
Ročník XVIII. číslo 3 − október 2013 0,27 eur

Laureáti Ceny obce a Ceny starostu obce
Peter Bánovský, Mgr. Anežka Ilavská, Jaroslav Straka, starosta Karol Pavlovič, Ružena Hubinová, Edita Čikelová, Peter Čikel.

DH Stříbrňanka na hodovej omši
vo farskom kostole

Vodný futbalMajster varešky Marek Čaňo
Dni obce Beckov

16. - 18. august 2013



2 Beckovské noviny číslo 3 − október 2013www.obec−beckov.sk

Z rokovaní obecného

zastupiteľstva

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa ko−
nalo 6.9.2013 boli schválené nasledovné uznesenia:

Uz.č.269/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedo−
mie kontrolu uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľ−
stva, ktoré sa uskutočnilo 21.6.2013 bez pripomienok.

Uz.č.270/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedo−
mie Správu o stave prác na realizácii projektov financova−
ných z EÚ, štátneho rozpočtu a prostriedkov obce bez pri−
pomienok.

Uz.č.271/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zlože−
nie jednotlivých inventarizačných komisií na vykonanie in−
ventarizácie ku dňu 31.12.2013 bez pripomienok.

Uz.č.272/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo hospo−
dárenie obce Beckov za 1. polrok 2013 bez pripomienok.

Uz.č.273/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu
rozpočtu Obce Beckov na rok 2013 bez pripomienok.

Uz.č.274/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedo−
mie Stanovisko hlavnej kontrolórky k hospodáreniu obce
Beckov za 1. polrok 2013.

Uz.č.275/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedo−
mie Stanovisko hlavnej kontrolórky k úprave rozpočtu obce
Beckov na rok 2013.

Uz.č.276/2013 – Obecné zastupiteľstvo na vedomie in−
formáciu o príprave rozpočtu obce na rok 2014 a ukladá
všetkým zainteresovaným predkladať návrhy do rozpočtu.

Uz.č.277/2013 – Obecné zastupiteľstvo schválilo vypra−
covanie Zmien a doplnkov Územného plánu obce Beckov v
zmysle žiadosti p. Františka Birasa a Margity Birasovej, Bec−
kov č. 600 s pripomienkou, že zariadenia a stavby riešené
zmenou musia byť zamerané na agroturistiku.

Uz.č.278/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedo−
mie ponuku firmy TFM spol. s.r.o. Káblová televízia, Klčové
2088, Nové Mesto nad Váhom na prevádzkovanie káblovej
televízie v obci Beckov.

Uz.č.279/2013 – Obecné zastupiteľstvo neschválilo žia−
dosť p. Mgr. Jarmily Hyžovej, bytom Beckov č. 432, o odkú−
penie parcely vo vlastníctve obce par. č. 596/25.

Uz.č.280/2013 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedo−
mie stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska k hospo−
dáreniu samospráv a plneniu memoranda predložené sta−
rostom obce.

Uz.č.281/2013 − Obecné zastupiteľstvo schválilo dodá−
vateľa na zákazku „Fixácia historických omietok, konzervá−
cia maľby a oprava ostení gotických okien v hradnej kaplnke
na NKP hrade Beckov“– dodávateľ Mgr. arch. Martin Miku−
láš.

Uz.č.282/2013 − Obecné zastupiteľstvo schválilo výber
dodávateľa na zákazku „Reštaurovanie hradnej kaplnky na
NKP hrade Beckov, dodávateľ Mgr. art. Martin Mikuláš.

Uz.č.283/2013 − Obecné zastupiteľstvo schválilo výber
dodávateľa na zákazku „Oprava a montáž časti dažďovej
kanalizácie v ulici od č. domu 266 po č. domu 243 a osade−
nie nového dopravného značenia“, dodávateľ Peter Čikel –
REX, Beckov č.200.

Spracovala A. Benková

Z rokovaní obecného zastupiteľstva
V BN č. 2/2013 sme omylom uviedli neúplnú informá−

ciu. Správne má byť uvedené: Na zasadnutí, ktoré sa
uskutočnilo 21.6.2013 poslanci obecného zastupiteľstva
schválili tieto uznesenia: uz.č.261/2013 – a) OZ neschvá−
lilo spojenie lokalít na vypracovanie Zmien a doplnkov č.
ÚPN obce Beckov v lokalitách pri Kálnici, Lipky a lokalita
Klíža; b) nevyhovelo žiadosti p. Františka Birasa, Bec−
kov č. 600.

A. Benková

OPRAVA

Združenie miest a obcí Slovenska kon−
solidáciu rozpočtu verejnej správy považuje
za prioritnú úlohu a aktívne sa k tejto úlohe
hlási. Obce a mestá dlhodobo zabezpečujú
šetrenie v rámci svojich rozpočtov a v roz−
sahu svojich zákonných kompetencií.

Je vecne preukázateľné, že samosprá−
va šetrí viac ako štát. Výdavky štátneho
rozpočtu od vypuknutia krízy vzrástli o 41%,
výdavky obcí bez finančných operácií, čo
sú porovnateľné ukazovatele, vzrástli iba o
5.9%. Markantný je ej rozdiel vo vynakla−
daní administratívnych výdavkov na činnosť
a technické zabezpečenie úradov, poslan−
cov a rôznych poradných orgánov na úrovni
štátu a obcí. Skutočné výdavky v tejto ob−
lasti v štátnom rozpočte vzrástli od roku
2008 do roku 2012 o 33,9%, ale v obciach
len o 3,8%. Tento údaj jasne dokumentuje,
kto a ako šetrí a konsoliduje a kde je po−
trebné zamerať prioritnú pozornosť na štruk−
turálne reformy a organizačné zmeny.

ZMOS v záujme konsolidácie verejných
financií pristúpil tiež k tomu, že štát ob−
ciam počnúc rokom 2012 každoročne zni−
žuje príjem z výnosu daní zo 70,3% na
65,4%, čo je ročné zníženie o takmer 100
mil. eur, ktoré zostávajú k dispozícii štát−
nemu rozpočtu!

Samosprávy preto odmietajú medializo−
vané interpretácie vlády o nedostatočnom
konsolidačnom úsilí miest a obcí a ich po−
dielu na schodku verejného rozpočtu.

Ministerstvo financií používajúc metodiku
ESA 95 poukazuje na to, že obce a mestá
neplnia memorandum a schodok v ich schvá−
lených rozpočtoch prekračuje dohodnutý rá−
mec. Obce a mestá na základe skúseností z
minulosti a v dobrej viere pomôcť národnému
hospodárstvu sa v Memorande dočasne
zaviazali ušetriť 10 % na službách a 5 % na
mzdových nákladoch. Hospodárili a hospo−
dária zodpovedne, realita je lepšia ako pláno−
vaný rozpočet. Prebytok rozpočtového hos−
podárenia miest a obcí k 30.6.2013 bol vyká−

zaný v sume 228 mil. eur, čo je viac o 18 mil.
eur ako za rovnaké obdobie roku 2012. Ten−
to výsledok dosiahli mestá a obce aj napriek
prepadu rozpočtovaného výnosu dane z príj−
mov fyzických osôb, ktorý je rozhodujúcim
zdrojom ich financovia. Je predpoklad, že sa
v závere roka priblížia k želaným výsledkom.
Napriek tomu, že vláda v rozpore s Memo−
random prijala zákony, ktoré majú finančné
dopady na hospodárenie samospráv a od−
súhlasila navýšenie mzdových nákladov na
školských zamestnancov.

Samosprávy robia všetko, čo je v ich
silách, aby hospodárili čo najefektívnejšie,
hľadajú ďalšie rezervy, niekedy až na hra−
nici kvality servisu občanom. Sú tu však
záväzky a pohľadávky, ktoré vyplývajú pre
obce a mestá z implementácie europrojek−
tov a už rozbehnutých investičných aktivít,
ktoré sú pre občanov, ale môžu ovplyvniť
hospodárske výsledky obce a ohroziť pl−
nenie Memoranda. Samosprávy preto od−
mietajú tzv. selektívny postih nekonsolidu−
júcich obcí a miest ako nekorektný a v pra−
xi ťažko realizovateľný.

Primátori a starostovia upozorňujú, že
situácia v mestách a obciach je neudrža−
teľná, dlhodobé šetrenie a znižovanie príj−
mov pre obce a mestá prináša zastavenie
rozvoja a ekonomického rastu regiónu a
rapídne zníženie kvality života jeho obyva−
teľov. Výrazný pokles kapitálových výdav−
kov a celkové očakávané hospodárske
výsledky v ďalších rokoch môžu priniesť
paralyzáciu samosprávy a ochromenie pl−
nenia jej zákonných povinností.

Členovia ZMOS odporúčajú, aby vláda
hľadala rezervy vo vlastných rozpočtoch a
rozpočtoch ňou riadených organizácií a
obchodných spoločností, kde, ako ukazujú
štatistické údaje, sú rezervy. Žiadajú, aby
sa vrátila k skutočne partnerskému dialógu
so samosprávami a hľadala riešenia v pro−
spech obyvateľov miest a obcí.

Jozef Dvonč, predseda ZMOS

Podomácky vyrobené vozidlá od septembra na cesty!
Majitelia podomácky vyrobených vozidiel si vydýchnu. Od 1. septembra môžu oficiál−

ne jazdiť po cestách III. triedy, miestnych a účelových komunikáciách a na výnimku aj po
cestných komunikáciách I. a II. triedy, dokonca aj za zníženej viditeľnosti. Stačí im na to
zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C. Podľa spolupredkladateľa novely Jaro−
slava Bašku sa tak výrazne uvoľnia ruky a uľahčí práca stovkám malých hospodárov,
farmárov, majiteľov traktorov, vlečiek, včelárskych vozov a iných podomácky vyrobe−
ných vozidiel. Tí dosiaľ riskovali výjazd na cesty za cenu pokuty do výšky 500 eur a
dokonca odobratie vodičského oprávnenia až na dobu jedného roka. „Táto legislatívna
zmena je reakciou na množstvo podnetov od majiteľov podomácky vyrobených vozidiel,
ktoré z rôznych príčin nemali a ani nemohli dostať emisnú, technickú kontrolu a evidenč−
né číslo. Neboli teda oficiálne schválené na prevádzku v cestnej premávke,“ pripomína
Baška. Zároveň dopĺňa, že počet takýchto vozidiel sa v celoslovenskom meradle nedá
exaktne špecifikovať, ale napríklad v Trenčianskom kraji je ich v každej väčšej obci
priemerne pätnásť až dvadsať. Od septembra majitelia vozidiel môžu požiadať na prísluš−
nom dopravnom inšpektoráte po vyplnení jednoduchej žiadosti a dodaní fotodokumentá−
cie vozidla o vydanie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C na obdobie
troch rokov. To ich oprávňuje vyraziť
na cesty III. triedy, miestne a účelové
komunikácie za nezníženej viditeľnosti.
Na cestách I. a II. triedy, alebo za zní−
ženej viditeľnosti budú môcť prevádz−
kovať vozidlá na základe výnimky, kto−
rá sa udelí na vymedzený čas a trasy
vozidla. „Za vydanie zvláštneho evi−
denčného čísla bol pôvodne navrhnutý
poplatok 33 eur ročne, napokon sme
presadili predĺženie jeho platnosti na tri
roky. Za udelenie výnimky sa platiť ne−
bude,“ upresňuje Jaroslav Baška.

