Lebo i
keď svet ide dopredu míľovými krokmi,
pokiaľ ide o ľudstvo, o človeka, veľa sa
toho v morálnych a charakterových danos−
tiach človeka nielen za život jednej generá−
cie, ale i za stáročia až tak nezmenilo.

PhDr. Štefan Graca, Csc.

Máme dosť času?
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Tak zabili nám Ferdinanda

Tak nám zabili Ferdinanda...
...a peklo začalo.
Najskôr zhanili Desatoro,
by zlomili svedomia.
V rojniciach a v zákopoch
už mrú státisíce.
Velí sa k streľbe,
amen tým, ktorí sú priečni...

Tento článok chcem venovať pa−
miatke 28−ročného Štefana Bedná−
rika, narodeného v Beckove, prí−
slušného do Ladiec, rímskokatolíc−
keho vierovyznania, slobodného,
vojaka, držiteľa striebornej medaily
Za chrabrosť II. triedy a jeho šty−
ridsiatim trom druhom z náhradné−
ho práporu 71. pešieho pluku v
Kragujevaci v lete r. 1918.

Úvodná báseň, ako i naznače−
né venovanie obsahu článku pa−
miatke na Štefana Bednárika z Bec−
kova, sú akoby dva piliere osudo−
vého oblúka, ktorý nadokrýva ony
tragické mesiace, roky nášho hrdi−
nu v Prvej svetovej vojne. Píšem
tieto riadky i preto, že pred tvárou
dejín nikto nás nezbavil povinnosti
tieto biľagy doby si pripomínavať s
cieľom trvalého poučovania sa, ako
predchádzať takýmto udalostiam!

Uprostred horúceho leta 1914
zasiahol generáciu, ktorá dovtedy
nezažila veľký vojnový konflikt,
otriasajúci úder. Vypukla prvá sve−
tová vojna. Bolo to mesiac po ne−
čakanej správe, že 28. júna 1914
v Sarajeve spáchali atentát na ná−
sledníka habsburgského trónu, ar−
ciknieža Františka Ferdinanda a
jeho manželku, kňažnú Žofiu Chot−
kovú. Atentát spáchali členovia štu−
dentskej frakcie veľkosrbskej na−
cionalistickej organizácie.

V Európe razom, ako by sa za−
čal biť každý s každým podľa sché−
my známeho obrazu českého ma−
liara Josefa Ladu Hospodská pra−
nice s tým rozdielom, že nástroje
súbojov neboli päste a krčmové
stoličky, ale pušky, revolvery, či
kanóny. Proti sebe stáli mocnosti
Dohody – Francúzska, Ruska a
Anglicka a centrálne mocnosti na
čele s Nemeckom a Rakúsko−
Uhorskom. Zavlečených do bojov
bolo 33 krajín s pol druhou miliar−
dou obyvateľstva.

Najdôležitejším frontom stal sa
západný front. Bojovali tu proti sebe
hlavní rivali konfliktu – Nemecko proti
Francúzsku a Anglicku.

Na východnom fronte ruské voj−
ská začali svoje operácie vo Vý−
chodnom Prusku proti nemeckej 8.
armáde.

Priebeh ďalších bojov začal uka−
zovať, že ani jedna krajina vedúca
vojnu nebude schopná dosiahnuť

plánované ciele v tzv. krátkotrva−
júcej vojne. Podobne bolo to i v
r.1915 a 1916. Zvlášť na západ−
nom fronte staticky vedená záko−
pová vojna začala prinášať na
oboch stranách obrovské ľudské
straty, odhadované na takmer je−
den a pol milióna mužov.

Na východnom fronte v dôsled−
ku vplyvu Októbrovej revolúcie v
Rusku r.1917 ešte v tom roku uzav−
reli centrálne mocnosti so soviet−
skym Ruskom brest−litovský mier,
ktorý obsahoval i návrhy na rieše−
nie otázky vojnových zajatcov. Ra−
kúsko−Uhorsko skoro si uvedomilo
možnosť, ako nimi posilniť ubývajú−
ce rady svojho vojska. Rozpraco−
valo akýsi spôsob „revitalizácie“
bývalých zajatcov z repatriačných
táborov. Z príčin rýchleho spádu vo−
jenských udalostí ani tento zámer
sa však celkom neuplatnil. Naviac
vojaci po prežitých skúsenostiach
na fronte i pod vplyvom takto sa tu
vyvíjajúcej situácie, začali odmietať
bojovať, vypovedávali poslušnosť,
opúšťali front, dezertovali. Armáda
však nepoľavila zo svojej nenásyt−
nosti. Výsledkom takýchto protichod−
ných okolností začínajú vzbury pro−
ti vlastným vojenským predstave−
ným. Prvú zaznamenali 25. apríla
1918. Nasledujú ďalšie, dokonca i
pokusy o povstania. Medzi najväč−
šie, priebehom najdramatickejšie a
dôsledkami najtragickejšie vojenské
vzbury v rakúsko−uhorskej armáde
patrí vzbura slovenských vojakov
náhradného práporu 71. pešieho plu−
ku v Kragujevaci.

Vtedajšia dobová zaostalosť slo−
venského prostredia, silná religiozi−
ta, vtedy ešte veľká autorita cisára
a dynastie v prvej etape vojny vy−
tvorila podmienky, že vojenská ma−
šinéria Monarchie nemala s mobili−
záciou Slovákov veľké problémy.
Len k trenčianskemu 71. pešiemu
pluku po vyhlásení mobilizácie na−
stúpil taký počet jeho príslušníkov,
čo oveľa prevyšoval stavy všetkých
ostatných plukov monarchie.

Tento najväčší peší pluk spoloč−
nej armády mal svoju dlhú a pohnu−
tú históriu. Vznikol ešte r. 1860 v
Benátkach. Za roky bol premiest−
ňovaný. Zúčastnil sa i prusko−ra−
kúskej vojny r.1866 a utrpel citeľné
straty. Bol pri potláčaní povstania,
zúčastňoval sa pri okupácii a pacifi−
kovaní Bosny a Hercegoviny a pod.
V priebehu Prvej svetovej vojny bolo
v pluku vysoké zastúpenie mužstva
slovenskej národnosti, asi až 80 %.
Bojoval na východnom fronte a na
rakúsko− talianskom fronte. Pluk mal
viacerých tzv. majiteľov. Posledným
majiteľom 71. pešieho pluku bol pod−
maršál Anton Galgótzy.

Kragujevac leží asi 140 km na

juhovýchod od Belehradu v otvo−
renom údolí, nazývanom poeticky
Šumadija. Mesto sa pýši bohatou
históriou, pred Prvou svetovou voj−
nou mal okolo 12 tisíc obyvateľov.

Popri odvedencoch ročníka
1900, v drtivej prevahe slovenskej
národnosti, dostali sa do náhrad−
ného práporu 71. pešieho pluku v
Kragujevaci i prví navrátilci z ruské−
ho zajatia. Dôstojnícky zbor pritom
tvorili Nemci a Maďari. Všetci, i s
ďalšími vojenskými jednotkami, boli
umiestnení v bývalých srbských
kasárňach mimo mesta. Pripomeň−
me si, že v tomto období rakúsko−
uhorská armáda už trpela nedostat−
kom základných potrieb. Chýbala
obuv, oblečenie, prádlo, trpela to−
tálnym nedostatkom potravín. Na
poukazované nedostatky velenie
reagovalo rozširovaním telesných
trestov a ponižovaním. Naproti
tomu dôstojníci kragujevskej posád−
ky poriadali ostentatívne hlučné
hostiny a zábavy.

Ako sme naznačili, do mája 1918
prišlo k náhradnému práporu 71.
pešieho pluku viactisíc navrátilcov
z ruského zajatia. Ich príchodom
začala povážlivo kolísať aj tvrdá úro−
veň prípravy mužstva súvisiaca s
bojovým nasadením na taliansky
front. Začínajú narastať výhrady
voči konkrétnym veliteľom. Situá−
cia v náhradnom prápore ja čoraz
kritickejšia. Dôstojnícky zbor strá−
ca moc nad mužstvom, počet kon−
fliktov narastá.

Výslednice všetkých týchto na−
značených napätí a trecích plôch
museli jednoznačne vyústiť do vo−
jenskej vzbury. Nebola však orga−
nizovaná, vznikla živelne, spontán−
ne so všetkými negatívnymi vplyv−
mi, postupne sa pridala k nej aj väč−
šina náhradného práporu 71. pešie−
ho pluku. Odborná literatúra podrob−
ne a detailne opisuje tieto osudové,
žiaľ i chaotické a nekoordinované
konania jednotlivých jedincov, či
skupín i s ich tragickým koncom. V
našej skratke nie je možné obsiah−
nuť tieto podrobnosti, i keď naše
sympatie k aktérom tejto historickej
udalosti by si žiadali vedieť i viac.

Hneď po potlačení vzbury uro−
bilo veliteľstvo kragujevackej posád−
ky potrebné opatrenia, aby zabez−
pečilo kľud a poriadok v meste a
okolí. V kasárňach začali vyšetro−
vania vo veci pohybu zbraní, stre−
liva, zisťoval sa podiel toho−ktoré−
ho jednotlivca na vzbure a jeho
usvedčenie. Iniciatíva vyšetrovate−
ľov bola pohnať pred súd čo naj−
väčší počet vzbúrencov. Do začiat−
ku súdneho konania podarilo sa
však zaistiť a obviniť len 59 mužov.

Vzhľadom na to, že mimoriadny
vojenský súd vynášal iba rozsud−

ky smrti alebo oslobodzujúce roz−
sudky, rozhodol stanný súd v Kra−
gujevaci vylúčiť v pätnástich prípa−
doch obžalovaných spod stanno−
právneho posúdenia.

V sobotu 8. júna 1918 ráno o 8.
hodine priviedli všetkých obžalova−
ných do súdnej siene. Začal sa
deň, ktorý pre 44 obžalovaných slo−
venských vojakov náhradného prá−
poru 71. pešieho pluku bol dňom
posledným. V nemčine, ktorej má−
lokto rozumel, prečítali obžalobu a
vyhlásili rozsudok, že pre zločin
vzbury podľa § 167 VTZ a poriad−
kov stanného práva, okrem degra−
dácie tých, ktorí mali nejakú hod−
nosť a straty vyznamenaní, sa od−
sudzujú na trest smrti zastrelením
títo 44 obžalovaní:

V menoslove na pol. 39 je vo−
jak Štefan Bednárik z Beckova, 28−
ročný.

Posledné „privilégium“ ktoré od−
súdenci dostali, bola možnosť napí−
sať listy na rozlúčku. I toto mnohí
nevyužili len preto, že nevedeli písať!