Stanovisko ZMOS k hospodáreniu samospráv
a plneniu Memoranda



Voľby do orgánov samosprávneho kraja
Voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutoč−

nia v sobotu 9. novembra 2013 od 7,00 do 22,00 hod. vo volebnej miest−
nosti, ktorá sa bude nachádzať v klube pri parku.

Voliči pred hlasovaním preukážu svoju totožnosť občianskym preuka−
zom. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov samosprávneho kraja
zakrúžkujete poradové čísla piatich kandidátov, na hlasovacom lístku pre
voľbu predsedu samosprávneho kraja jedno poradové číslo kandidáta.
Obidva lístky vložíte do obálky označenej pečiatkou obce.              AB

Informácie pre našich čitateľov poskytol 
starosta obce Beckov, p. Karol Pavlovič.
1. V lete sa konali dve zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, riadne 6. 
9. 2013 a mimoriadne OZ 17. 9. 2013. 
Okrem iného sa riešilo hospodárenie 
obce v prvom polroku 2013, úprava 
tohtoročného rozpočtu a príprava 
rozpočtu na rok 2014. Pretože  venu-
jete veľkú pozornosť  hospodáreniu 
obce, môžete k tejto téme povedať 
viac?
Dňa 6. 9. 2013 sa konalo riadne zasad-
nutie OZ našej obce, ktorého sa zúčast-
nilo šesť poslancov, traja boli osprave-
dlnení. Na programe okrem kontroly 
plnenia uznesení z minulých zasadnutí 
bola informácia o stave prác na reali-
zácii projektov fi nancovaných z fondov 
EÚ, ŠR a prostriedkov obce, ktoré OZ 
vzalo na vedomie bez pripomienok. 
Ďalším bodom bolo prejednanie prípra-
vy inventarizácie majetku, záväzkov a 
rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 
2013 a schválenie jednotlivých komisií. 

OZ schválilo zloženie navrhnutých komisií bez pripomienok. 
V ďalších bodoch bolo prejednávané hospodárenie obce za 1. polrok 2013 a 
úprava rozpočtu na rok 2013. Materiály boli predložené členom OZ písomne v 
zmysle vnútorných predpisov a uvedené rozbory boli vyvesené na informačnej 
tabuli v obci v zmysle termínov, ktoré ukladá zákon. K uvedeným materiálom 
prijala stanovisko i fi nančná komisia, ktorá i s kontrolórkou obce odporučila 
uvedené hospodárenie a úpravu rozpočtu schváliť. K príprave rozpočtu obce 
na rok 2014 je potrebné zdôrazniť, že jeho zloženie musí vychádzať hlavne 
zo záväzkov obce a z priorít, ktoré obec má. Je potrebné zabezpečiť výkon 
samosprávnych funkcií (úrad, kúrenie, verejné osvetlenie a pod.), splácanie 
úveru, dokončenie a spustenie výdajne stravy v ZŠ, pokúsiť sa získať fi nanč-
né prostriedky aspoň na prvú časť kanalizácie, zrealizovať novú čakáreň pri 
lekárni. Chceme naplánovať rekonštrukciu chodníka od obecného úradu až 
po potraviny Jednota. Potrebných vecí na riešenie je veľa. Všetko sa odvíja 
od množstva fi nančných prostriedkov, ktoré budú príjmom obce. 
2. Aký je aktuálny stav prác na realizácii projektov? 
Projekty  spolufi nancované z európskych fondov (ROP) Muzeálne nádvorie 
NKP Beckov a Regenerácia centrálnej časti obce Beckov sú už ukončené 
aj po fi nančnej stránke. V súčasnej dobe beží projekt „Stratégia rozvoja ces-
tovného ruchu v obciach Beckov, Čachtice a Modrovka,“ spolufi nancovaný z 
rovnakého zdroja ako predchádzajúce projekty. Ide o vytvorenie clustru (zdru-
ženia spolupracujúcich obcí) v cestovnom ruchu a jeho prezentácia navonok. 
Obce a mestá pokladajú cestovný ruch za jedno z potenciálne najdôležitej-
ších hospodárskych odvetví. Úlohou clustru v regióne, ktorý reprezentujú tieto 
tri obce, je vytvárať organizačné predpoklady pre jeho cieľavedomý rozvoj v 
oblasti cestovného ruchu. 
V mesiaci október budeme podávať žiadosť na Environmentálny fond o fi -
nančný príspevok na realizáciu vybraného úseku kanalizácie a do konca roka 
žiadosť o dotáciu z Ministerstva kultúry SR na pokračovanie projektu Obnova 
NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii nezamestnaných.
3. OZ schválilo vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN Obce Beckov. Čoho 
sa bude týkať?
Žiadosť na vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN Obce Beckov sa týkala 
otázky agroturistiky. Nakoľko naša obec má vo svojich dlhodobých plánoch 
zakomponovanú i podporu agroturizmu, čo je deklarované i v Pláne sociálne-
ho a hospodárskeho rozvoja, bola táto žiadosť podporená. Musí však prejsť 
určitým procesom schvaľovaní štátnych a iných orgánov. 
4. Na mimoriadnom OZ sa riešila možná zmena poskytovateľa káblovej 
televízie v obci. OZ vzalo na vedomie ponuku nového poskytovateľa, 
ktorým je fi rma TFM spol. s.r.o. z Nového Mesta nad Váhom. Je pre obec 
výhodnejšia oproti súčasnému poskytovateľovi KT?
Vedenie sa touto možnou zmenou, resp. ponukou na zmenu poskytovateľa 
programov KT v obci zaoberalo už na viacerých jeho zasadnutiach. Podľa 
informácií z fi rmy TFM z Nového Mesta nad Váhom je pripravená programová 
ponuka pre jednotlivých jestvujúcich odberateľov programov, ale i pre mož-
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Na slovíčko, pán starosta

ných nových, ktorá bude v dohľadnom čase distribuovaná do jednotlivých do-
mácností. Až po zosumarizovaní výsledkov odpovedí jednotlivých účastníkov 
KT sa vedenie obce rozhodne o ďalšom postupe.
5. V auguste sa konalo jedno veľmi pekné podujatie, Dni obce (16. až 18. 
8. 2013). Tí, čo sa zúčastnili, chválili. Stříbrňanku si prišli pozrieť zblízka 
aj z ďaleka. Dá sa povedať, že obec má vlastné kultúrne podujatie, na 
ktorom sa môžu stretnúť  občania všetkých generácií  bez rozdielu. Aké 
boli Vaše postrehy a dojmy?
Po takomto podujatí bol hlad už niekoľko rokov. Naši občania si zaslúžia, aby 
sa takého podujatie konalo každý rok. Nie je rozhodujúce, čo sa páčilo, resp. 
nepáčilo mne. Rozhodujúce sú postrehy našich občanov, návštevníkov, tu-
ristov a podľa toho je potrebné chystať i ďalší ročník Dní obce pre rok 2014. 
Zasadím sa o to, aby bol bohatší, pestrejší, ale hlavne aby prilákal čo najviac 
našich ľudí. Chcem sa však poďakovať všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou 
podieľali na príprave a organizácii Dní obce 2013.
6. Našu obec - a nielen našu obec, dlhodobo trápia divoké skládky odpa-
du. Napriek tomu, že máme veľmi dobrý systém zberu a separácie odpa-
dov, nájdu sa ľudia, ktorí chcú ušetriť na úkor svojich spoluobyvateľov. 
Predpokladám, že odpratanie divokej skládky sa deje na úkor rozpočtu 
obce. Aké sú možnosti obce zabrániť vznikaniu divokých skládok odpa-
du pri Váhu, pod Skalicami či inde v chotári?
Obec Beckov vytvára podmienky pre zber a likvidáciu širokého sortimentu 
odpadov a taktiež vynakladá nemalé fi nančné prostriedky na prevenciu, se-
paráciu, zber a jeho likvidáciu. Preto je nepochopiteľné chovanie niektorých 
jednotlivcov, ktorí vytvárajú divoké skládky. Pre vyriešenie problému s divo-
kými skládkami, ktoré sa vyskytli v inundácii povodia Váhu, na pozemkoch 
vlastníkov a užívateľov, bolo na základe šetrenia Inšpekcie životného pro-
stredia Žilina zvolané pracovné stretnutie. Účelom stretnutia bude dohodnúť 
postup pre likvidáciu a ďalšiu prevenciu v uvedenej lokalite. Pokiaľ si vlastníci, 
resp. užívatelia pozemkov nebudú uvedené chrániť a zároveň i zodpovedať 
za uvedený stav, riešenie sú v nedohľadne. 
7. Ešte k odpadom: Ľudia si všimli, že sa vrecia s plastmi zberajú naraz, 
a nie na dvakrát, ako to bolo pred viac ako rokom. Niektorí sa domnie-
vajú, že separácia plastov je zbytočná, keď pracovníci prevádzky plasty 
zmiešajú. Môžete občanom vysvetliť či sa mýlia? 
Občania sa nemýlia. Pracovníci prevádzky zmiešavajú vrecia s plastmi, nie 
však plasty. Občanom boli poskytnuté vrecia pre vykonávanie separácii plas-
tov neznečistených a znečistených. Tieto sa odvážajú spoločne na TSM Nové 
Mesto nad Váhom, kde sú dotrieďované na triedičke. 
8. Dostali sme otázku, prečo sa neseparuje aj na hrade ako v celej dedine? 
Odpad na hrade má počas bežnej prevádzky charakter zmesového komu-
nálneho odpadu zo smetných nádob z ulíc, parkov a cintorínov. Pokiaľ je na 
hrade akcia, kde hromadne vzniká odpad z petfl iaš, prípadne z iných komodít 
separovaného zberu, tak sa odpad triedi.

Za odpovede ďakuje Dana Badžgoňová.

 Obce a mestá okresov Nové Mesto nad Váhom a Myjava dostali ozná-
menie od prednostky Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom Ing. Anny 
Halinárovej o zmene v organizácii štátnej správy. Zákonom č. 180/2013 
Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy zo dňa 19. júna 2013 obvodné 
úrady zriadené podľa predpisov účinných do 30. 9. 2013 sú od 1. októbra 
2013 podľa § 9, ods. 1 cit. zákona premenované na okresné úrady. Pre-
to sa zmenil názov organizácie Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom na 
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom.
Poštová adresa: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 
36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom; tel.: 032 7745911 - podateľňa.       (b)

Informácia o okresnom úrade



Dni obce Beckov 2013

Aby sme všetci spolu boli

Aj takéto by mohlo byť motto Dní obce, ktoré sa konali v tomto roku v
čase od 16.8.do 18.8.2013 a ktoré sa začínajú stávať tradíciou v našej
obci.

Tento rok sa začali už v piatok – 16.8.2013, a to diskotékou v obci,
ktorú pre mladých pripravil „Hladný čert“.

Pokračovali sme v sobotu od rána. Celý program sa presunul do
stredu obce, pod náš majestátny Beckovský hrad. Tu sa už od rána
varilo. Všade sa šírila vôňa z kotlíkov. Prebiehal kulinársky súboj o maj−
stra varešky pod názvom „ŠPECIALITA Z KOTLÍKA.”

Oslovené organizácie, ktoré pracujú v obci Beckov si vysúkali rukávy
a začali variť. Menovite: ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov, PZ Hurban
Beckov, Evanjelický farský úrad, Rímskokatolícky farský úrad, OŠK Slo−
van Beckov, Jednota dôchodcov v Beckove, Obecný hasičský zbor v
Beckove, rodina Mareka Čaňu, Kultúrna komisia v Beckove.

Vôňa z kotlíkov lákala i návštevníkov, ktorí si prišli pozrieť náš hrad.
Keďže vychádzka po hrade ich zmorila, zastavili sa na „kus reči“ pri
súťažiacich a niektorí zostali do samého konca. Popri tejto súťaži si prišli
na svoje aj deti. Pre nich boli pripravené atrakcie: vodný futbal, trampolí−
na, olympiáda v netradičných športoch, drevený kolotoč. Pre starších tu
bol turnaj v hode šípkami a petanque. Sprievodnou akciou bola výstava
hrnčekov, ktorú pre Beckovčanov a návštevníkov Beckova pripravila
Jednota dôchodcov v Beckove. Po dva dni vystavovali hrnčeky, ktoré si
členky priviezli z celej Európy. Ďalšou sprievodnou akciou bolo aj premie−
tanie filmu Beckov na hrade a v podhradí. Zabaviť sa mohol teda každý!
Najväčšiu radosť mali deti zo živého koníka, ktorého priviedol pán Mirko
Košút a bez nároku na odmenu vozil deti dva dni v parku. Aká by to bola
akcia bez živého koníka!

A sobota pokračovala. Okolo druhej hodiny popoludní začala ochut−
návka špecialít z kotlíkov. Porotou boli práve ľudia, ktorí ochutnali z kot−
líka. Každý súťažiaci mal číslo. Hlasujúci napísal číslo a hodil ho do ška−
tule. A že ich bolo dosť, hovorí aj úctyhodný počet hlasujúcich − 685 ľudí!
Hlasy boli vyrovnané, ale vyhrať mohol iba jeden jediný. Majstrom vareš−
ky sa stalo PZ Hurban Beckov – varil pán Marek Čaňo. Slávnostné
odovzdávanie cien bolo o piatej hodine popoludní. Ceny našim súťažiacim
odovzdával pán starosta Karol Pavlovič.

Ale deň sa ešte neskončil. Dni obce sa presunuli do kultúrneho domu,
kde Beckovčanov čakala zábava. Do tanca i na počúvanie hrala všetkým
známa skupina DUO YAMAHA.

V nedeľu o 10.00 hod. bola slávnostná hodová omša v rímskokatolíc−
kom kostole sv. Štefana. A od 13.00 hod. si mohli ísť ľudia z Beckova
vypočuť do parku koncert dychovej hudby Stříbrňanka. Tento koncert bol
prerušený iba raz, a to o 15.00 hod.,keď bolo slávnostné udeľovanie cien
obce a cien starostu obce. Odmenení boli títo ľudia:

pani Ruženka Hubinová, pán Peter Bánovský, pán Peter Čikel s man−
želkou, pán Jaroslav Straka a Beckovský spevácky zbor. Všetci títo sa
zaslúžili o budovanie dobrého mena obce, boli jej nápomocní pri rôznych
kultúrnych, športových a spoločenských akciách a aktivitách.

Po tomto slávnostnom udeľovaní cien pokračoval koncert dychovej
hudby až do večerných hodín.

Boli to dni, ktoré sa už nevrátia, ale spomienky zostanú. Turisti, ktorí
sa zúčastnili na týchto dňoch obce ďakovali za pohostinnosť domácich a
hlavne pána starostu, ktorý v ľudovom odeve častoval všetkých ľudí
dobrej vôle domácou pálenkou.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým organizáciám, že
prispeli svojou čiastkou, svojím voľným časom a pomohli pri budovaní
tradície Dní obce. Veľké ďakujem patrí aj sponzorom týchto DNÍ: obci
Beckov – na čele s pánom starostom K. Pavlovičom, manželom Šveco−
vým za ich vynikajúco upečený chlieb, F−PLUS za občerstvenie, ktoré
sme mohli zadarmo dávať deťom. Smädom nás nenechalo trápiť ani TOKO
AGRI – PD BECKOV, ktorí nám venovali ich kvalitný džús. Ďalej by sme
sa chceli poďakovať firme INJECTA Chirana za ceny, ktoré darovali
súťažiacim a aj DOUBLE AGENCY za sponzorský dar pre deti a súťažia−
cich.

A ešte jedno veľké ďakujem patrí zamestnancom prevádzky, ktorí po
celé tieto dni chystali a zabezpečovali plynulý chod slávností.

Moje osobné ďakujem patrí členom kultúrnej komisie – pani Janke
Ježovicovej, pani Renátke Čaňovej, pani Ľubke Babulicovej, pani Aničke
Kabelíkovej, pani Darinke Jarábkovej, pánovi Jaroslavovi Strakovi, páno−
vi Borisovi Klčovskému, ktorí tieto slávnosti pripravovali a venovali im
veľa osobného času.

Martina Striežencová, predseda KK

(odpratávanie po kalamite), maľovanie chodieb a schodiska v ZŠ, oprava 
fasády zvonice, murovaný plot v škôlke maľovali celá rodina; posledné roky 
prispievajú futbalistom a Obecnému športovému klubu; pravidelne spolu-
pracujú s obcou pri rôznych akciách. 
 Firma REX má 4 zamestnancov a pracuje pre nich cez 10 živnostníkov. 
S niektorými pracujú už viac ako jedno desaťročie.
 Peter Čikel je známy aj vo svete motokrosového športu. Je predsedom 
Motoklubu Beckov a organizátorom motokrosových pretekov v obci.   V tom-
to športe sa našiel. Stará sa o trať, udržiava ju vlastnou technikou, poriada 
preteky. On sám nepreteká,  súťažil  iba syn Tomáš. 
 Manželia Čikelovci sa podieľajú aj na mnohých prácach, ktoré im zadá 
obec na objednávku. Napríklad ich fi rma urobila chodník pred škôlkou aj 
školou, opravili múrik školského plota, mini parkovisko pri klube pri parku, 
strop v škôlke... (viac si môžete prečítať v BN č. 5/2009, s. 6-7).
 Obaja majú radi svoju obec Beckov a vždy sa potešia, keď môžu pri-
spieť svojim podielom na jej zveľadenie. 
 Udelenie Ceny starostu obce Beckov ich potešilo a povzbudilo.

 Editka a Peter, ďakujeme Vám!!!  (b)

Cena starostu obce pre manželov
Editu a Petra Čikelovcov
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 Manželov Čikelovcov a fi rmu REX sme už čitateľom Beckovských no-
vín predstavili v roku 2009. V tom čase sa významne podieľali na asanácii 
pôvodnej a výstavbe novej kaplnky Panny Márie Lurdskej. Kaplnka sa nie-
len vďaka nim sponzorsky dokončila, ale aj na sviatok Sedembolestnej P. 
Márie slávnostne vysvätila v roku 2010. Nebolo to prvé ďakujem, ktoré sme 
týmto milým a nesmierne pracovitým ľuďom vyslovili. Ich pomoc obci je ne-
nápadná, ale vytrvalá a dlhodobá.  
 Rok 2013 je pre manželov Čikelovcov významný. V polovici novembra 
uplynie 20 rokov od začatia podnikania Petra Čikela. Pôvodne mal v živnos-
ti maliarske práce a pomocné práce pre stavbu, neskôr aj výškové práce 
a ešte neskôr rozšíril živnosť o stavebné práce na ostatné stavby. Jeho 
manželka Edita bola do r. 2005 vedená ako spolupracujúca osoba vo fi rme. 
Potom si urobila živnosť aj ona na kancelárske práce a stavebné práce v 
rozsahu voľných živností. Takže živnosť majú obaja a obaja pracujú pod 
záštitou spoločnej fi rmy REX.
 Beckovčan Peter Čikel (1966) sa pôvodne učil na Morave za baníka, ale 
zo zdravotných dôvodov musel zmeniť profesiu, stal sa murárom. Začínal v 
beckovskom družstve spolu so svojím otcom.  Krátko robil v Obale v Novom 
Meste nad Váhom a v roku 1986 pracoval v podniku Vojenské stavby Brno 
v Trenčíne. 
 Edita pochádza z Nového Mesta nad Váhom, kde aj študovala na SPŠS. 
Po skončení školy robila 4 roky vo Vzduchotechnike, kde sa po prvej ma-
terskej dovolenke (dcéra Monika) zase vrátila, a po druhej materskej (syn 
Tomáš) ju prepustili. A tak začala spolupracovať s manželom vo fi rme.  
 Syn si vybral povolanie po vzore dedka i otca, vyučil sa za murára  v 
SOU stavebnom E. Belluša v Trenčíne a v súčasnosti pracuje so stavebný-
mi strojmi v otcovej fi rme. Dcéra Monika absolvovala bakalárske štúdium na 
Európskom polytechnickom inštitúte v Kunoviciach na Morave s ekonomic-
kým zameraním a pracuje v K&J&G v Čachticiach. 
 Manželia Čikelovci sa sponzorsky podieľali na mnohých prácach v 
prospech obce, ako boli oprava a vymaľovanie Trojičky, práce na cintoríne 
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Cenu starostu obce Beckova prevzal na slávnosti počas Dní obce 2013
Jaroslav Straka, človek, ktorý sa vyše štvrťstoročie zapája do verejného diania
v obci. Dobrovoľne, nezištne, vytrvalo. Vďaka svojim aktivitám a zamestnaniu je
v obci všeobecne známy. Všade na očiach, všade na pomoci. Milý, sympatický
človek, dobrý manžel, otec a starý otec, kamarát a kolega. Náš Jarko.

Cenu si dostal za aktívnu činnosť v oblasti kultúry a športu z príležitosti
50−tich narodenín. V lete 10. júla som oslávil päťdesiate narodeniny, 11. júla
sa mi narodil vnuk Miško a v auguste som dostal Cenu starostu. Lepší
darček som ani nemohol dostať. Potešilo ma, že si na mňa spomenuli, za
cenu ďakujem.