Podľa rozkazu a želania naj−
vyšších okupačných orgánov v Srb−
sku odpoludňajšia poprava zastre−
lením 44 vzbúrencov mala čo naj−
viac zapôsobiť. Na toto krvavé di−
vadlo malo v čo najväčšom počte
prizerať popri celom mužstve ná−
hradného práporu 71. pešieho plu−
ku i domáce srbské obyvateľstvo.
V tomto duchu šiel i sprievod od−
súdencov cez mesto na popravis−
ko do Šumadije.

Takto vypadal scenár posledných
pár hodín života nášho hrdinu, Šte−
fana Bednárika. Pri tejto príležitosti
skúsme sa zamyslieť nad jeho ne−
prajným osudom. Venujme mu dačo
z našej vlastnej piety. A ako som
už uviedol, konajme všetci všetko
preto, aby bolo čo najmenej pred−
pokladov k opakovaniu sa takýchto
zvráteností, zvrhlostí a zverstiev!

...s Ferdinandmi na dejiny
konečne stačilo.
Mrime v tom, čo sme si odžili,
doma a s rodnými!

Ani tu nikoho z nás neobíde
vlastný kríž.

Použitá literatúra:
Marián Hronský, Vzbura sloven−

ských vojakov v Kragujevaci, 2. do−
plnené vydanie, Neografia, Martin,
SÚKK 121/I−88,

Úryvok z básne zo zbierky
Gustáva Rumánka Zdvihnutá min−
ca, Stará Turá 2009.

Poznámka:
Túto tragickú udalosť v r.1957

vo filme Štyridsaťštyri spracoval
režisér Paľo Bielik.

Gustáv Rumánek

�TEFAN BEDNÁRIK NARODENÝ V BECKOVE
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Sestra Mária Lau−
ra Michálková pochá−
dzala zo Záhoria. Na−
rodila sa v Petrovej Vsi
6. mája 1918 v rodine
roľníka Ondreja Mi−
chálka a Jany, rod.
Kocákovej. V rodine
bolo 11 detí, 7 chlap−
cov a 4 dievčatá. Ro−
dičia dosť skoro zo−
mreli a aj ona dosť
skoro pocítila, čo je to
byť sirotou. Vedenia
domácnosti sa po
smrti rodičov ujala naj−
staršia sestra Rozália.
Volali ju jednoducho
„naša Rózka“.

Už v ranom det−
stve začali sa prejavovať u sestry Laury ma−
liarske schopnosti. Keď išla s ka−
marátkami von do poľa, do príro−
dy, maľovala a kreslila im rôzne
obrázky toho, čo videla. Nakoľ−
ko celá domácnosť spočívala na
pleciach najstaršej sestry, naj−
starší brat musel dať dievčatá do
sirotinca aspoň na čas.

Po skončení školskej do−
chádzky tento najstarší brat ju
poslal študovať. Študovala na
učiteľskom ústave v Trnave,
ktorý viedla sestra z Kongregá−
cie sv. Uršuly. Odtiaľ potom pre−
šla na učiteľský ústav do Pra−
hy, kde aj zakončila štúdiá uči−
teľským diplomom.

Ako hotová učiteľka potom vstúpila do
Kongregácie školských sestier. Po skonče−
ní rehoľnej formácie bola poslaná na Slo−
vensko do Trenčína, kde učila najprv na
Meštianskej škole a potom na našom reál−
nom gymnáziu.

Ako všetci Záhoráci, aj ona bola obdarená
hojnou dávkou humoru. Z týchto prvých škol−
ských začiatkov bola známa táto udalosť: Na
hodine kreslenia na meštianskej škole pove−
dala žiačkám, aby si každá priniesla na budú−
cu hodinu jedno jabĺčko. Dobre, stalo sa. Na
hodine kreslenia sr. Laura vstúpila do triedy a
povedala dievčatám, aby si vytiahli z kapse
jabĺčka. Dievčatá sa zháčili a nesmelo pove−
dali, že veru jabĺčka pojedli. „Dobre, tak bude−
me maľovať ohryzok!“ A vec bola vyriešená.

Popri tejto školskej činnosti študovala ďalej
maliarstvo na príslušnej akadémii. Lenže už
sa začali prejavovať nepriaznivé podmienky
pre rehoľné sestry vtedajšej povojnovej ČSR.
A tak aj bolo. A udalosti nasledovali jedna za
druhou. Poštátnenie cirkevných škôl a po−
malé prepúšťanie sestier zo škôl. Sr. Laure
bolo dané na vedomie, že nedostane aka−
demický titul. Nedostala – a maľovala ďalej
aj bez diplomu.

Po sústredení sestier do sústreďovacích
stredísk dostala sa do Javorníka u Jesení−
ku a tam pracovala pre Chrámovú službu.
Maľovala všetko, čo krásne bolo v prírode a
v nej je všetko krásne. Maľovala na objed−
návky, maľovala portréty. Bola výborná por−
trétistka.

Nezabúdala ani na Slovensko. Mnohé
kostoly na Slovensku okrášlila a obohatila
svojimi maľbami.

Ako dôchodkyňa prišla do Beckova, do

nášho Charitného domova. Aj tu pokračo−
vala v maľovaní. Po nejakom čase ťažká
choroba jej znemožnila maľovanie a štetec
musela odložiť. Zomrela v Beckove11.8.2000,
kde je aj pochovaná.

Jej obrazy zdobia chodby nášho Charit−
ného domova. Jej vrcholným dielom je sgra−
fito na štíte nášho domu. Znázorňuje príchod
solúnskych bratov Cyrila−Konštantína a Me−
toda. V pozadí je hrad Devín. Dolu vidíme
dva dátumy: rok 863 – príchod solúnskych
bratov na Veľkú Moravu a rok 869 – smrť
Konštantína−Cyrila. V roku 1969 bol zakú−
pený tento náš dom. Po mnohých úpravách
a rekonštrukcii dostal svoju peknú súčasnú
podobu.

Pre Beckovské noviny napísala
sr. Mária Cecília Kosecová

Sestra Laura z Kongregácie �kolských
sestier de Notre DameSpoločenská kronika

(september – október)

Na spoločnú cestu životom vykročili:
19.9.2009 – Jana Straková a Peter Žovinec
10.10.2009 – Zuzana Sládeková a Tomáš Szijarto
10.10.2009 − Veronika Beňovičová
11.10.2009 − Daniel Bandík

Blahoželáme:
50 rokov: Ing. Darina Jarábková, Vladimír Šiška
55 rokov: Jaroslav Zbudila, Ivan Petkov, Ján Koníček
60 rokov: Jozef Gucký, Július Majzel, Emília Hladká
65 rokov: Darina Vranková, Emília Švehlová
75 rokov: Elena Koníčková
85 rokov: Jozef Hubina
99 rokov: Ján Fleischman

Rozlúčili sme sa:
Pavol Martiš, Ján Koníček, Štefan Barinec

BLAHOŽELANIE PANI FARÁRKE
Deväť dlhých mesiacov očakávania bolo požehnaných

tým najkrajším darom a na beckovskej fare po dlhom čase
opäť zaznel detský plač. Úprimne a zo srdca želáme ses−
tre farárke a jej manželovi veľa radosti z prvorodenej dcér−
ky a Tebe, malá Lea Rút, prajeme dlhý a šťastný život
plný slnečných dní.Ev. cirkevný zbor a.v. Beckov

NÁVŠTEVA JUBILANTKY
Významného životného jubilea – 95 rokov – sa dožila dňa

19. augusta 2009 pani Štefánia Harmádyová. Pani Harmá−
dyová od narodenia žije vo svojom domčeku na „hornom
konci“ obce, obklopená láskavou starostlivosťou dcéry Mil−
ky, jej detí ako aj profesionálnej opatrovateľky p. Ingrid Re−
mencovej. Zagratulovať jej prišiel starosta obce so sociálnou
a kultúrnou pracovníčkou.                                         (b)

BLAHOŽELANIE
Dňa 25. septembra 2009 sa dožila vý−

znamného životného jubilea naša občianka
pani Emília Hladká.

Všetko najlepšie, veľa zdravia a šťastia
jej želá manžel Ivan, syn Daniel s manžel−
kou, dcéra Monika s manželom. Babičku
bozkávajú vnúčence Adrianka, Michaela a
Eliška.

Ku gratulácii sa pripája bratranec Pavol a sesternica Zu−
zana s celou rodinou, švagor Dušan s rodinou, švagor Ľu−
boš a Ján Jurák s rodinou. Taktiež sa ku gratulácii pripájajú
členovia Beckovského speváckeho zboru, ZO Jednoty dô−
chodcov Slovenska v Beckove a RR BN.       Pavol Hladký

"Naša Milka" − pani Emília Hladká − je čerstvou oslávenky−
ňou. Krásne životné jubileum sme si spolu s ňou pripomenuli
aj v našom ev.a.v. chráme Božom v Beckove dňa 27. sep−
tembra, práve v deň pamiatky jeho posvätenia. Pani Milka
Hladká sa dlhé roky stará o jeho i farské priestory a zastáva
funkciu poddozorkyne cirkevného zboru. Želáme jej preto do
ďalších rokov všetko dobré a vyprosujeme Božie požehnanie,
nech ju i celú rodinku Pán Boh vedie a posilňuje na každom
kroku.              Za cirkevný zbor Ing. Darina Jarábková
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JÁN FLEISCHMAN (18.10.1910):
Od útleho detstva som bol zvyknutý

na prácu. Chýba mi to, už nemôžem robiť,
až večer, keď nepáli slnko. Vždy som sa
držal roboty. Za maďarskej vlády mali
všetci ťažký život.

Pamätám sa, ako vedľa nás v záhrade
bola stodola (Swarz ju kúpil od Strechaya),
v ktorej cez 1. svetovú vojnu bol zajatec−
ký tábor. Zajatcom zväzovali ruky dozadu
a tak ich vyvesili na škripec. Revali od
bolesti. Dodnes ich počujem. Mal som na
ôsmy rok.

Jozef Paulus (st.) kúpil Oboru od ba−
rónky Medňanskej. Bola zarastená krovím
a stromami, dal to do poriadku, vyklčoval.
Barónka bola vdova, chodievala pravidel−
ne do kostola v bielom. Na Nový rok jej
hrávala muzika, dávala im odmenu. Mala
slúžku a kuchárku. Každému dala prístre−
šok. Aj Krajčovič tam býval, aj listonoš
Paluško Bednárik. Barónka mala sestru,
volali ju Gécička, bývala v dome, kde dnes
p. Madajová.

20 rokov trvala Českoslo−
venská republika. V Sloven−
skom štáte nebolo zle.