Koľko rokov si Beckovčan? Na MDD to bolo 28 rokov, ženil som sa
1.6.1985 a odvtedy žijem v Beckove. Neviem, po koľkých rokoch sa človek
môže nazývať Beckovčanom, po desiatich či dvadsiatich, ale myslím si, že
po vyše štvrťstoročí už celkom isto.

Narodil si sa v Trenčíne; prežil si tam aj prvých 22 rokov svojho života?
Mama je z Košece, tato Zlatovčan, obaja bývali v Trenčíne. Tato bol auto−
mechanik a mama pracovala v obchode s potravinami. Bolo nás päť detí, ja
som z dvojčiat, mám o 10 minút mladšiu sestru Ľubicu, o rok staršieho brata
a mladšieho brata i sestru. Vyučil som sa za obrábača kovov v Trenčíne v
TOS, kde som aj pracoval 24 rokov. Tam som sa zoznámil s manželkou
Norikou ešte ako učeň na praxi. Spolu sme už 28 rokov a máme tri dcéry,
Janku, Zuzku a Gabiku, dvoch zaťov, Petra a Marcela a dvoch vnukov,
Deniska a Miška. Najmladšia dcéra študuje v Nitre na pedagogickej fakulte
angličtinu a francúzštinu už piaty rok.

Ako sa stalo, že si si našiel prácu v Beckove? Po 24 rokoch práce v
TOS začali prepúšťať, mal som šťastie, dali mi aj odstupné a po mesiaci, čo
som bol nezamestnaný, som dostal ponuku robiť v beckovskej škole školní−
ka. Prijal som, a tak som už 11 rokov školníkom.

Nemal si obavy z novej práce? Nebál som sa to robiť, vedel som, čo
obnáša práca školníka, že vyžaduje všestranného človeka, aby bola škola
na poriadku. Nerobí mi problém omaľovať, prehodiť zásuvku, urobiť murár−

ske roboty, obklady, vonku pokosiť, strihať stromy... Už vtedy bola riaditeľ−
kou Mgr. Anežka Ilavská; zástupcom bol Mgr. Jaroslav Filip.

Škola, to je aspoň na deväťdesiat percent ženský kolektív... Nový kolek−
tív bol samá baba a od tohto školského roka 2013/2014 je to úplný „babi−
nec“. Ženský kolektív mi vyhovuje, na babinec som zvyknutý z môjho súk−
romného života. Teší ma, že s učiteľkami aj staršími žiačkami sa máme radi.
Za tie roky sa veľa učiteľov vymenilo, patrím už k starším zamestnancom.

Po presťahovaní do Beckova si sa začal zapájať do verejného života v obci
ako člen komisií pri OZ. Zrejme máš veľa energie, ktorú zamestnanie a rodina
nestačia odčerpať, a tak ti zostáva čas aj na šport či rôzne kultúrne podujatia?
Jedno volebné obdobie som robil v poriadkovej komisii, potom v komisii ochra−
ny životného prostredia i v kultúrnej komisii, kde som doteraz. Kultúrna komi−
sia ma navrhla aj na cenu. Za tie roky som sa podieľal na množstve akcií, až
ma kamaráti podpichovali: „Jaro, ty si všade!“ Musím povedať, že nemajú
celkom pravdu. Rád by som bol ešte v Zväze žien, len ma nechceli zobrať...

Nie je to len členstvo v kultúrnej komisii, ale aj v Beckovskom spevác−
kom zbore, v Obecnom športovom klube. Prečo? Baví ma to a chcel by
som, aby sa mala dedina lepšie. Vždy som chcel pomáhať v dedine, kde
žijem, ľuďom, ktorých poznám. Dosť rokov pomáham ľuďom v stavebníctve,
podieľam sa na príprave mnohých podujatí a zúčastňujem sa takmer na
všetkom v dedine.

Hrávaš futbal za starých pánov, stolný tenis – ako si sa dostal k športu?
Hrával si futbal za školu v Trenčíne? A ešte niekoľko rokov sa s partiou
venujem turistike. Aktívne som futbal nehrával, len ako chalani sme po síd−
liskách hrávali v zime hokej a v lete futbal. V Beckove som začal hrať za
starých pánov. Robil som aj cyklistiku. Najviac zo všetkého hrám futbal. Je
tam vynikajúca partia. Každú jednu sobotu celú zimu sa stretávame v telo−
cvični, a potom ideme do Centra voľného času alebo do Tvarôžkov doplniť
tekutiny. V lete, keď sa dá, chodíme v sobotu na tréningy a mávame aj
zápasy s mužstvami, ako sú Milan Benko vie.

Počula som, že máš vyznamenanie za záchranu ľudského života? Na
vojenčine som pol roka pred civilom dostal cenu za záchranu života. Kama−
rát pri rannej rozcvičke odpadol, vzali sme ho na izbu, poskytli sme mu prvú
pomoc (masáž srdca a umelé dýchanie), a keď sa nám nepreberal, štyria
chalani sme ho vzali na ruky a bežali sme k vojenskému doktorovi. Pochválil
nás, že to, čo sme robili, sme robili správne, inak by bol umrel. Vojaka
prepustili do civilu a nám potom z vďačnosti posielal balíky s potravinami.
Vyznamenanie – bol to diplom, sme dostala všetci štyria.

Po kom si zdedil hudobné nadanie? Spievali aj rodičia a spievajú tiež
súrodenci? Kedysi sa viac spievalo, sem tam aj u nás doma. Chodili sme po
zábavách, kde sa spievalo. Môj sen bolo naučiť sa hrať na harmonike, ale
nepodarilo sa mi to. Keď Anežka Ilavská zakladala spevácky zbor, oslovila
Noriku, vraj „povedz aj chlapovi“ a od vtedy som tam. Sem tam si s kama−
rátmi zaspievame pri poháriku v krčme, ale spev všeobecne už „vykapáva“.
Nespieva sa tak, ako sa kedysi bežne spievalo.

Aké máš plány do budúcnosti? V prvom rade byť zdravý a pokoj v
rodine. Pomôcť dcéram dostavať chalupy a tešiť sa z vnukov.

Za rozhovor ďakuje Dana Badžgoňová, 11.9.2013

Cena starostu obce Beckov 2013 – JAROSLAV STRAKA

Cena obce –
Beckovský

spevácky zbor
V roku 2001 BSZ zalo−

žila a dodnes vedie dirigent−
ka Mgr. Anežka Ilavská.
Zbor je vlastne spojením
dvoch miestnych cirkev−
ných spevokolov a od svoj−
ho vzniku sa zúčastňuje
všetkých kultúrnych a spo−
ločenských podujatí obce,
ale tiež prehliadok spevác−
kych zborov v regióne. Re−
pertoárom sú piesne du−
chovné, národné, úpravy
ľudových piesní a tiež
skladby s úpravou pre spe−
vácke zbory. BSZ vydal na
CD výber svojich obľúbe−
ných skladieb pri príležitosti
5. výročia svojho vzniku.
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Cena obce - Peter Bánovský
 

Možno si poviete, načo nám ide 
predstavovať Petra Bánovské-
ho, veď ktože by ho nepoznal? 
Určite je v tom kus pravdy, ale, 
myslím si, že aj o ňom sa, vá-
žení čitatelia, dozviete niečo 
nové.
 Rodičovský dom. Otec Pavol 
Bánovský a mama Emília Mar-
tišová mali spolu štyri deti, a 
práve Peter bol najstarší - bol 
to prvý vnuk v rodine Rudolfa 
Martiša. Nasledovali dve diev-
čatá Elena a Anna a posledný 
zo štvorice bol Pavol. Peter sa 
narodil v roku 1953 doma, vlast-
ne v dome p. Šimorovej, u kto-
rej jeho rodičia bývali, pokiaľ si 
nepostavili dom, čo bolo v roku 

1959. Dnes v ňom býva najmladší Pavol. Otec pracoval ako robotník v JRD, ale 
aj v bani či na vrátnici hotela a mama bola vyučená krajčírka, pracovala v Merine 
v Trenčíne pokiaľ sa nenarodili deti. Po materských sa zamestnala v JRD. Obaja 
rodičia boli hudobne nadaní. Otec hral v beckovskej dychovke a mama spievala v 
kostole, ale aj na svadbách či pohreboch. V 80-tych rokoch sa celá rodina, ale aj 
iní Beckovčania, stretli v programe, ktorý nacvičovala p. Turanová a vystupovali 
na jednotárskych schôdzach. Ich rodinné stretnutia nepotrebovali kapelu - spie-
vali celá rodina. „Na hudobný nástroj hral len tato, neskôr Ľuboš Martiš. U mňa 
vyhral futbal.“  Kde začala jeho hudobná kariéra? „Spievať som začal už v škole. 
Spieval som podľa sluchu, noty nepoznám. V 1. triede ma učila p.uč. Hejnová, v 
2. - 3. triede p. uč. Mária Pagáčová, rod. Jamrichová; v 4. - 5.triede Ružena Hu-
binová; v 6.  Judita Flenderová z Kvetoslavova a potom Emília Kukučová z Novej 
Bošáce. Ako druhák som bol už v novej škole. Vyučil som sa za vodoinštalatéra 
v Trnave a posledný rok som sa učil v Trenčíne. Do zamestnania som išiel ako 
18-ročný - prvá práca bola v Novom Meste nad Váhom, stavali sme bytovky za 
Pevalom, zamestnávateľom boli Pozemné stavby Trnava. U nich som sa vyučil a 
pracoval ďalších 15 rokov.“ V roku 1985 sa zamestnal v Hydrostave a dnes pra-
cuje pre Inžinierske stavby Košice. „Dnes sú iné technológie, iné materiály, ako 
keď sme začínali. Stále sa musíme prispôsobovať dobe, meniacej sa technike. 
Práca je menej náročná fyzicky, ale viac technicky. Všetky stroje a prístroje sú na 
elektriku, všade je kopa elektroniky, napríklad dnešné kotle na kúrenie sú úplne 
iné ako kedysi. Dnes už nechodím robiť ľuďom, iba keď nastane kríza, a treba 
rýchlo opraviť. Od roku 1985 po dnes som stále vonku, chodím na týždňovky. V 
prvom rade mi treba poďakovať manželke, že prevzala povinnosti okolo domác-
nosti na seba. A za to, že trpela dlhé roky aj futbal.“
 Manželka „trpela“ aj spev. S mamou i kamarátmi vystupoval v kultúrnych 
akciách ako spevák. Zapojil sa aj do Beckovského speváckeho zboru, ktorý vzni-
kol pred 12 rokmi. Spievajú aj dcéry, aj neter Kristínka. Dcéry začínali spievať v 
detskom súbore Zvonček u sr. Cecílie a obe chodili na klavír. 
 Rodina. Oženil si sa s Oľgou Masárovou v roku 1976 a narodili sa im dve 
dcéry - Danka a Petra. V súčasnosti majú obidve svoje rodiny, obe už bývajú v 
Beckove a obidve sú učiteľky. A či budú aj štyri vnúčatá spievať, alebo hrať futbal, 
to sa ešte uvidí, veď najstarší je prvák na základnej. 
 „Manželke ďakujem aj za to, že tolerovala moju športovú lásku, futbal. Bola si 
vedomá, že má doma futbalistu, priestor mi nechala, aj pozápasové naberanie síl 
v krčme. Futbal hrám od roku 1967. Začal som ako dorastenec a po 37 rokoch, 

v roku 1990, som skončil ako aktívny futbalista a prebral som trénovanie dorastu 
na 6 rokov. Beckovskí futbalisti mali dobrú kondíciu. Keď som robil na atómke, 
behával som na ubytovni, pokiaľ som nemal opotrebované kolená. Teraz  za mňa 
behá bicykel. Od tejto jesene znovu trénujem dorast plus Jarko Zbudila a Dušan 
Hladký. Máme dorast čisto z beckovských chalanov, žiadni cezpoľní!“
 Aký najväčší úspech dosiahol ako futbalista? „Najväčší úspech „mojej“ špor-
tovej kariéry bol v roku 1982 - bolo to víťazstvo v okresnej lige, keď rok predtým 
sme boli tretí a predtým štvrtí v poradí. Výsledky neprišli len tak, učili sme sa. Ako 
dorast sme hrali bez trénera, sami sme trénovali, mali sme len vedúceho, bol 
ním Jožo Fandro, funkcionár a tajomník. Veľké vzory sme mali v partii predošlej 
generácie futbalistov, ako boli Barinec, Nožina, Lacko, Čikel, Kubo, Čičmanský, 
Švančarek, Sládek, Dzino Bánovský. Z nich boli potom našimi trénermi Viktor 
Nožina, Jozef Lacko, Karol Vavro, Marian Sládek, Milan Drobena.“ (Na fotografi i 
v prvom rade je druhý zľava Peter Bánovský)
 Čo mu dal futbal do života? „Futbal človeka naučil aj prehrávať, človek sa s 
tým musí zmieriť, uznať, že niekto je lepší - môže sa to aplikovať do života. Aj na 
vojenčine v Dukle Lipník nad Bečvou som hrával futbal. Dodnes mi zostali kama-
ráti z okolia, stretáme sa pri futbale. Máme radosť, keď sa stretneme. Ako mladí 
sme trénovali trikrát do týždňa, mali sme lepšiu kondíciu ako súperi. Trénovali 
sme nielen na ihrisku, ale behávali sme do hôr. Okruh do Proškôlky vymyslel 
Šulo. Veľa do futbalu mi dal na ZDŠ p. uč. Ján Majerník, ktorý na škole orga-
nizoval atletické tréningy. Základ sme dostali na futbale - dokiaľ učil Majerník, 
boli v Beckove dobrí futbalisti. Vďaka nemu som bol v roku 1967 majster okresu 
v cezpoľnom behu na 800 m v Nozdrkovciach, vyhral som aj Beh oslobodenia 
na 800 m v tom istom roku v Novom Meste nad Váhom. Aj Dušan Hladký dobre 
behával, aj niektoré dievčatá. Bol to výborný učiteľ. Keď sme hrali v Považanoch, 
v jeho dedine, hovoril, že „toto hrajú moji chalani (Beckovčania) a  toto sú naši 
(Považania).“ Ján Majerník mal 2 slovenské dorastenecké rekordy v skoku o 
tyči.“ 
 V mladších rokoch sa okrem futbalu spoločensky či politicky sa neangažoval. 
Po roku 1989 sa stal na tri volebné obdobia poslancom nového obecného za-
stupiteľstva, keď začínal aj súčasný starosta Karol Pavlovič. Ako poslanec bol v 
poriadkovej komisii. Neskôr sa stal členom Beckovského speváckeho boru. Dnes 
má dva roky do penzie. Plány? „Dožiť sa v zdraví dôchodku, čaká ma práca okolo 
chalupy, chcem pomôcť dcéram v rámci možností, ale v týchto rokoch sa už nedá 
moc plánovať.“ 
 Či mu cena urobila radosť? „Ďakujem za cenu.“ A hneď myslí na druhých: „Aj 
viacej ľudí si ju zaslúži, napríklad p.uč. Anna Sládková, Milan Benko; p. Graca; 
Ing. Turanová a ďalší. Z futbalistov Viktor Nožina, Jozef Lacko, Jaroslav Zbudila, 
Maroš Sládek, Martin Neboháč, ale aj Marian Španko za pomoc, keď mal vlastnú 
prevádzku.“ 

Veľa zdravia a úspechov želá aj za čitateľov Beckovských novín Dana Badžgoňová.
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Obecnú kroniku dostala na starosť od roku 1967 a viedla ju do konca
roka 1989, teda 23 rokov. Pred ňou písal obecnú kroniku Emanuel Varga,
bývalý ev.a.v. farár (od 5.11.1964 do 7.4.196) a po nej Emília Kusendová,
ktorá písala obecnú kroniku od januára 1990 do decembra 1996.

Ružena Hubinová, rod. Michaličková sa narodila 20.5.1933 v Košiciach.
Absolvovala klasické gymnázium v Banskej Bystrici a druhú maturitu si
spravila po dvojročnom dochádzaní na Pedagogickej škole v Trenčíne. Stala
sa učiteľkou pre prvý stupeň základnej školy, ročníky 1. až 5. Ako učiteľka
pracovala 32 rokov, najskôr necelé dva roky v Rimavskej Sobote. V škol−
skom stredisku v Oponiciach sa zoznámila so svojim manželom Jozefom
Hubinom z Beckova, pôsobil tam ako politický asistent. Zosobášili sa
19.02.1955 v Rimavskej Sobote. Po narodení prvého dieťaťa v novembri
1955 sa v decembri presťahovala do Beckova k svokre Anne Hubinovej
najskôr len sama so synom Ivanom. Až o tri mesiace po ukončení pracov−
ných povinností v Batizovciach prišiel k nim aj manžel. Mladej rodine sa o tri
roky narodilo druhé dieťa, dcéra Tatiana a časom si postavili rodinný dom.
Jozef Hubina od roku 1959 pracoval v Miestnom národnom výbore v Bec−
kove a od roku 1964 bol zvolený za predsedu MNV v Beckove; vo funkcii
zotrval 22 rokov. Pani Hubinová po otvorení novej základnej školy sa od
januára 1960 do decembra 1988 zamestnala na 29 rokov ako učiteľka 1. −5.
ročníka. Najskôr ju pridelili na zastupovanie p. Križanovej, riaditeľky mater−
skej škôlky, až od 25.4.1960 začala učiť na základnej škole, kde doučila
druhý ročník – jej prvých žiakov vidíme na fotografii.

Písaniu obecnej kroniky sa venovala od roku 1967 do konca roku 1989.
Dodnes si spomína, ako jej písanie kroniky „vnútil“ riaditeľ školy Jozef Ba−
rančík, ktorý bol aj poslancom MNV a členom Rady MNV a tiež predsedom
kultúrnej komisie. Vraj mu to každý odmieta robiť. Dôvod bol ten, že kronikár
musel bývať v obci a učiteľ musel aj mimoškolsky pracovať. Preto bola aj v
Zväze žien, v ZČSSP, ROH. Popri tom sa musela pravidelne zúčastňovať
školení a ďalšieho vzdelávania na pedagogickom inštitúte. Kroniky spadali
do kompetencie odboru kultúry Okresného národného výboru v Trenčíne.
Mali vypracovaný tzv. heslovník, ktorým sa museli riadiť. Na všetky zápisy
bolo určených 20 strán, dokonca strany mali predpísané okraje. Preferoval
sa suchý štýl záznamu, nedalo sa tam mnoho dopísať zo skutočného živo−
ta. Kronikári mávali sústredenia v Trenčíne. Problémový bol rok 1968, mali
inštrukcie, čo sa môže písať a čo nie. Svoje záznamy vtedy neopravovala,
nič neškrtala ani nedopisovala. Ročné zápisy obsahovali dôležité uznesenia,
verejný a politický život, výrobu, NF a spoločenské organizácie, poľnohos−
podárstvo, zásobovanie, prírodu, počasie, kultúru, osvetu, školstvo, charit−
né domovy a domov dôchodcov, zdravotníctvo, cirkevný život a ďalšie.
Najväčším problémom pri písaní kroniky bolo zháňanie materiálu a tento
problém, žiaľ, pretrváva dodnes. Na fotke je ukážka z prvého záznamu
písaného p.uč. Hubinovou v obecnej kronike.

Pani Hubinová si dobre spomína, ako vliekla na ONV do Trenčína na
odbor kultúry veľkú obecnú kroniku na kontrolu v autobuse, pretože vyhlásili
súťaž v písaní kroník. Potom, na Deň osvetových pracovníkov, na slávnosti
v KD v Starej Turej v r. 1984 dostala vyznamenanie „Za obetavú kultúrnoos−
vetovú prácu“ − plaketu, diplom a odmenu 800 Kčs (26 eur). Poznámka:
Normálne mali kronikári ročnú odmenu asi 60 eur, mohli si rozpísať 200
hodín práce a za hodinu účtovať 9,20 Kčs.

Pani uč. Hubinová je už rokov 25 na dôchodku. Doopatrovala chorého
manžela (zomrel 15.12.2009) a posledné roky sa venuje svojej rodine a
domácnosti. Dôvodom k narušeniu jej súkromia bol návrh na udelenie Ceny
obce za 23−ročné písanie obecnej kroniky pri príležitosti jej 80−tich narode−
nín. Cena bola udelená 18.8.2013 na slávnosti počas Dní obce 2013 – na
fotografii so starostom obce p. Karolom Pavlovičom.

Na záver by som odcitovala jednu jej žiačku, ktorá práve p.uč. Hubinovú
pokladá za jednu z najdôležitejších osôb, ktoré určili jej ďalší život − p. PhDr.
Martu Mácelovú, PhD: Spomienky na pani učiteľku Ruženku Hubinovú.