Wiener a Banóczy držali spo−
lu. Jeho správca raz chytil moju
mamu pod krky kvôli cukrovej
repe, ktorú som doniesol do−
mov, keď spadla z voza. Su−
sed Korontály sa jej zastal: je
tam sedem detí. Pomáhal nám
aj žid Kohn, často dával mame
múku na „borg“. Sama sa mu−
sela starať o 7 detí. Fero Kri−
žan mal deväť detí, chodieval
mu na trh v nedeľu... za čo
dostal od Kohna štvrtku chleba zadarmo.
Korontály mal majer, kde dnes má dom
Macka Čaňová.

Dnes je všelijaká doba, len nie dobrá.
Narobili chudoby a teraz ju okrádajú.

Pracoval som 17 rokov v Třineckých
železiarňach, až do roku 1975. Doma som
robil na gazdovstve aj keď sa narodila naj−
staršia dcéra (v r. 1945).

Potom som bol na krátko richtárom.
Pred tým bol Elo Šimko vyše tridsať rokov
a po mne Štefan Krcho, toho dosadili ko−
munisti. Bol som v Hlinkovej Slovenskej
ľudovej strane. Za richtára ma zvolili v r.
1947. Mal som gazdovstvo, musel som
na ňom pracovať, lebo to ma živilo. Ako
richtár som bol aj sirotským otcom, cho−
dieval som do Trenčína na sedriu (budova
starého súdu). V tom čase zomrela mama
Marienke Valentovej (Dvoranovej), opat−
rovala ju jej babka Juríková. Otec Valenta
bol pekár. Mali jednu miestnosť a kuchyn−
ku, ale bolo tam veľmi čistučko, aj obleče−
ní chodievali čisto. Pekáreň mali vo dvore.
Chlieb piekol Valenta do komunistov, tí
všetko zhltli.

Čo sa stalo so židovskými majetkami?
Farár Herman mal na fare vaňu. Jeden

Beckovčan, sused, mu ju vzal: „teraz sa
budem kúpať ja!“ Farár tu pôsobil 22 rokov,
zomrel v Pezinku v domove pre kňazov,
aký je v Beckove. Na pohreb mu išiel iba p.
Ružička. Krstil židov. Iný Beckovčan sa
postaral, že musel odísť do dôchodku. „Vy
by ste chceli, aby som išiel robiť na staré
kolená s krompáčom?“ pýtal sa.

Veľa detí mali Vazovanovci a Lackov−
ci, po 12. Vazovan bol šuster.

Až dodnes nie je človeka, čo by robil
starostu, aby s občanmi cítil, aby ich po−
znal. Šimko bol richtárom 30 rokov. To
musí mať človek v sebe. Všetko upadá.
Dobrí gazdovia boli Paulus, Pavlovič. Priš−
la nová doba, zničila týchto ľudí. Spravod−
livosti tam nie je.

Od našej ulice chodia nákladné autá,
praská dom.

Bratovi Milanovi strelili cez vojnu do
nohy, vlastne do nohavíc. Horela strecha,
bombardovali našu ulicu. Zabilo tam diev−
čatko Nelku.

Martinus a Jozef Paulus si boli krstní.
Robila u neho aj sestra Jožka Jokrllová.
Štefan Paulus odišiel do USA aj s bratom
Antonom. Brat si potreboval požičať penia−
ze, v banke sa zaručil za neho evanjelický
farár Pavol Bálent. Do roka peniaze splatil.
Bálent choval 5 kráv, svine, hospodáril.
Vyhnali ho cirkevníci. Peniaze, ktoré dostal
za kravy a svine, dal na obnovu fary, a
pretože nestačil, zadĺžil sa. Tak ho vyhnali.

„Vy ste ako vlci“, povedal im. Zomrel o týž−
deň ako nájomník u Karola Pavloviča (dom
stál Pod Hôrkou), na cintoríne dostal po−
rážku a zomrel v dome. Bol to dobrý člo−
vek. Keď som ho ako malý chlapec po−
zdravil: „Pochválen, Pán Ježiš Kristus!“,
odpovedal: „Až na veky amen!“ Jeho man−
želka potom bývala u p. Ambrovej (obchod
Jany Hanicovej) viac rokov. Bola to čestná
osoba. Vtedy neboli spory medzi veriacimi
v Beckove. Až po vojne sa to vyhrotilo.

Na Vianoce sa chodievalo v podvečer
na utiereň do evanjelického kostola a na
polnočnú chodievali aj evanjelici do kato−
líckeho.

Ako chlapec som pásaval husi p. Am−
brovej za jedlo. Na jeseň som dostal čiap−
ku ako odmenu.

Tieto spomienky sme zaznamenali po−
čas jedného z našich rozhovorov 17.08.2009.
Starý pán a jeho manželka Mária (1924) sa
radi podelili o čriepky spomienok zo svojej
mladosti. Nič nezakrývali, majú už vek, kedy
sa nosí len pravda. Uprostred leta oslávila
p. Anna svoje 85. narodeniny a v polovici
októbra – ako tie dni bežia – aj p. Fleisch−
man 99 narodeniny! Je najstarším občanom
v našej obci a s manželkou žijú v manžel−
skom zväzku vyše 65 rokov. Úctyhodný
vek, požehnané roky. Manželia Fleischma−
novci žijú aj dnes v rodnom dome v láskavej
opatere najstaršej dcéry Amálie a tešia sa
pozornosti celej rodiny, syna Jozefa, dcér
Leonóry a Márie a ich rodín. Do ďalších
rokov im želáme predovšetkým Božie po−
žehnanie, dobré zdravie, pokoj v rodine
a veľa vzájomnej lásky.

RR BN a Dana Badžgoňová

99 rokov spomienok Rozlúčka
Slnko ešte stále ohrievalo okolitú zem. Jeden z krás−

nych slnečných júlových dní. Teplo, nekonečná horúča−
va sálajúca z každého miesta v Beckove. Rutina, tá mi−
lovaná všednosť každodenného života. Deň ako každý
iný, bežný, zvyčajný. Nik z nás netuší nestálosť, nik z
nás nie je pripravený na drzú zmenu. Zaužívaný životný
kolorit vysychá. Takí sme, veru. Nikdy nevieme, kedy
dôjde k závažnému zvratu, kedy sa čaro šťastia a poho−
dy rozptýli a ponorí do mĺkvej, desivej atmosféry. I s tým
treba počítať. A vekom snáď dokážeme vyrovnanejšie
prijímať žiaľ útočiaci na našu myseľ a sužujúce utrpenie.
Skúsenosti však poskytujú zopár podstatných životných
udalostí a potom, keď príde ďalšia, „prirodzenejšie“ po−
môže prekonať precitlivenosť vlastnej duše. Čas je naj−
lepší lekár. Azda otupí bolesť a srdce pritom aspoň mier−
ne pookreje.

Viditeľné veci možno ohmatať, možno vziať do rúk, mož−
no zahodiť... no tie veci, ktoré sú neviditeľné, tie nám dá−
vajú zmysel života: ušľachtilá láska, úcta k životu, tole−
rancia. Tieto vyššie city nie sú ľahostajné milujúcemu a
vľúdnemu človeku. Pán Samko Kollár taký bol. Odišiel
však skôr, nečakane. Nerozlúčil sa. Nestihol. Pokorný a
vyrovnaný človek, ktorý rýľoval v záhradke. Usilovný člo−
vek, ktorého králiky a voľakedy i prasiatko netrpezlivo
vyčkávali vo svojich príbytkoch. Usmievavý človek, kto−
rého hrozno chutilo vždy najsladšie. Človek, ktorý so psí−
kom sedával na lavičke balkóna alebo pod ním na malej
drevenej stoličke. Maškrtník, ktorý obľuboval salámu, naj−
mä večer a zemiakovú kašu. Taký bol pán Kollár.

Sediac v dome smútku niekoľkokrát zahrmelo. Premen−
livosť počasia sa prejavovala i v deň poslednej rozlúčky s
ním. Príroda je mocná a ukázala svoju výraznú silu aj
tento raz. Akoby sa zo zatiahnutej oblohy začalo napriek
duneniu vyjasňovať. To jagavé slnce vyšlo nad Bakoš a
prekrásne zasvietilo na rozľahlé lúky. Bolo počuť vtáčika.
Raz. Zaštebotal iba raz. Aj tá nádhera – prírodná krása –
tak vystrela v tejto psychicky náročnej chvíli svoje večne
nápomocné ruky. Kiežby existoval jeden univerzálny kľúč,
ktorým by sme odomkli a aspoň čiastočne rozveselili smutné
srdiečko žijúcich a opustených. Kiežby sa dalo zaraz pre−
konať napätie a neutíchajúci zurčiaci bôľ zo straty blízke−
ho. Kiežby ... Nie je v ľudských silách dokázať i bez tých
najnepatrnejších prekážok povzniesť sa nad to obyčajné
ľudské utrpenie, ktoré je tak veľmi zraňujúce a dlhotrvajú−
ce. Vyrovnať sa so zmenou vyžaduje odvahu. Zmieriť sa
s novou skutočnosťou zase vytrvalosť a húževnatosť.
Ostáva nám naučiť sa žiť s tým, čo ešte máme. Byť sta−
točný i neústupný a nevzdať sa. Taký je život. Miestami
láskavý a nežný, inokedy priam neznesiteľne zverský a
nemilosrdný. Nenavyberáme si. Preto treba bojovať. Pán
Kollár bojoval. Do poslednej chvíle. Pracoval, nesťažoval
sa, hoc ho už nohy neposlúchali, stále oplýval činorodos−
ťou a nevyčerpateľnou aktívnosťou. Ako sa zdá, i tá nie je
bezodná. Orezávať stromy, kosiť trávu, pestovať zeleninu
a chovať zvieratá nebolo pre Samka Kollára záťažou. Prá−
ve naopak. Svižnými, rezkými pohybmi aj vo svojom vy−
sokom veku odhŕňal v zimných mesiacoch ťažký sypký
sneh. A šlo mu to od ruky. Ani jeden zo susedov nemal
tak dôkladne upravený chodník...

Svet si na život zvykol. Rovnako ako na smrť. Porozu−
mel striedaniu dňa s nocou, či striedaniu ročných období.
Tá zmena je taká prirodzená ako purpurový zrod nového
života a odchod zo svetského života. Nič nové. Taký je
zákon prírody. Taký, ako ľudstvo samo.

PhDr. Lenka Mandelíková
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Jozef Ľudovít Holuby
(1836−1923)

Len niekoľko kilometrov od Beckova, v Lubine, sa 25.
marca 1836 narodil Jozef Ľudovít Holuby,  právom nazýva−
ný najväčším znalcom malín a černíc v Uhorsku.