Sú ľudia, ktorí vstúpia do vášho života a spomienky na nich ostanú žiť v
mysli po celý život. Jednou z nich je aj pani učiteľka Ruženka Hubinová.
Bola mi triednou od druhého až po šiesty ročník Základnej školy. Spomínam
na ňu ako na prísnu, ale zároveň láskavú učiteľku, s milým zasneným
úsmevom. Mala rada svoje povolanie, rovnakým dielom sa venovala všetkým
žiakom, povzbudzovala slabších a pridávala ich do lavíc k žiakom s dobrým
prospechom, aby im boli nápomocní pri vyučovaní. S obľubou párila v lavi−
ciach dievčatá s chlapcami, čo niektorým nebolo po chuti. Spomínam, ako
nás nabádala písať listy spolužiakovi do nemocnice v Bratislave, ktorý tam
ležal dlhý čas s vážnym úrazom. Volala nás „moje deťúrence“ a my sme
cítili, že je to osoba, ktorá sa nám snaží naliať do hlávok čo najviac vedo−
mostí, aby nám uľahčila ďalšie napredovanie v živote. Štvrtý ročník sme

absolvovali v starej škole, na poschodí, v bývalej kúrii Dubnických. Na−
miesto žineniek nám p. učiteľka prestrela staré matrace, na ktorých sme
spolu s ňou v kúdoli prachu robili kotúle a premety na hodine telocviku. S
vďakou spomínam, ako ma p. učiteľka pripravovala na okresnú olympiádu v
prednese ruskej prózy. Veľkým sklamaním bolo, že hoci „Mašenku a med−
veďa“ a ešte inú prózu som predniesla s veľkým nasadením, do krajského
kola postúpilo protekčne dievča, ktoré ani nesplnilo stanovené podmienky.
Vtedy mi p. učiteľka povedala, že ona ma nominovala na prvé miesto a bola
s mojim vystúpením spokojná, ale že v živote sa stretnem ešte často s
neprávosťou. Dodnes pamätám na pútavé vyučovacie hodiny s mojou dlho−
ročnou triednou, láska k dejepisu ma priviedla k povolaniu archeológa a
neskôr aj k jeho výučbe v profesii vysokoškolského pedagóga.

Svojej pani učiteľke k jej významnému životnému jubileu srdečne blaho−
želám a prajem veľa zdravia nielen v svojom mene, ale aj v mene ostatných
spolužiakov, ktorí mali túto milú a skromnú učiteľku radi. Pri občasných
stretnutiach jej žiakov sa meno „sušky učky“ (vtedajšie oficiálne oslovenie
súdružky učiteľky) Ruženky Hubinovej skloňuje len v dobrom.

Dana Badžgoňová

KRONIKÁRI OBCE BECKOV

Pani učiteľka RUŽENA HUBINOVÁ

INZERCIA

Martin Hubinák, Parková 469, Kovarce, PSČ 956 15 ponúka na
predaj:

a) lacné nové autodiely, spojky, výfuky, brzdy, tlmiče, kapoty, blat−
níky, nárazníky, svetlá – rozvoz po celom Slovensku;

b) lacné nové liahne na vajíčka, cena 85 eur, rozvoz po celom
Slovensku; kontakt: 0907 181 800.

Pohrebné služby DÁLIA v Beckove poskytujú: predaj rakiev, vencov,
kytíc; prevozy zosnulých; kopanie hrobov. Kontakt: Veronika Bučková,
tel.: 0904 607 284; 032 7777108; mail: veronika.buckova@centrum.sk

 Pri príležitosti Dní obce 2013 boli v nedeľu, 18. 8. 2013 v parku pod 
hradom slávnostne udelené Ceny obce a Ceny starostu obce Beckov.
 Na základe uznesení OZ zo dňa 13. 1. 2012, a to „Uz. č. 141/2012 
- Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie Ceny obce Beckovskému 
speváckemu zboru pri príležitosti 10. výročia vzniku zboru za jeho čin-
nosť, ktorou sa významným spôsobom zaslúžil o kultúrny rozvoj obce a 
jej propagáciu;“ a na základe uznesenia OZ zo dňa 21. 6. 2013, cit.: „Uz. 
č. 259/2013 - a) Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie Ceny obce ob-
čanom Beckova, a to Ružene Hubinovej, Beckov č. 304 za dlhoročnú 
prácu v prospech obce vo funkcii kronikárky obce, Petrovi Bánovskému, 
Beckov č. 417, za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti kultúry a športu. 
b) Cenu starostu obce Jaroslavovi Strakovi, Beckov č. 49, za dlhoročnú 
obetavú prácu v oblasti kultúry a športu a Cenu starostu obce manželom 
Petrovi a Edite Čikelovcom, bytom Beckov č. 200, za dlhoročnú a vý-
znamnú pomoc pri budovaní a propagácii obce.“
 Ceny odovzdal starosta obce p. Karol Pavlovič. O kultúrny program sa 
postaral Beckovský spevácky zbor, vedúca ktorého, Mgr. Anežka Ilavská, 
aj poďakovala za všetkých ocenených. Po slávnostnej ceremónii pokračo-
vala zábava pri DH Stříbrňanka.  
 Vážení čitatelia, na predchádzajúcich stránkach sme vám predstavili drži-
teľov Ceny obce Beckov a Ceny starostu obce Beckov za rok 2013. (b)

Cena obce Beckov
a Cena starostu obce Beckov 



  

 V Božej prírode sme zvlášť na jeseň sved-
kami viacerých zmien. Aj spevavé vtáctvo sa od 
nás sťahuje do teplejších krajov. Ako vädne kvet a 
uschne tráva, aj ľudský život má svoj čas. Nemá-
me tu trvalé bývanie, príde raz i naše sťahovanie. 
Na  rozhraní mesiacov október a november húfne 
navštevujeme cintoríny. Každý z nás tam nieko-
ho má, na koho nemôže zabudnúť. Ozdobujeme 
rovy kyticami, venčekmi, vynoríme slzu ľútosti i 
vďaky. Postojíme v  tichom zamyslení, zbožne si 
vzdychneme a spomíname, aký krásny bol náš 
spoločný život, ako nečakane prišla ťažká chvíľa 
lúčenia, smrť pretrhla posvätné puto lásky. Pravda, 
neraz smrť znamená aj vypriahnutie z tvrdého jar-
ma utrpenia. Keď opúšťame cintoríny, akoby nám 
znel tichý pozdrav tých, ktorí sa nám viac nevrá-
tia: „Dovidenia, naši budúci spoločníci!“ Časom aj 
my rozmnožíme rady zosnulých, do nášho hrobu 
si nik iný neľahne. Pri všetkých veciach musíme 
pamätať aj na posledné, neodkladať ich na koniec, 
ale dať si na ne posvietiť slovom živého Boha, aby 
sa rozšíril náš úzky obzor v krajine tieňov smrti. 
Sme zarmútení, ale nechceme sa topiť v slzách, 
hľadáme východisko, útechu.
 Pri rozlúčke so zosnulými výstižne spievame: 
„...za nimi pôjdeme,“ jedni skôr, druhí neskoršie. 
Súhrn našich zemských ciest je cesta k hrobu. A 
predsa je na mieste otázka: Či také slávne stvo-
renie, ako je človek, má vziať v hrobe porušenie? 
Biblia na viacerých miestach hovorí o obyvateľoch 
hrobov ako o zosnulých. Spia, ale raz sa prebu-
dia a vstanú, keď sa ozve Boží budíček. Noc smrti 
môže byť rôzne dlhá, ale v spánku sa čas nepo-
číta, preletí rýchle. Vedec Newton sa o vzkriese-
ní vyjadril názorne, že Stvoriteľ má taký zvláštny 
magnet, ktorým pozbiera náš posmrtný prach či 
popol. Žiaľ, náš srdcervúci plač mŕtvych neprivedie 
späť k životu. My s nimi môžeme ísť  len po hrob. 
Do vydýchaného ovzdušia poslednej rozlúčky mô-
žeme prijímať ako kresťania ozón zo sveta večnej 
Božej pravdy a ňou ako dúhou rozrážame  tmavý 
oblak beznádeje. Rozžíhame sviecu Božieho slo-
va, ktoré nikdy nevyhasne, nepohltí ho ani hrobová 
tma. V tom duchu znie aj krédo básnika: „Či žijem, 

či tmavý hrob ma hostí, som Kristov! On, brána k 
večnej blaženosti.“ Kresťanská nádej nezomiera 
ani posledná, lebo je v nesmrteľnom Bohu zlože-
ná. Kríže nad hrobmi nie sú znakmi konca, zániku, 
ale symboly víťazstva života nad smrťou, ktoré do-
byl Spasiteľ na kríži Golgoty. Predsa na tretí deň 
vstal z mŕtvych. Spod Jeho kríža  a od Jeho prázd-
neho hrobu je jasný výhľad do nebeského Kanaá-
nu – zeme živých. Nech bude kdekoľvek náš hrob, 
i na neznámom mieste ako Mojžišov, večný Boh 
ho všade nájde a vyvedie nás z neho i ostatných 
zosnulých. 
 Sväté Písmo upozorňuje aj na to, čo sa bude 
robiť za hrobom po vzkriesení. Pred Sudcom a 
Kráľom večným sa zhromaždia všetci, nik sa ne-
stratí, neskryje! Objektívne, spravodlivo bude po-
súdené naše  dobro i zlo, čo kto rozsieval, to bude 
aj žať. Nebezpečná je ľahostajnosť, že všetko je 
jedno, čo človek robí, zažíva. Skutky pôjdu za ním 
do večnosti a budú svedčiť „za“ alebo „proti“. Pán 
Ježiš povedal, že budeme žasnúť, aké presné, po-
drobné, sú Božie záznamy o nás (Mat 25). Božia 
vôľa je dobrá, Boh chce, aby všetci ľudia boli spa-
sení, aby každý dostal amnestiu. Už teraz žijeme 
v čase božej milosti. Žiaľ, mnohí ten čas márnia, 
milosť znevažujú, keď do rámca času vkladajú ne-
užitočné skutky tmy alebo čierne myšlienky. Tvrdé, 
surové počínanie voči blížnym, záľuba v „rozpusti-
lom“ živote, ohrozovanie a svojvoľné ničenie života 
(opilstvo, smilstvo, hnevy, zvady, vraždy, krádeže), 
to je zneváženie Božej milosti, to je široká cesta, 
ktorá vedie do záhuby. Prosíme Spasiteľa, aby nás 
viedol úzkou cestou do života a svojou mocou aby 
nás zachoval k večnej spáse. Vieme, že známosť 
robí veľa na svete. Pestujme známosť s Božím 
Synom, aby nám nemusel na súde vyčítať a za-
prieť nás – nepoznám vás! Slovo o Božom súde 
by bolo hrozné, keby nebolo učenie o spáse z mi-
losti. To nie je žiadne špiritizovanie, lebo poučenie 
o večnosti hľadáme v knihe, ktorú na inšpirovanie 
Ducha Svätého napísali svätí ľudia Boží. Zvláštna 
Božia milosť poodhrnula 
niektorým clonu tajom-
stva večnosti. Dostalo sa 

im zvláštneho videnia obrazov večnosti a počuli pri 
tej nebeskej kinematografi i aj sprievodné slová, 
aby mali istotu, že nevideli prelud, fatamorgánu, 
ale zaručenú skutočnosť. Najspoľahlivejším sved-
kom večnosti je Ježiš Kristus, ktorý prišiel na svet 
z ríše blahoslavenej večnosti. Buďme vďační za 
to, čo nám Božia láska zjavila v Biblii. Berme jej 
slová vážne. Na svet sme prišli aj so „spiatočným 
lístkom.“ Sme tu len hosťami, preto vyplňme svoj 
hosťovský pobyt na zemi, ako sa patrí. Nestačia 
len investície na okázalý pohreb, na pomník a zdo-
benie hrobov. Nedá nespomenúť pomýlenú mien-
ku o pohreboch, že sú vraj vtedy krajšie, keď na 
nich čím viac sĺz tečie. Žiaľ, niekde aj od kazateľa 
priam očakávajú, že rozplače poslucháčov na po-
hrebe. Ale cieľom pohrebnej kázne je potešovanie, 
duchovné vzdelávanie, posilňovanie vo viere. Ne-
píšme rozvláčne odobierky, ale stručné – pravdi-
vé. 
 Snažme sa, aby bolo čím krajšie spoločenstvo 
medzi nami živými, vymieňajme si zaživa kvety lás-
ky, porozumenia, súcitu, pomoci – nedajme im ni-
kdy zvädnúť! Tak sa spoločne a vzorne chystajme 
na deň zjavenia Božej slávy v plnosti i na stretnutie 
s drahými zosnulými, na ktorých so slzami, ale aj 
v nádeji vzkriesenia spomíname. S básnikom spo-
mínajme a s nábožným spevom prosme.
 Hroby, to sú smutné miesta - v nich skončí raz 
naša zemská cesta. Tam spočívajú naši milí, čo 
nás tu v zármutku zanechali. Žitie každého z nás 
je tak krátke, nevedno, kedy nás Boží hlas pozve k 
otcovi, matke. Smrť nás rozlúči, veríme však pev-
ne, že s Kristom Pánom budeme žiť večne. 
 Preto, keď  roky bežia, Bože drahý, Ty pri nás 
neustále buď! Požehnaj všetky naše snahy, veď 
cestou žitia vždy svoj ľud! 
 Nedajme sa pri spomienke mýliť žiadnym blu-
dom, vyznávajme svetlo s Martinom Lutherom, 
Pán Boh je nám pevným hradom!

Milan Dunajčík, zborový farár v Beckove
v rokoch 1971 - 1990

Spomíname na drahých zosnulých (príhovor k pamiatke zosnulých z archívu)
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  EKO okienko
 Do kontajnerov na sklo, milí spoluobčania, 
stále hádžeme odpad, ktorý do tejto kategórie od-
padu nepatrí. Pri vývoze sa medzi sklom nachád-
zajú plasty, kovové, korkové a plastové uzávery 
fl iaš, znečistené poháre od zaváranín, dokonca aj 
tašky, v ktorých niekto sklo do kontajnera priniesol. 
Preto opäť pripomíname, čo môžeme a čo nemá-
me odkladať do kontajnerov na sklo. Do kontaj-
nera môžeme vhadzovať nevratné fľaše z biele-
ho a farebného skla bez uzáverov, nevyužiteľné, 
resp. rozbité tabule skla z okien a dverí, fľaše od 

zaváranín OČISTENÉ (!) od pôvodného obsahu.
Do kontajnerov je zakázané ukladať žiarovky, ke-
ramiku, zrkadlá, drôtené sklo, porcelán, kovové 
alebo plastové uzávery na fľaše, plasty. Prosíme 
občanov, aby neukladali do kontajnerov na sklo 
odpad, ktorý do kontajnerov nepatrí. Odberateľ 
nám znečistené sklo odmietne odoberať.
 V ostatnom období sa opäť boríme s problé-
mom nelegálnych skládok odpadu v našom kata-
stri. Najnovšie bola preverovaná skládka odpadu 
Slovenskou inšpekciou životného prostredia, kto-
rá sa nachádza za hrádzou v inundácii rieky Váh. 
Na likvidáciu takýchto skládok (pod Skalicami, 
na Trbockom a teraz najnovšie pri Váhu) obec z 

rozpočtu obce vynaloží nemalé prostriedky, ktoré 
by sa mohli použiť na iné investície, prospešné 
pre všetkých občanov obce. Dôrazne preto upo-
zorňujeme občanov na prísny zákaz vývozu aké-
hokoľvek odpadu do lokalít v katastri našej obce. 
Porušovatelia sú podľa zákona o odpadoch po-
stihnuteľní vysokými fi nančnými pokutami. Obec 
zabezpečuje zber všetkých druhov odpadu, preto 
je nepochopiteľné, prečo sa na takýchto sklád-
kach nachádzajú plasty, komunálny odpad či sta-
vebný odpad.
 V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa 
zberu odpadu, kontaktujte obecný úrad na tel.č. 
7742121.    A. Benková

  Komisia ochrany verejného poriadku informuje
 Vážení občania, rozvoj vidieka  a podnikanie v ňom spočíva v nových 
metódach chovu dobytka, ktorý je celý rok na pastvine bez pastiera a hra-
nice pohybu mu tvorí elektrooplotok. Takto sa rozhodlo podnikať aj PD 
Beckov, ktoré v súčasnej dobe má vytvorené štyri pastevné obvody:
1. Bukovina, Dolné Podlašidie, Príkra   2. Klíža
3. Sychrov         4. Piesková dolina
 PD má všetkými orgánmi odobrené uvedené podnikanie a taktiež má 
priestor prenajatý od vlastníkov pozemkov. Týmto sa obmedzil pohyb osôb 
v katastri a do oplotkov je možné vstúpiť len na miestach na to určených, 
a to len vtedy, keď sa tam nenachádza stádo. Sú rozmiestnené výstražné 
tabuľky, upozorňujúce na elektriku a prítomnosť býka, ktorý, samozrejme, 
chráni stádo. Elektrika v elektrooplotku nie je nebezpečná pre človeka. 
Z tohto dôvodu pri vychádzkach v k.ú. Beckova pri týchto obvodoch zvýšte 
opatrnosť, aby nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti. Vyskytnuté problé-
my riešte s riaditeľom PD Beckov pánom Ing. Jurajom Višňovským.
Oplotkami je najviac zasiahnutý pohyb zveri, najmä srnčej, ktorá nedoká-
že prekonať uvedený oplotok. Postupne budeme v PZ Hurban Beckov s 
pánom riaditeľom podľa okolností hľadať riešenie. Čo sa týka vyťaženosti 
ciest k týmto oplotkom treba, aby túto záležitosť riešil starosta obce.

Pavol Hladký, člen KOVP pri OZ Beckov.
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 Povesť zaznamenal Jozef Kubiček (nar. 
1904), okresný notár, publicista a nadšený 
amatérsky archeológ a historik novomest-
ského regiónu. Do obecnej kroniky ju zapí-
sal notár Kazimír Ilavský v r. 1939. Nevedno 
prečo, ale povesť zostala zabudnutá, aspoň v 
Beckove ju nikto nepozná. Pretože je divoká, 
plná krvi, bojov, ale i nádeje, veď v príbehu 
víťazí kresťanská láska, tak je práve teraz, na 
jeseň, čas sa s ňou zoznámiť. Tento príbeh z 
čias Svätopluka, teda z obdobia stretu staré-
ho pohanského sveta s novým kresťanským, 
spája Beckov, Čachtice, Skalku i Tematín a 
prerozprávala ho súčasná kronikárka.
 Príbeh o pohanskom kňazovi Dlugošovi 
sa vynára z temnôt starých čias, keď sa nad 
riekou Váh týčila strmá Skala, ktorú strážili 
divokí bojovníci, odhodlaní brániť svoju starú 
kultúru. Slováci obývali okolité hrady, údolia a 
kopanice. Vtedy, na prelome tisícročí, sa ocitli 
na križovatke dejín. Stretnutie starého pohan-
ského s novým kresťanským sa odohrávalo 
za rinčania zbraní, v svetle spaľujúcich ohňov 
a pachu krvi. Z temnoty histórie sa objavuje 
bojovník starých čias i kajúcny pustovník v 
jednej osobe - Dlugoš. 
 Dlugoš bol pohanský veľkňaz, Slovák, 
ktorý prežil slávu i pád Svätopluka a jeho 
synov. Veľký priateľ slovenských vojvodov 
na Zobore i Svätopluka, pokiaľ sa nerozhodli 
prijať kresťanstvo. Pôsobenie Konštantína a 
Metoda silne znepokojilo Dlugoša i jeho po-
hanského spojenca na Skalke pri Trenčíne.  
 Dlugoš, pán Beckova (Skaly), mal krásnu, 
ale jedinú dcéru menom Milena. Uchádzali sa 
o ňu páni z Moravy i Poľska. Bola pohanka a 
ňou mala i zostať, pretože otec sa veľmi bál 
pohanských bohov. Neveril cudzím bohom 
ani zvykom. Mal na to dôvod, jeho manželke 
sa pri jednom nešťastí zjavil Parom a násled-
kom toho zomrela. V cudzích bohoch videl 
koniec svojho národa. Preto určil Milenu za 
manželku Praskayovi, mocnému pohanské-
mu pánovi čachtického hradu a okolia. 
 Pohanské obrady sa odohrávali striedavo 
v Beckove, na Skalke a v Čachticiach. Ale v 
Čachticiach sa raz do roka konali krvavé obe-
te. Na veľkých kamenných stoloch tiekla krv 
úbohých obetí v žiari ohňov. Ľud sa klaňal 
svojmu mohutnému pánovi Praskayovi, vi-
del v ňom silu. A keď zomrel, vošiel do bájí. 
Odvtedy pri každej búrke, ktorá prehrmela 
nad kopcom s bývalými obetnými oltármi, ľu-
dia kričali: „Uhuj vyhybuj Praskay sa vezie!“ 
Takto kričali kedysi jeho zbrojnoši, keď pán 
prichádzal. Verili, že jeho duch žije. A ľud sa 
bál. Keď príde búrka, blýskanie, tak je tam 
on nad oltármi, koná pohanské bohoslužby a 
beda tomu, kto sa tam v tom čase priblíži. 
 Dlugoš ako najstarší viedol schôdze, on 
nešiel, ani Praskay, ani Skalka do Nitry. Po-
hanskí veľmoži zosnovali sprisahanie  proti 
Svätoplukovi pre jeho zradu na slovenskom 
národe. Spojili sa s Maďarmi a do boja poslali 
Hubu, najlepšieho bojovníka. Huba s pohan-
skými Maďarmi prepadol Svätopluka, ale ten 
ich útok odrazil. Znovu sa spojili s Maďarmi, 
keď umrel Svätopluk a nastúpil jeho syn Svä-
topluk I. Vtedy sa Svätoplukovi synovia med-
zi sebou hašterili, čo využili ich nepriatelia a 
napadli Svätoplukovu ríšu. Svätopluk bitku 
prehral a ušiel so zvyškom svojho vojska na 