Už ako chlapec zbieral a spoznával rôzne rastliny. Veľkú
zásluhu mal na tom jeho otec. Neskôr ako študent evanjelic−
kého lýcea pokračoval vo svojom záujme o botaniku. Po
pôsobení vo Viedni a v Skalici sa na 48 rokov usadil v Ze−
mianskom Podhradí ako evanjelický farár. Tento najväčší
slovenský prírodovedec svetového mena objavil niekoľko
nových rastlín. Najväčšiu pozornosť venoval ostružinám a
malinám. Bol to práve on, ktorý významne prispel k spozná−
vaniu slovenskej flóry. Veď jeho prvý herbár obsahoval 1200
kusov rastlín. Rastliny do druhého zbieral v okolí Trenčína a
tretí obsahoval rastliny z prírody okolo Pezinka. Ten prvý bol
nútený predať a nachádza sa v Budapešti, druhý daroval
Slovenskej muzeálnej spoločnosti v Martine a tretí zase ve−
noval Botanickému ústavu Karlovej univerzity v Prahe. Ďal−
šia jeho zbierka mala 3000 kusov a je v rumunskej Kluži.
Ako znalec húb opísal 638 druhov, a to hlavne z Trenčian−
skej stolice. V roku 1888 mu vyšlo najväčšie botanické dielo
Flora des Trencsiner Comitates. Jeho menom je označe−
ných 55 druhov malín a ďalších 20 rastlín. Tento botanik si
dopisoval so 150 vtedajšími osobnosťami nielen botanického
sveta. Taktiež s J.M. Hurbanom, P.O. Hviezdoslavom, S.H.
Vajanským, A. Jiráskom a ďalšími. Bol doktorom Karlovej
univerzity v Prahe. SAV udeľuje od roku 1984 medailu J.Ľ.
Holubyho. Všetci poznáme turistickú chatu na Javorine, kto−
rá nesie jeho meno. Jej výstavba sa začala v roku 1923,
neskôr vyhorela, ale znova ju postavili v roku 1930.

Za svojimi malinami a ostružinami Holuby chodil cez Váh
i do beckovskej prírody. Neraz skoro ráno zaklopal na dve−
re evanjelickej fary. Pani farárka ho privítala a pustila dnu. V
kuchyni ho ponúkla povestnou dobrou kávou a po krátkom
rozhovore s farárom sa vydal Matiáškou za svojimi ostruži−
nami a malinami.

Ľubomír Paulus

Povesť o založení kostola
a Nového Mesta nad Váhom

Nové Mesto nad Váhom patrilo už v roku 1263 k význam−
ným obciam, pretože Belo IV. zaň dostal od martinsberského
opátstva za výmenu pevnosť Güssing. Neskôr mesto pripa−
dlo Stiborovi, ktorý tu v roku 1413 založil opátstvo. Na opev−
nenom pôvodne gotickom farskom kostole, vo vnútri bohato
vyzdobenom v barokovom slohu, je dodnes nad vchodom
nápis, ktorý dal vyryť Stibor: Anno sui MCCCCXIII magnificus
dnus Stiborius quondam Wajda Transsilv.fundator huius mo−
nasterii instituit hoc opus ecclesiae orate pro eo.

O vzniku kostola sa zachoval nasledujúci príbeh:
Mocný veľkoknieža Stibor sídliaci na hrade Beckov mal

krásnu dcéru, ktorú nadovšetko ľúbil. Raz, keď sa na dvore
mocipána konala veľká slávnosť, dievčina sa odobrala do
hradnej záhrady, aby unikla z hlučnej spoločnosti. Ako sa z
vysokej skaly zahľadela do diaľky, nečakaný nápor vetra jej
schytil nádhernú čipkovú šatôčku, obľúbený dar od istej ang−
lickej princeznej, a odvial ju preč. Dievčina s plačom bežala
za otcom a vyrozprávala mu svoj žiaľ. Stibor nezniesol po−
hľad na smútiacu dcéru, sľúbil jej, že na mieste, kde vzácnu
šatku nájdu, dá postaviť krásny kostol. Na všetky strany
vyslal panošov, no tí sa vrátili so smutnou správou, že čip−
kovanú šatku nenašli. Prešiel rok a dievčina stále smútila za
šatkou. Jedného dňa, keď mocný hradný pán so svojou
družinou poľoval v okolí hradu, jeden zo sluhov našiel čipko−
vanú šatku v bútľavom strome. Stibor šťastného nálezcu
štedro odmenil a tak, ako sľúbil, dal na tom mieste vybudo−
vať honosný kostol, okolo ktorého sa neskôr usadili ľudia a
založili Nové Mesto nad Váhom.

Z knihy: Karl Benyovszky, Považie – hrady, zámky a
povesti                                                               (ĽP)

Od Petra dostávam SMS: „Zajtra idem
s jaskyniarmi do Beckovskej jaskyne. Ak
si Beckovský patriot, môžeš sa pridať.“

Beckovská jaskyňa sa nachádza asi 2,5
km severovýchodne od obce, neďaleko kóty
Bukovinky. Tajomné diery a pukliny v tejto
časti hory vždy lákali ľudí. Môj otec spomí−
na, že už v medzivojnovom období tu boli
zaznamenané prvé pokusy prekopať sa do
podzemných priestorov. V prútených košoch

a na lanách bola vyťahovaná suť a kamenie
na povrch. Boli skôr inšpirované objavením
tajomného pokladu, ako túžbou zdokumen−
tovať novú jaskyňu. V päťdesiatych rokoch
minulého storočia vykonával predbežný
prieskum v tejto lokalite speleologický nad−
šenec Ján Majko. Zlom nastal, keď koncom
roku 1982 Jaroslav Prokopenský ukázal
Petrovi Zámečníkovi dutinu v tvare nepravi−
delnej elipsy asi 5 x 2,5 m s hĺbkou 4 m. V
najhlbšom mieste bola vykopaná 1,5 m hl−
boká sonda. Predpokladal, že v podzemí sa
musia nachádzať ďalšie neznáme priestory,
ku ktorým sa bude treba prekopať. Prvá
pracovná akcia sa konala 27.2.1983. V prie−
behu roka bolo vyťažených okolo 25 metrov
kubických sute a kamenia. Množstvo nad−
šencov dobrovoľne pracovalo v denných aj
nočných hodinách, aby moli byť účastní ta−
jomného objavu.

V noci z 12. na 13. novembra 1983 P.
Pospíšil, V. Zámečník, P. Zámečník st. aj
ml., J. Katrinec a J. Hlubochý objavili na dne
sondy v hĺbke 12 metrov pod povrchom
vytúžený čierny otvor, z ktorého prúdil silný
prievan. Otvorom na dne vstupnej studne
pokračovala jaskyňa ďalšou 10 metrov hl−
bokou studňou o priemere 2 metre, po ce−
lom obvode zdobenou nátekmi a kvapľami.

Na jej dne sa oknom dostaneme nad 25
m vysoký Majkov dóm. Svojimi rozmermi
17x6x25 metrov je doteraz najväčším ob−
javeným priestorom jaskyne. Traverzom
päť metrov pod stropom Majkovho domu je
možné prejsť do Bieleho dómu. Do dómu
ústi 13 m vysoký slepý komín, z ktorého
vyteká krásny biely sintrový vodopád.

Dno Majkovho dómu je pokryté veľkými
balvanmi a kusmi sintra o priemere až 50
cm. Pod severozápadnou stenou sa na−
chádza zaujímavý priestor. Jeho steny sú
pokryté pizolitmi, ktoré pripomínajú trsy ko−
ralov. Južným smerom sa dostaneme pod
11,5 m vysokú studňu, ktorá ústi do Kryš−
tálovej chodby. Chodba a priľahlé priestory
za ňou sú najkrajšie miesta v jaskyni. Mimo

bežnej kvapľovej výzdoby sa tu nachádza
veľké množstvo priezračných kryštálov
rôzneho tvaru a veľkosti. I tu je veľké množ−
stvo hrachovcov a je pozoruhodné, ako sa
tvoria i na niektorých kryštáloch.

Postupne boli objavované ďalšie priesto−
ry. Z Beckovčanov sa na nich zúčastnili Š.
Strieženec,  J. Pažitný (žijúci v Kálnici) a veľ−
kou mierou aj starosta Kálnice M. Borcovan.

Jaskyňa má zatiaľ dĺžku 150 m a naj−
väčšiu hĺbku 70 m. Tep−
lota sa pohybuje okolo
8° C. Prítomnosť neto−
pierov v hornej časti jas−
kyne prezrádza množ−
stvo trusu. Jedného sa
nám podarí objaviť, ale
skôr ako ho stihneme
odfotiť, odlieta do tmy.
Všetko je vlhké až mok−
ré. Jaskyniari mi poži−
čiavajú rukavice, aby
som si nezašpinil ruky.
Po zlezení prvého reb−
ríka ich odkladám do
vrecka. Nemám v ru−
kách dostatok citu. Naj−
dlhší rebrík má 55

„ščeblov“ s celkovou dĺžkou asi 17 met−
rov. Pošmyknutie môže mať fatálne ná−
sledky. Okrem toho, korózia na rebríkoch
už tiež vykonala svoje.

Rozdeľujeme sa na dve skupiny. Zdat−
ných odvážlivcov a nás ostatných. V kľu−
katej úzkej šachte sa roztratíme na dvojice
a jednotlivcov. S pomocou jaskyniarov sa
opäť všetci stretáme v Majkovom dóme.
Od úzkych plazivých chodbičiek sme to−
tálne zašpinení od päty až po uši. Oddy−
chujeme a z úst nám vychádzajú chuch−
valce pary. Na spotený chrbát mi začína
sadať chlad. Po dvoch hodinách skákania,
plazenia, vyliezania a zliezania začínam cí−
tiť únavu. Posledné fotografie a začíname
stúpať po rebríku k východu. Vychádzame
do krásneho slnečného dňa.

Text: Ing. Ľubomír Čikel
Foto: Peter Ondrejovič

Návštevy sa zúčastnili: Peter Ondrejo−
vič, Ján Jaroščiak, Vladimír Strieženec, Ju−
raj Bubeník, Jakub Bubeník, Ľubomír Čikel,
speleologický sprievodcovia: Lukáš Kubiči−
na, Marcel Rosa

Náv�teva Beckovskej jaskyne
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Rozlúčka so Štefanom Barincom
Dňa 6. októbra 2009 sa občania

obce, spolupracovníci, priatelia a spo−
luhráči navždy rozlúčili s občanom
našej obce – p. Štefanom Barincom,
ktorý kolektív obce náhle opustil vo
veku 71 rokov.

Počas svojho života vynikal hlavne
na športovom poli, futbal hrával ako do−

rastenec a dospelý za Spartak Myjava, počas vojen−
skej základnej služby hrával futbal za Duklu Sabinov.
V bývalom Zväzarme a počas vojenskej služby získal
I. výkonnostnú triedu za viac ako 100 zoskokov pa−
dákom. Po vojenčine hrával futbal za Považan Nové
Mesto nad V8hom. Ako dorastenec bol zaradený do
reprezentácie Západoslovenského kraja. Svoju kariéru
ukončil v Slovane Beckov ako spojka s číslom 9.

Celý svoj produktívny vek pôsobil na jednom pra−
covisku, a to vo Vzduchotechnike v Novom Meste
nad Váhom ako robotník.

ČESŤ TVOJEJ PAMIATKE.

NOVÉ KNIHY
 zakúpené v mesiaci máj

do Obecnej knižnice v Beckove

KNIHY PRE DETI A MLÁDEŽ
N.D.Wilson − 100 skriniek, Richard Walker − Ako fun−

guje ľudské telo, Thomas Brezina − Ako vyčarovať su−
perchalana, Thomas Brezina − Klub záhad – Duchovia
vlkov, Thomas Brezina − Klub záhad – Prekliaty zá−
mok, Gudule − Chlapec, ktorý žil v mojej hlave, Ada
Žigová − O snehuliakovi s horúcim srdcom, Markus
Grolík − Perry Panter a návrat múmie, Markus Grolík −
Perry Panter a myšia mafia, Martina Solčanská −
Počkám tu na teba, Thomas Brezina − Hľadači pokla−
dov – Poklady zo záhrobia, Jagueline Wilsonová −
Pyžamová párty, Jagueline Wilsonová − WWW.trápenie,
Philip Steele − Rytieri a hrady, Zsolt Szabó − S Ezopom
o zvieratkách

BELETRIA PRE DOSPELÝCH
Steve Berry − Benátska zrada, Joan Johnstonová −

Druhá šanca pre lásku, Stephenie Meyerová − Hosti−
teľ, Javier Moro − Indická princezná, Jana Šimulčíková
− Jed nášho milovania, Dominik Dán − Knieža smrť,
Marcia Willettová − Láska je výhra, Robin Pilcher − Lás−
ka za oceánom, Iva Kučerová − Loviť alebo nebyť, Da−
vid Gibbins − Najvzácnejší rukopis, Candice Proctoro−
vá − Noc v raji, John Grishan − Odvolanie, Christian
Jacq − Pomsta bohov – Uctievačka božstiev, Bernhard
Schlink − Predčítač, Patrícia Cornwellová − Predná lí−
nia, Jeffery Deaver − Rozbité okno, Joy Fieldingová −
Sieť, Eva Biela Brndiarová − Sila lásky, Jenny Down−
hamová − Skôr než zomriem, Táňa Keleová−Vasilková
− Srdce v tme, Khaled Hosseini − Tisíc žiarivých sĺnk,
Richard a Rachel Hellerovci − Trinásty apoštol, Dani−
el Silva − V tieni Moskvy, Paulo Coelho − Víťaz je sám,
Tamasra McKinley − Zem za morom

M. Hurtíková, Obecná knižnica v Beckove

VIETE, �E...
v 9. − 10. storočí bol hrad Beckov označovaný ako:

leányvár – dievčenský hrad; tűndevár – hrad víl; bo−
londvár – bláznivý hrad?                              Ľ. Paulus

Športové aktivity – kam za plávaním
Širokej verejnosti našej obce predstavujem miesto na relax – a to bazén

Združenej priemyselnej školy, Bzinská ul.č.11 v Novom Meste nad Váhom, č.
tel. 7465258. Na uvedenom čísle si môžete s pracovníkmi dojednať návštevu
bazéna a títo vám vysvetlia aj podmienky, ktoré treba dodržať pri návšteve
bazéna. Mnohí už roky tento bazén navštevujeme a verte tomu, že sa to oplatí.

Pavol Hladký

Na foto: Pavol Hladký, poslanec OZ v Beckove, Vladko Kuchárik a zodpo−
vedný pracovník bazéna p. Jozef Benech.

BLAHOŽELANIE
Dňa 13. novembra 2009 sa dožíva náš občan
Ján HLADKÝ
významného životného jubilea − 70 rokov života. Jedná sa o dlhoročné−
ho chovateľa ťažných koní v obci a v súčasnosti aj posledného. Meno−
vaný si váži rodný grunt a je veľký milovník prírody v Beckove a jeho
okolí. Občania obce mu želajú všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie,
do ďalších rokov života.                  Miroslav Uherčík a Pavol Hladký
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Keď som sa po základnej škole roz−
hodovala, akým smerom sa bude ube−
rať môj nasledujúci život, netušila som,
na aké miesto ma vietor z pod Považia
zaveje. Odmalička som mala rada po−
hyb a hry, preto som sa začala pod tak−
tovkou otca venovať volejbalu. Postup−
ne z malých úspechov v žiackej súťaži
vznikali väčšie a cennejšie. Rodičia boli
na mňa hrdí, keď som do svojich rúk
ako kapitánka družstva preberala me−
dailu majstra Slovenska v juniorskej
súťaži a pokračovala už o niečo staršia
v ženskej kategórii najvyššej volejbalo−
vej ligy. Ale s úspechmi športovca záro−
veň prichádzajú aj menej radostné chvíle.
Boli spojené s rôznymi zraneniami, po
ktorých som sa už následne nedokáza−
la vrátiť na palubovku. Kariéra športov−
ca sa končila, ale ja som sa nevzdáva−
la. Keď nemôžem hrávať ja, budem as−
poň pomáhať mojim spoluhráčkam a
ďalším športovcom v naplnení podob−
ných ideí a túžob, aké som mala ja.
Začala som študovať na zdravotníckej
škole odbor diplomovaný fyzioterapeut.
Že neviete, čo to záhadné slovíčko zna−
mená? Tak ja vás s prácou fyzioterape−
uta trošku oboznámim.

Život človeka je bezprostredne spo−
jený s jeho pravidelnými návykmi. Mno−
hokrát sú však nesprávne! Opakované
zlé vstávanie z postele, chybné drža−
nie tela pri chôdzi, nesprávne prevá−
dzanie každodenných bežných činnos−
tí, nesprávne sedenie v práci alebo jed−
nostranné zaťaženie pri športe. Násled−
kom nesprávnych návykov sú na tele
na jednej strane svaly preťažované, iné
pomerne nevyužívané. Táto disharmó−
nia vo väčšine prípadov spôsobuje
bolesť, obmedzenie pohybu a tým aj
zníženie telesnej výkonnosti. Aby sme
týmto bolestivým stavom predchádzali,
využívame v súčasnosti na jednej stra−
ne rôzne druhy masáží, uvoľňujúce a
regeneračné techniky a na strane dru−
hej moderné cvičebné postupy.

Fyzioterapia sa zaoberá nielen pred−
chádzaním bolestivých stavov, ale aj
stavmi po úrazoch, operáciách a ocho−
reniach.

Fyzioterapia používa rôzne techni−
ky, ktoré umožňujú zlepšiť pohybovú
funkciu svalov a kĺbov do maximálne
možného rozsahu pohybu. Je schop−
ná riešiť a urýchliť liečebný proces po−
hybového aparátu a znížiť, až dokonca
odstrániť, bolesti a stuhnutie svalov a
kĺbov. Napr. špeciálne cvičenie zvyšu−
je pohyblivosť jednotlivých kĺbov a po−
silňuje svaly a čiastočne zlepší i po−
hyblivosť u ľudí s artritídou (ľudovo na−
zývanou reuma) a osteoporózou (red−
nutím kostí) alebo úplne odstráni po−
hybové problémy, ktoré vznikli po zlo−
menine.

Fyzioterapeuti hrajú veľmi dôležitú

úlohu v liečebnej rehabilitácii, či už v
rámci liečby, reedukácie či prevencie.
Napríklad sú schopní pomôcť ľuďom po
mozgovej mŕtvici, naučiť sa znovu po−
hybovať s ohľadom na vzniknuté po−
stihnutie. Učia ich postarať sa sami o
seba, tzn. sebestačnosti. Využívajú špe−
ciálne metódy cvičenia, aby dosiahli čo
najlepšiu kvalitu pohybu.

S akými problémami vám môže fy−
zioterapia pomôcť?

Je schopná riešiť akýkoľvek pohy−
bový problém, ktorý zahrňuje svaly, kĺby
alebo nervy.

Ochorenia, ktoré je fyzioterapia
schopná riešiť:

bolesti pohybového aparátu, ako je
napr. artritída;

bolesti chrbta a krku, vrátane poúra−
zových stavov;

detskú mozgovú obrnu;
príznaky, ktoré sa vyskytujú u tehot−

ných žien (bolesti chrbta, stresová in−
kontinencia);

bolestivé stavy, ktoré vznikajú po
jednostrannom preťažení organizmu;

astma a ochorenie dýchacej sústavy;
poranenia vzniknuté pri športe (úra−

zy);
poranenia vzniknuté popálením;
stavy po infarkte myokardu;
stavy po CMP (mozgovej mŕtvici) a

ďalšie neurologická ochorenia;
príznaky vzniknuté následkom stresu.
Aké terapeutické metódy používajú

fyzioterapeuti?
cvičebné programy − zväčšujú po−

hyblivosť a svalovú silu;
špeciálne metodiky − používajú len

fyzioterapeuti, ktorí sú v nich vyškolení
( Vojta, Bobath, Kabat, McKenzie, Špi−
rálová dynamika, Škola chrbta, Pilates,
Fitlopta atd.);

mobilizácia a mäkké techniky − aby
odstránili bolesť a napätie v svaloch;

elektroliečbu − napr. ultrazvuk, laser;
akupresúru − používajú len fyziote−

rapeuti špeciálne vyškolení v tejto me−
todike;

vodoliečbu − rôzne kúpele, cvičenie
vo vode;

masáže (klasická, športová, reflex−
ná, lymfodrenáž a pod.).

Kde fyzioterapeuti pracujú?
Môžete ich nájsť v rôznych zariade−

niach − v nemocniciach na oddelení lie−
čebnej rehabilitácie a fyzioterapie, zdra−
votníckych centrách, v spolupráci s le−
kármi špecialistami, v centrách aktívne−
ho odpočinku, v domovoch dôchodcov
a niektorí z nich navštevujú klientov v
domácom ošetrení. Väčšina z nich pra−
cuje v nemocniciach a ostatní vlastnia
svoju súkromnú prax. Váš praktický le−
kár či akýkoľvek špecialista vás môže
odporučiť k fyzioterapeutovi.

Zdraví vás diplomovaný fyzioterapeut
Alena Hladká

Ako sa mení náš život:

VIETE, ČO JE FYZIOTERAPIA?
Sadíme stromy

Po veternej kalamite v auguste 2008, ktorá zapríčinila
vyvrátenie a poškodenie drevín na miestnom cintoríne, Obec
Beckov dala návrh na výrub 13 drevín koreniacich na po−
zemku vo vlastníctve Obce Beckov.

Jednalo sa o 5
exemplárov drevín lipy
malolistej, ktoré korenili
v lipovej dvojradovej
aleji cintorína. Išlo o
odrastené dreviny, kto−
ré boli poškodené pre−
važne vetrom a boli po−
značené svojím dlhým
vekom. Tieto museli byť
z hľadiska bezpečnos−
ti občanov vyrúbané.

Tento výrub bol
uskutočnený v súlade
so zákonom č. 543/
2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny v zne−

ní neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŽP SR č.
24/2003 Z.z.. Rovnako tieto predpisy určujú vykonanie ná−
hradnej výsadby za vyrúbané stromy, ktoré platia všeobec−
ne a pre všetkých občanov v rovnakej miere.

Komisia životného
prostredia a poslanci
obecného zastupiteľ−
stva preto zorganizovali
brigádu na náhradnú
výsadbu stromov, kto−
rá sa uskutočnila v so−
botu 10.10.2009. Na
cintoríne pribudlo v lipo−
vej aleji 9 nových exem−
plárov lipy malolistej, v
parku sme vysadili 2
nové lipy a pred obec−
ným úradom za kapln−
kou sme na zelenú plo−
chu pri regulačnej sta−
nici plynu vysadili 2
kusy Platana javorolis−
tého. Za pomoc pri vy−
kopaní jám pre nové
stromy sa chceme poďakovať pracovníkom obecnej pre−
vádzky a firme REX.

Počasie bolo ako na objednávku. Po vysadení stromov
nám jesenný dážď výdatne sadenice polial a ušetril nám tak
ďalšiu prácu s polievaním.

Chceme touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným
poslancom, starostovi obce, členom komisie a obecnej pre−
vádzky za ich čas, ktorý venovali skrášleniu nášho životné−
ho prostredia. Obec bude i v budúcnosti venovať pozornosť
výsadbe zelene na verejných priestranstvách. Radi privíta−
me námety občanov na skrášlenie našej obce a rovnako
budeme sledovať plnenie náhradnej výsadby.

A. Benková, tajomníčka KOŽP
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Dom č. 5 – bývalý župný sirotinec, v
18. storočí kúria Strechayovcov; kaštieľ
Čákiovcov, kúria Pongrácovcov – dom
s trojkrídlovým pôdorysom od námes−
tia uzatvorený múrom. Hlavné krídlo je
poschodové, opreté o stredoveký hra−
dobný múr; bočné krídla sú prízemné.
Renesančný kaštieľ je postavený na zá−
kladoch starších
domov, ktoré sa
nachádzali na
vnútornej strane
stredovekých hra−
dieb. Renesanč−
ná výstavba za−
komponovala do
hlavného krídla aj
juhozápadnú baš−
tu, ktorej pozostat−
ky sa doposiaľ za−
chovali v suteréne
budovy v juhozá−
padnom rohu.
Stavitelia ju prepo−
jili s pivnicou, si−
tuovanou pozdĺž
opevnenia. V tomto období mala kúria
poschodové hlavné južné krídlo a krát−
ke západné prízemné a východné dvo−
rové krídlo. Na poschodí hlavnej fasá−
dy bol vybudovaný štvorhranný arkier.
Dvorová fasáda bola pavlačová, osa−
dená na kamenných konzolách, z kto−
rých sa niektoré zachovali. Renesanč−
ná výstavba je datovaná do 2. tretiny
17. storočia (do 1680).

Neskorobaroková prestavba z po−
slednej tretiny 18. storočia zhodnotila
pôvodnú stavbu. Pristavili arkádovú
chodbu k dvorovej fasáde hlavného
krídla, z ktorej sprístupnili jednotlivé
miestnosti. Miestnosti na prízemí zakle−
nuli valenými klenbami s päťbokými
výsečami a miestnosti na poschodí

korýtkovými klenbami. Steny vyzdobili
nástennými maľbami s obľúbenými
mytologickými námetmi. Vo dvoch sá−

lach hlavného krídla boli identifikova−
né scény zo života bohyne Diany a maľ−
ba „Sebažertva Alcestídy“ v jednej a v
druhej sále výjavy zo života boha mora
Poseidóna. Klenbové maľby sú rámo−
vané iluzívnou architektúrou s medai−
lónmi a idealizovanými antikizujúcimi
hlavami, rastlinnými ornamentmi, exo−

tickými krajinkami a figúrami. Ornamen−
tálne maľby pokrývajú aj bočné steny
a špalety okien. Obrazy sú maľované v
tej dobe obľúbenou technikou „en gri−
seille“ s použitím sivých farieb na zvý−
raznenie antických, dávno zašlých čias.

Maľby boli reštaurované v r. 1979
(E. Ricottiová). Ich autor je neznámy
majster provincionálnej úrovne.

Ďalšie stavebné úpravy sa vykonali
v 70−80. rokoch 19. storočia v histori−
zujúcom neobarokovom štýle, kedy
premaľovali aj nástenné maľby. Budo−
va začala slúžiť ako župný sirotinec, kto−
rý fungoval až do konca 2. svetovej
vojny. Počas prechodu frontov v r. 1945
zriadili v nej vojenskú nemocnicu V 60−
tych a 70−tych rokoch v nej obec pre−
vádzkovala kino Obzor. Po jeho zruše−
ní budova zostala nevyužitá.

Po r. 1989 obec predala budovu do
súkromného vlastníctva na reštaurač−
né účely. Majiteľ Ján Pienčák ju upra−
vil pre súčasné podmienky so zacho−
vaním pôvodných priestorov. Je v nej
kolkáreň, bar a ubytovňa. Vo dvore sa
poriadajú v letných mesiacoch koncer−
ty populárnej hudby.

Mgr. Dana Badžgoňová

Literatúra:
1) Anna Petrová−Pleskotová, Maliar−

stvo 18. storočia na Slovensku. Vydalo
VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava
1983; s. 54 text; obr. 176.

2)Beckov I., WillArt Nové Mesto nad
Váhom 2006; s. 163−165. Silvia Paulu−
sová, Kultúrne dedičstvo Beckova; s.
150 – 177.

Sirotinec v Beckove Úroda z na�ich záhrad
Posledné letné dni priniesli našim záhradkárom

nejedno prekvapenie. Možno ste ešte nevideli „siam−
ske dvojčatá“ v ríši jabĺk alebo gigantickú rajčinu vá−
žiacu cez jedno kilo.            (b) foto: Ľubomír Paulus
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Včelárske základné organizá−
cie sú na Slovensku prestarnuté
a vekový priemer je 64 rokov. ZO
v Novom Meste nad Váhom má
v súčasnosti priemer 58 rokov, a
tak sme sa zamýšľali, ako omla−
diť včelárstvo a ako pritiahnuť
mladých ľudí do včelárenia. V
mojich myšlienkach bola i škol−
ská včelnica, ale školy, ktoré som
vytipoval, neprejavili záujem. A
tak som sa rozhodol vytvoriť tu−
ristickú trasu so včelármi. Oslovil
som turistov, poľovníkov, ochran−
cov prírody a po niekoľkých se−
deniach som si ujasnil, ako by
mal taký náučný chodník vyze−
rať. Vedel som, že včelársky chod−
ník nemôže slúžiť len pre včelá−
rov, ale pre širokú verejnosť, na−
koľko včelári sa majú možnosť
vzdelávať na odborných včelár−
skych prednáškach. Mojou sna−
hou spoločne s kálnickými vče−
lármi bolo vytvoriť chodník pre
každého človeka, ktorí chce strá−
viť akú−takú chvíľu v prírode.
Chodník je zameraný najmä pre
školy, k spolupráci bol prizvaný
aj vedúci oddelenia školstva pri
MÚ v Novom Meste nad Váhom
Mgr. Dušan Heveri. Či sa nám
podarilo vytvoriť chodník najmä
pre žiakov, ktorí navštevujú 5.−6.
ročník, sme otestovali pri jeho
otvorení. Pozvali sme deti zo zá−
kladnej školy v Beckove, ktorých
prišlo cca 60, žiakov zo základ−
nej školy v Kočovciach, ktorých
prišlo cca 40, ktorí, nakoľko išli
peši, si prezreli i triedičku odpa−
du v PD Kálnica. Prišli aj všetci
žiaci zo ZŠ a MŠ v Kálnici. Prišli
aj zvedaví dospelí občania z Kál−
nice a z Nového Mesta nad Vá−
hom a starostovia z Kálnice a
Kočoviec.

Chodník sa otvoril o 9.hodine
za prítomnosti Slovenskej televí−
zie, televízie Pohoda z Nového
Mesta nad Váhom, predsedu SZV
Ing. Ľudovíta Gála a predsedu PD
Kálnica. Potom sme sa vystrojili
na jednotlivé stanovištia. Na sta−
novišti č. 2 boli prítomní poučení,
ako sa správať na včelnici, ako
sa správať v prírode a prečo ná−
učný chodník nesie meno Jozefa
Miloslava Hurbana. Pripomíname
si, že J.M. Hurban chodil z Bec−
kova do Kálnice ku krstným rodi−
čom peši práve cez Hrabovník do
mlyna u Viktoriovcov. Tam bol i
slávnostne vymenovaný pod veľ−

kou lipou za slovenského kráľa.
Nakoľko v Kálnici nebolo vý−
znamnejšej osobnosti, ako je J.M.
Hurban, chodník nesie jeho
meno.

Postupne, ako sme prechá−
dzali po jednotlivých stanoviš−
tiach, sme si vysvetľovali, prečo
to stanovište je práve tu a aké
má opodstatnenie pri prechádz−

ke. Napríklad zo stanovišťa č. 2
sa dá prejsť na Beckovský hrad,
prípadne na salaš p. Birasa. Pri
stanovišti č. 3 je zaujímavý po−
hľad na Sochoň, kálnický cinto−
rín a neďaleko je občanmi Kálni−
ce, najmä p. Dovinom, stále udr−
žiavaný židovský cintorín, o ktorý
samotná židovská obec nejaví
zatiaľ záujem. Na stanovišti č. 4
a 5 – Rybníky
bolo v dávnej
dobe veľké ryb−
nikárstvo, od−
kiaľ sa ryby vy−
vážali po celej
Európe, a pre−
to aj v kálnic−
kom erbe sa
nachádza zlatá
rybka. Cez túto
dolinu sa dá
prejsť do Bec−
kova a Selca.
Stanovište č. 6
a 7. stojí zase
na trase, kde
sa dá prejsť do
Selca a prípad−
ne na Tematín. Stanovište č. 8 sa
nachádza nad futbalovým ihris−
kom TJ Zavažan, odkiaľ je pekný
výhľad na Nové Mesto nad Vá−
hom a Javorinu a z ktorého sa

dá ísť do Selca, na Inovec, do
Krajnej doliny a na Duchonku.
Celá trasa vedie po poľných ces−
tách a miestnom chodníku a v
budúcnosti sa uvažuje, že by sa
tu vytvorila aj cykloturistická tra−
sa. Toto všetko pokryla prvá eta−
pa chodníka, kde z eurofondov
sme čerpali čiastku 4.150 euro,
čo predstavovalo z celkovej hod−

noty diela cca 75 % a 25 % na−
viac vytvorili kálnickí včelári svo−
jou iniciatívou. Toto sa podarilo v
prvej etape. Druhá etapa bude
zameraná na dobudovanie WC,
nakoľko očakávame, že tam budú
chodiť najmä žiaci, chceme sprí−
stupniť, vyčistiť a zastrešiť studien−
ku pri stanovišti č. 7, kde by sa
vytvorilo i odpočívadlo. Z eurofon−

dov na túto dru−
hú etapu do−
staneme 3.150
euro a v tretej
etape v r. 2011
sa vytvorí je−
den veľký po−
sed na stano−
višti č. 8 v hod−
note 3000
euro.

Celý náučný
chodník bude
na svojich in−
formačných ta−
buliach pravi−
delne oboha−
covaný počas
celého roka,

kde budeme upozorňovať na vče−
ly, prírodu; stromy a kríky by sme
radi označili tabuľami so sloven−
ským a latinským názvom. Pri náv−
števe viac ako 5−člennej skupin−

ky sme sa dohodli, že budeme
robiť podrobný výklad, čo ďaleko
viac dá každému jednému náv−
števníkovi. Chodník má tú výho−
du, že sa nemusí absolvovať celý,
zo stanovišťa č. 1 a 8 je blízko
zastávka SAD, a tak sa dajú ab−
solvovať len vybrané stanovištia.
Tento náučný chodník má dĺžku
8 a pol kilometra a dá sa prejsť
cca za dve hodiny.

Pre kálnických včelárov je to
veľký záväzok, nakoľko informač−
né tabule bude treba stále ob−
mieňať a chodník udržiavať. Už
pri tejto prvej zaťažkávajúcej skúš−
ke sme vysvetlili účastníkom, že
by sme boli radi, aby sme sa ako
včelári mohli venovať svojim včiel−
kam, a nie robiť upratovačov po
návštevníkoch, čo bolo hneď na
začiatku objasnené a pri po−
chôdzke sme videli, že keď
niektorý žiak odhodil papier ale−
bo plastovú fľašu, druhý ho hneď
upozornil, aby ju zodvihol. A tak
keď nie iné, aspoň vedia, ako sa
chovať v prírode.

V Kálnici je t.č. 18 včelárov a
do prác sa zapojilo 11 včelárov
a je potešiteľné, že aktívne pra−
covali aj tí včelári, ktorí majú včiel−
ky vo svojich dvoroch. Na včelár−
skom náučnom chodníku svojou
iniciatívou a prácou prispeli: Ján
Pavlech, Milka a Jaroslav Pažit−
ní, Alexander Rabatín, Pavol Do−
vina, Ján Dlhopolec, Tibor Valo−
vič, Ing. Dušan Bednárik, Ing.
Miroslav Borcovan, Milan Jakuš,
Vladimír Potoček. Pri betonár−
skych prácach nám pomáhali Ján
Šlosár a Miroslav Krchnavý z pre−
vádzky obecného úradu.

Zároveň mi patrí poďakovať
starostovi obce Beckov p. Karo−
lovi Pavlovičovi za to, že nebolo
problémov pri vytyčovaní trasy,
nakoľko niektoré stanovištia ležia
v k.ú. obce Beckov, Ing. Borco−
vanovi pri vypomáhaní na úra−
doch, Anke Krchnavej za pomoc,
p. Vavrovi za nakreslenie a pre−
meranie náučného chodníka a
Ing. Miklánkovi za projekciu.

Bolo by na škodu, keby školy
nevyužili tento vzdelávací náuč−
ný chodník pre svojich žiakov. Na
tabuliach je uvedený kontakt na
sprievodcov – včelárov.

Tibor Valovič
predseda ZO SZV

v Novom Meste nad Váhom
Foto: © Ing. J. Tupý

Otvorenie prvého včelárskeho náučného
chodníka J.M. Hurbana na Slovensku
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BECKOV− Zamarovce 0:4
(0:1) 02.8.2009. Po krátkej letnej
prestávke sa opäť rozbieha nový
ročník a domáci privítali súpera,
s ktorým sa im za posledné dve
sezóny nedarilo bodovať − tak bol
favoritom stretnutia, čo využil už
v 2.min. po individuálnej akcii
Jančovič Dárius a otvoril skóre
zápasu. Celý polčas sa hrala vy−
rovnaná partia z miernou preva−
hou hostí. V II. polčase nechal
rozhodca výhodu a vzápätí pria−
my kop, s ktorého opäť Jančovič
Dárius skóroval na 0:2. Domácich
gól znervóznil a v 56.min. upra−
vili hostia 0:3 gólom Kukučku.
Hostia hrajúci v pohode a splnili
úlohu favorita a v 68.min. vymie−
tol pavučinu v bráne domácich
na 0:4 Oliš. Hostia zaslúžene vy−
hrali, ale rozhodca mohol pískať
rovinu. Góly: Jančovič D. 2, Ku−
kučka, Oliš. Rozhodca: Klimčík
Diváci: 120

II.trieda Sever: Výsledky
4. kola: 23.8.2009

Trenčianske Bohuslavice −
BECKOV 0:0, Drietoma − Skalka
nad Váhom 1:0, Opatová nad
Váhom − Zamarovce 2:2, Mnícho−
va Lehota − Svinná 3:2, Ivanovce
− Záblatie 1:1, Dolná Súča − Kľú−
čové 1:1, Melčice−Lieskové − TTS
Trenčín 6:1.

Žiaci – skupina B: 1.kolo
23.8.2009 − Kočovce − BECKOV
0:15 (0:5), góly: Peter Šimko 4,
Mikulička 3, Hazda 3, Štefánik 3,
Kanáloš, Martiš.

Výsledky II. Trieda Sever:
5. kolo: 29. − 30.8.2009

BECKOV − Mníchova Lehota
6:1, (0:1), 30.08.2009 TTS Tren−
čín – Drietoma 0:1, Kľúčové –
Melčice−Lieskové, Záblatie − Dol−
ná Súča 2:3, Svinná − Ivanovce
3:1, Skalka nad Váhom – Opato−
vá nad Váhom 0:1, Zamarovce –
Trenčianske Bohuslavice 11:1

5.kolo: 30.8.2009 – súhrn:
BECKOV − Mníchova Lehota 6:1,
(0:1). Domáci chceli potvrdiť bod
z vonku a naplno bodovať, ale
opäť im nevyšiel úvod zápasu a
hostia sa po fatálnej chybe zálo−
hy ujali vedenia v 12. min. Ba−
chincom. Domáci mohli vzápätí
otočiť dvoma tutovkami Matláka,
ale bez gólového efektu. Dokon−
ca polčasu sa hral útočný futbal
na oboch stranách. II. polčas vy−
šiel domácim ako s parkety, keď
v úvodnej päťminútovke otočili
vývoj stretnutia v ich prospech,
najskôr vyrovnal PÁLKA po fatál−
nej chybe brankára na 2:1, z pria−
meho kopu skóroval SLÁDEK a

PEVNÝ zvýšil na 3:1. Hostia po
studenej sprche sa nevedeli nájsť
na ihrisku a domáci pokračovali
v gólovom apetíte, keď Onderčo
a Pevný zvýšili už na 5:1. Koniec
zápasu sa odohrával na polovici
súpera, v ktorom už hostia rezig−
novali. A v poslednej minúte Ján
Križan kozmeticky skrášlil výsle−
dok na  konečných 6:1. Domá−
cim vyšiel štart do sezóny nad
očakávanie výborne, keď z 5 zá−
pasov iba raz prehrali, a to s aš−
pirantom na postup Zamarovca−
mi. Góly: Pevný 2, Pálka, Sládek,
Onderčo, Ján Križan − Bachinec.
Diváci: 80. Rozhodca: Valo.

2. kolo 30.8.2009 − Beckov  −
Chocholná Velčice 10:0 (7:0)

góly: Peter Šimko 4, Patrik
Šimko 2, Hazda 2, Mikulička,
Badžgoň.

II.TR.SEVER − 6. kolo:
6.9.2009 Ivanovce − BECKOV 2:2,

Drietoma − Opatová 1:1, Trenčian−
ske Bohuslavice − Skalka nad Vá−
hom 2:0, Mníchova Lehota − Za−
marovce 1:2, Dolná Súča − Svin−
ná 4:2, Melčice Lieskové − Zábla−
tie 0:4, TTS Trenčín − Kľúčové 0:4.
Súhrn: 6.9.2009 − Ivanovce − BEC−
KOV 2:2 (1:0) Hostia vyťažili z
minima maximum a s bodom
môžu byt spokojný, lebo domáci
mali viac gólových šancí, ktoré
nevyužili. Hostia mohli aj vyhrať,
ale domáci v 90. min. vyrovnali.
Gól hostí: P. Pevný 2. Rozhodca:
Rožník.

ŽIACI: 4.kolo – 12.09.2009 −
BECKOV − Veľké Bierovce / Opa−
tovce 4:3 (1:1). Góly domácich:
Mikulička, Peter Šimko, Hazda,
Patrik Šimko.

II.TR.SEVER 7. kolo
13.9.2009:

BECKOV − Dolná Súča 3:1,
Kľúčové − Drietoma 2:1, Záblatie
− TTS Trenčín 5:2, Skalka – Mní−
chova Lehota 5:1, Opatová –
Trenčianske Bohuslavice 1:0,
Svinná − Melčice 3:1, Zamarovce
− Ivanovce 6:3. Súhrn (13.9.2009)
BECKOV − Dolná Súča 3:1 (2:1)
Domáci privítali lídra súťaže, kto−
rý je zatiaľ bez prehry. Po úvod−
nej vyrovnanej oťukávačke mohli
ísť domáci do vedenia, ale útoč−
ník zaváhal a hostia z protiútoku
otvorili skóre v 17. min. Radomí−
rom HLÁVEKOM a potvrdilo sa
pravidlo nedáš−dostaneš. Domá−
ci húževnatým výkonom konku−
rovali technickejším hosťom. Do−
mácim vyšla 30. min. a prihrávka
za obranu, pri ktorej sa Peter
PEVNÝ nemýlil a vyrovnal popri
brankárovi. V 41. min. po ideál−
nej prihrávke Pálku na P. Pevné−

ho a brankárovi nedal šancu a
otočil nepriaznivý stav na 2:1 do
polčasu. 2. polčas sa začal ner−
vózne, lebo hostia sa snažili vy−
rovnať, ale gól dali domáci, ale
pre udajný ofsajd nebol uznaný,
ale hosťom úvodný gól bol uzna−
ný z ofsajdu. Hral sa bojovný a
útočný futbal na obidvoch stra−
nách. Domáci eliminovali súpera
a svoje šance trestuhodne zaha−
dzovali a domáci zubami−nech−
tami držali hostí nad dištanc a
hrajúci vabank 90+min. PÁLKA
dal poistku o zaslúženom víťaz−
stve. Domáci vybojovali víťazstvo
nad lídrom a darovali ho Ctibo−
rovi pánovi hradu na meniny a
hosťom pripravili prvú prehru.
Góly: P. Pevný 2, Pálka, R. Hlá−
vek. Rozhodca: Sokol. Diváci:
100.

II.trieda Sever: 8. kolo
20.9.2009

Melčice−Lieskové − BECKOV
4:2, Drietoma − Tr.Bohuslavice
7:3, Mních.Lehota − Opatová nad
Váhom 1:2, Ivanovce − Skalka nad
Váhom 1:6, Dolná Súča − Zama−
rovce 1:3, TTS Trenčín − Svinná
1:4, Kľúčové − Záblatie 2:0. Sú−
hrn: 20.09.2009: Melčice−Liesko−
vé − BECKOV 4:2 (1:1).

Domáci nastúpili proti súpero−
vi, ktorý 6 zápasov neprehral a
domáci po troch prehrách za se−
bou chceli naplno bodovať. Po
úvodnej vyrovnanej partii sa hra−
lo väčšinou medzi 16−tkami. Po
polhodine hry sa ujali vedenia
práve hostia strelcom Pálkom.
Domáci v 5. min. vyrovnali, keď
hostia reklamovali ofsajd a pre−
stali nepochopiteľne hrať a bolo
1:1. Pred koncom polčasu čistý
faul domáceho brankára na útoč−
níka hostí, ktorý nebol posúdený
ako faul v 16−tke. V 2.polčase sa
opäť hostia ujali vedenia po cen−
trovanej lopte do 16−tky a najlep−
šie sa zorientoval Pálka a dru−
hým gólom vsietil na 1:2. Hostia
sa dlho netešili a domáci zase v
5. min. vyrovnali po chybe v stre−
de ihriska a bolo 2:2. Výsledko−
vá prestrelka pokračovala, keď
hosťujúci Pevný zaváhal, tak sa
opäť potvrdilo pravidlo nedáš−
dostaneš a domáci sa po prvýkrát
ujali vedenia a vzápätí zvýšili už
na 4:2, keď doklepli vypadnutú
loptu brankára.

Domáci si už svoje víťazstvo
nenechali ujsť, aj keď remíza by
bola spravodlivá podľa šancí a
priebehu hry. Góly hostí: Pálka 2.
Diváci: 100. Rozhodca: Hruda.

9.kolo: 27.09.2009 − súhrn−
výsledky II.tr.Sever:

BECKOV − TTS Trenčín 0:2
(0:1), Záblatie − Drietoma 1:4,
Svinná − Kľúčové 1:2, Zamarov−
ce − Melčice−Lieskové 5:0 (0:0),
Skalka nad Váhom − Dolná Súča
3:3, Opatová nad Váhom − Iva−
novce 5:1, Tr.Bohuslavice – Mní−
chova Lehota 2:2.

BECKOV − TTS Trenčín 0:2
(0:1) Domáci nastúpili proti po−
slednému tímu zakríknuto, čo vy−
užili hostia v prvom polčase. Už
tradične otvorili hostia skóre zá−
pasu, keď nakopnutú loptu do šest−
nástky vyboxoval brankár a do
lopty nabehol hosťujúci hráč, kto−
rý nekompromisne zavesil a ob−
rancovia sa len prizerali. II. pol−
čas vyšiel opäť hosťom, ktorí hneď
po vybehnutí na trávnik zvýšili skó−
re už na 0:2.              (dok. str.24)

TJ Slovan Beckov – výsledky futbalových súťaží 2009/2010

Foto žiakov roč. 2009/2010 – 3.9.2009 − 1. rad zľava − Peter Šimko,
Marek Jaroščiak, 2. rad zľava − Adam Martiš, Pavol Strieženec, Lukáš
Sedláček, Andrej Štefánik, Timotej Nožina, Robert Vacula, Roland Kanáloš,
3. rad zľava − Martin Vojtek, Patrik Šimko, Martin Mikulička, Šimon Kusen−
da, Pavol Badžgoň, Tomáš Hazda. Chýbajú na nej Oliver Tekula, Tomáš
Čikel, Patrik Černák, David Wilfert, Samuel Jaroščiak, Maroš Kanáloš.
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(dokončenie zo str. 23)
Domácim dnes nebolo súdené zvíťaziť, keď nedokázali streliť

gól, alebo podcenili silu súpera, ktorý získal prvé a cenné tri body
úplne zaslúžene... Diváci: 80. Rozhodca: Frano.

Žiaci 27.9.2009 − BECKOV − Skalka nad Váhom 6:2 (1:0), góly
domácich: Mikulička 3, Marek Jaroščiak, Badžgoň, Hazda.

ŽIACI − Dohrávka 5. kolo − 2.10.2009 Bošáca − BECKOV 0:1
(0:0); gól: Peter Šimko 7.kolo: 4.10.2009 − Žiaci − Ivanovce − BEC−
KOV 3:3 (0:3) góly hostí: Mikulička, Hazda, Štefánik

10. kolo: 4.10.2009 Dorast: Kľúčové − BECKOV 4:0 (0:0) – sú−
hrn

04.10.2009 − II.tr.Sever − súhrn − výsledky 10. kola
Kľúčové − BECKOV 3:2, Drietoma – Mníchova Lehota 3:0, Iva−

novce – Trenčianske Bohuslavice 3:2, Dolná Súča − Opatová nad
Váhom 0:6, Melčice−Lieskové − Skalka nad Váhom 3:1, TTS Tren−
čín − Zamarovce 0:11, Záblatie − Svinná 1:0, Kľúčové − BECKOV
3:2 (1:0) − góly hostí Matlák 2.

Žiaci − 11.10. 2009 Beckov − Drietoma 4:3 (1:1), góly: Mikulička,
Peter Šimko, Jaroščiak, Hazda−Dáni 3. − 11.10.2009 − súhrn: BEC−
KOV − Záblatie 3:1 (1:0).Domáci nastúpili na zápas po troch pre−
hrách v rade s jasným cieľom zvíťaziť a napraviť si reputáciu s
posledného domáceho zápasu s TTS Trenčín. Po úvodnej oťuká−
vačke sa po prvý raz v jesennej časti ujali vedenia na  domácom
trávniku v 13. min. peknou strelou Petra Pevného 1:0. Do polčasu
sa hral vyrovnaný  a nervózny futbal. V II. polčase hostia vyťažili z
minima maximum a v 53 min. vyrovnal Čakloš na 1:1. V 65. min.
po ruke v 16−tke hostí poslal opäť domácich do vedenia Neboháč
z pokutového kopu. Domáci kontrolovali najtesnejší výsledok a v
80. min. Matlák zvýšil hlavičkou na 3:1. Domáci svoj výsledok
udržali a zaslúžene vyhrali. Góly: P. Pevný, Neboháč (11m), Mat−
lák−Čakloš. Diváci: 80. Rozhodca: Frano. 11.10. 2009 – Dorast:
BECKOV − Záblatie 1:3 (1:1) – góly: Tomáš Fiala−Holba 2, Tulpík.

II. tr.Sever − 18.10.2009
Svinná − BECKOV 4:0 (1:0).
Výsledky 12. kola − 18.10.2009: Svinná − BECKOV 4:0, Drieto−

ma − Ivanovce 0:0, Dolná Súča – Mníchova Lehota 5:1, Melčice−
Lieskové – Trenčianske Bohuslavice 1:3, TTS Trenčín − Opatová
nad Váhom 1:3, Kľúčové − Skalka nad Váhom 1:0, Záblatie − Za−
marovce 3:1.

ŽIACI − 18.10.2009 Záblatie – BECKOV 9:0
Vladimír Školár

TSK v apríli 2009 vyhlásil súťaž Sedem divov Trenčianskeho samo−
správneho kraja s cieľom oboznámiť širokú verejnosť s najvzácnejšími diela−
mi na území kraja a tak podporiť cestovný ruch v regióne.

Na stránkach novín v sieti MY a na internetovej stránke www.tsk.sk sa
predstavilo 21 nominovaných divov – historických pamiatok kraja. Hlasova−
nie trvalo od 22. júna do 21. júla 2009 prostredníctvom hlasovacích lístkov v
MY Trenčianske noviny a na webovej stránke. Súťažiaci odovzdali spolu 12
548 hlasov (5927 prostredníctvom hlasovacích kupónov v týždenníku a 12
548 prostredníctvom web−stránky). Ví−
ťazmi sa stali naše najznámejšie hra−
dy a zámky a unikátne dôkazy naj−
staršej a súčasnej štátnosti na našom
území. 1. Bojnický zámok − 2403 hla−
sov; 2. Trenčiansky hrad − 2163 hla−
sov; 3. Beckovský hrad − 1578 hla−
sov; 4. Mohyla M.R. Štefánika na
Bradle − 1375 hlasov; 5. Čachtický hrad
− 1249 hlasov; 6. Rímsky nápis na ska−
le Trenčianskeho hradu − 1160 hla−
sov; 7. Považský hrad − 1052 hlasov.

Víťazov súťaže slávnostne vyhlá−
sil predseda TSK MUDr. Pavol Sed−
láček 1. augusta 2009 na XVI. Hrad−
ných slávnostiach na Trenčianskom
hrade. Pamätný list za 3. miesto v
súťaži Sedem divov Trenčianskeho
samosprávneho kraja za Obec Bec−
kov osobne prevzal p. Karol Pavlo−
vič, starosta našej obce.

SEDEM DIVOV TRENÈIANSKEHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

�ťastný
poľovník
Dňa 18.9.2009 v ra−

ňajších hodinách ulovil
v revíri Beckov predse−
da PZ Hurban Beckov
p. Miroslav Uherčík je−
leňa štrnástoráka v bo−
dovej hodnote 181 bo−
dov CIC. Slušná trofej
– odmena za dlhoročnú
prácu.

Pavol Hladký

Starostka obce Čachtice p. Anna
Ištóková a starosta obce Beckov
p. Karol Pavlovič
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