Červený Kameň. Odtiaľ odišiel so svojimi 
vernými a dobrým priateľom Stanislavom na 
Skalku. 
 Rozhodli sa pomstiť pohanskému Dlugo-
šovi. Napadnú Beckovský hrad, dobyjú ho 
a Dlugoša s jeho vernými uväznia. Staršina 
zasadá a vynáša rozsudok nad Dlugošom - 
pre zradu má zomrieť. Keď sa Stanislav len 
tak prechádzal po veľkom hradnom nádvorí, 
uvidel pri väznici stáť krásnu devu. Bola to 
Milena. Vidiac Stanislava, prosila o milosť pre 
svojho otca. Slobodný Stanislav sa na prvý 
pohľad zahľadel do krásnej dievčiny, a tak 
dovolil Milene, aby v noci jej otec spolu s jeho 
druhmi potajomky ušli z väznice. Milena sa 
dohovorí s otcom na tajnom úteku. Otec však 
použije ľsti. Vyrozumie ostatných spoluväz-
ňov, že v noci nebadane napadnú Stanisla-
vovo vojsko. A skutočne sa i tak stalo. Dlugoš 
sa odvďačil Stanislavovi po svojom. V noci po 
vyjdení z väznice zabil stráž hradu. Keď na-
stal krik, Stanislav sa zobudil, ale bolo márne 
zápasiť s nepriateľmi. Stanislav s niektorými 
vernými ušiel z hradu kliesniac si cestu me-
čom. Márne orodovala Milene za Stanislava. 
Otec, zúrivý pohan, nechcel o ňom ani počuť. 
Ale na hrade ho nenašiel. Milena ho zazrela, 
ako uteká ešte s niektorými smerom na Skal-
ku, kde aj zostali, ale  Stanislav šiel do Tren-
čína žiadať o pomoc. Tam ho však obžalovali 
zo zrady a odsúdili na smrť. 
 Nová schôdza slovenských pánov v Tren-
číne súhlasila so Stanislavovou prosbou. Po-
volila mu, aby tak hanebnú porážku pomstil. 
Zobral si svojich verných vojakov a šiel k 
Beckovu. Medzi tým dostal odkazy od Mileny. 
Milena vyčítala otcovi jeho hanebný skutok, 
lebo vtedy, keď mu ona vyprosila milosť, on 
sa takto odvďačil. 
 Nemala pokoja. Vo dne v noci plakávala na 
Skale beckovskej, na hrade, odkiaľ bol veľmi 
dobrý výhľad. Z tejto skaly videla Dlugošova 
stráž celé okolie - na Piešťany, do Čachtíc, na 
Srnie, Krivosúd, Trenčín,  Haluzice, či nejde z 
niektorej strany nepriateľ. Milena sa spojila so 
strážou, aby bola v kontakte so Stanislavom. 
Hrdá pohanská deva, ktorá sa chcela pomstiť 
svojmu otcovi, sa však odkazmi od Stanislava 
premenila, začala poznávať učenie Kristove. 
Avšak Stanislav chcel vidieť pokánie aj na jej 
otcovi. Ale tento zo svojich zvykov nepopustil. 
Dozvedel sa, že jeho dcéra strojí sprisahanie 
so Stanislavom, ba stráž už videla pochoduj-
úce vojsko na Beckov. Milenu zavrel do väz-
nice, ktorá bola tak hrozná, že i starí vojaci sa 
jej obávali. Hady a iné potvory z podzemných 
pivníc jej však akoby zázrakom nič neurobili. 
Milena sa začala po kresťansky modliť. 
 Bitka bola krutá. Vojaci boli trenčianskymi 
chlapcami úplne pobití. Zostal len Dlugoš a 
niektorí jeho vodcovia. Týchto zviazali a Sta-
nislav sa dopytoval na Milenu. Dlugoš mlčal. 
Na to začali mučiť zajatcov. Nakoniec dal 
Dlugoš návrh. Nech jemu a jeho priateľom je 
povolený voľný odchod, a vtedy povie, kde je 
Milena. Návrh Stanislav prijal. Keď za veľkého 
jasotu a radosti vyšla Milena z väzenia, Sta-
nislav sa jej veľmi potešil. Milena, vychovaná 
v pohanských zvykoch, si nevšímala otca, ba 
žiadala smrť za jeho zradu. Toto sa udialo 
v otcovej prítomnosti. Dlugoš zaplakal nad 
ukrutnosťou svojej dcéry. Ušľachtilý Stanislav 

vynaložil značnú námahu, aby zmieril otca s 
dcérou. Povedal Milene, že len vtedy môže 
byť jeho, keď aj ona prijme učenie Kristove, 
ktoré prísne prikazuje, aby si deti ctili otca i 
matku svoju a vážili si ich. Dlugoš bol týmto 
náramne prekvapený. Nevedel ani len pocho-
piť, žeby niekto svojmu nepriateľovi mohol 
odpustiť. Milena pochopila a otcovi odpustila.
 Dlugoš sa veľmi pohnutý odobral od svo-
jej dcéry, dal jej požehnanie i Stanislavovi 
a šiel k svojmu priateľovi na hrad Tematín. 
Neskôr, vraj už ako kresťan, bol videný na 
Skalke, ktorá bola svojho času pohanská. Tu 
zostal kresťanským pustovníkom a oplakával 
svoju zradu. Sem chodil i pán Tematína  a 
modlili sa za blaho slovenského ľudu. Pras-
kay, pán čachtický, sa však nesklonil. Tento 
ďalej kul svoje plány a nešťastný nad stratou 
Mileny ustavične viedol vojny podporovaný 
pohanskými Maďarmi. Napadal i beckovský 
hrad, ale nikdy ho nemohol dobyť. A Stani-
slav šťastne žil s Milenou ešte dlho na Bec-
kovskom hrade. 

 K povesti sa vyjadril Jozef Kubiček takto:
„Aké sú historické pramene alebo iné 
dôkazy vzťahujúce sa k tejto povesti?
 Povesť doteraz nie je náležite rozobraná 
vedecky. Je známa na kopaniciach beckov-
ských smerom na Selec, a to u pastiera se-
leckého (asi 60-ročný je), v okresnom staro-
binci tiež istá Slovenka ju zná. Skala na hrade 
beckovskom skutočne jestvuje. 

 Väznica beckovského hradu je zo star-
ších dôb, a tak hrozná, tmavá, že i dnes budí 
hrôzu a strach. Že táto väznica nebola novo-
dobá, zmieňuje sa o tom i Dr. Ethey, Vágvó-
lygi krónika, že v XVII. storočí táto beckovská 
väznica bola zriadená vlastne pre celú župu 
nitriansku. Keď v r. 1735 dostal rozkaz riaditeľ 
statkov panstva, aby dal zhotoviť novú väzni-
cu, tento pokladal za úspornejšie opraviť sta-
rú beckovskú väznicu a v roku 1778-om: „...
cocptum carceris in oppido Beczko aedifi cium 
ad effectum deducatur.“ 
 Povesť pochádza pravdepodobne z doby 
prechodu pohanského do kresťanstva a že 
cez okres novomestský prešli sv. Cyril a Me-
tod na Moravu, o tom vie i najlepší znalec 
kraja podjavorinského, Dr. Ethey. Miesto, kde 
povesť spomína Praskaya, je oproti tunajšie-
mu hradu čachtickému na vrchu zvanom Ba-
kalár, kde už v dávnych dobách mal človek 
svoje skladište. Tam sa nachádzajú i kamene 
doteraz zachované a známe ako oltáre - dol-
meny. Tam sa nachádzajú i črepy z popolníc, 
a tieto pri vykopávkach s ved. not. v Čachti-
ciach boli nájdené, a tam vidieť ešte i dnes 
nádvorie tzv. dreveného hradu. Les sa me-
nuje Hrahetnica. Ako prišiel do spojitosti hrad 
čachtický s Beckovom, keď tento je takmer 
na 20 kilometrov vzdialený od Beckova? Ob-
čania čachtickí znajú len Praskaya, mocného 
pána, krutého človeka. Ale nič nepoznajú o 
Dlugošovi. Vedia však o tom, že hrad Beckov, 
Tematín a Čachtice sú podzemnými chodba-
mi spojené. Na čachtickom chotári je známy 
vinohrad „Zobor“.“
Literatúra: Pamätná kniha obce Beckov zalo-
žená roku 1939, s. 64-73. 

Prepísala Dana Badžgoňová.

Povesť o Dlugošovi na skale



Na Beckovskom hrade už onedl−
ho utíchne turistický ruch, odídu po−
slední návštevníci a kastelánka na pár
zimných mesiacov zatvorí hradné
brány. Čakajú nás už len dve zabí−
jačky, ktoré ukončia tohtoročnú turis−
tickú sezónu. Od jari až do jesene
bola naplnená žánrovo i obsahovo
pestrým programom, ktorý videlo nie−
koľko tisíc návštevníkov, medzi nimi i
mnohí Beckovčania. Tí však mali oproti
iným turistom jednu výhodu.

Kým počas minuloročnej sezóny
platili pri návšteve hradu vstupné s
50% zľavou, tento rok tomu bolo inak.
Vedenie hradu prišlo s ústretovým
krokom pre všetkých obyvateľov
Beckova: deťom do 15 rokov umož−
nili vstup zdarma, ostatní mali vstup
za 0,30 eur, to je viac ako 90% zľava
z bežného vstupného pre turistov.
Cena naozaj len symbolická. Vyššiu
cenu vstupenky platili a platia Bec−
kovčania len v prípade, že sa zvyšu−
je vstupenka aj pre ostatných náv−
števníkov, ako tomu bolo pri koncer−
toch a ako tomu bude pri zabíjačkách.

Pri uplatňovaní akejkoľvek zľavy,
a to kdekoľvek, treba dodržiavať ur−
čité pokyny. V hradnej pokladni je
potrebné pri kúpe vstupenky:

1. požiadať pokladníčku o „bec−
kovskú vstupenku“ a

2. preukázať sa občianskym pre−
ukazom.

(„Starí známi“ Beckovčania a tí, ktorí
chodili častejšie na hrad a „vryli sa“ do
pamäte pokladníčok mohli postupne bod
2 vynechať.) Neodporúčame však
spoliehať sa na to, že „keď ja poznám
pokladníčku, musí aj ona mňa“. Vedie
to potom k zbytočným nedorozume−
niam, dohadovaniu sa pri okienku a k
zdržovaniu ostatných návštevníkov. V
každej situácii sa dá určite nájsť pokoj−
ná cesta na jej vyriešenie.

Deti z Beckova do 15 rokov majú
na hrad vstup zdarma, i tu však platí
zásadná vec: z bezpečnostných
dôvodov musia byť v sprievode do−
spelej osoby, ktorá za dieťa preberá
zodpovednosť. Tú nemôže prevziať
ani sprievodkyňa ani iný zamestna−
nec hradu.

Na záver: Ako bolo už vyššie spo−
menuté, pred nami sú ešte dve
hradné zabíjačky s bohatým progra−
mom a pestrou ponukou zabíjačko−
vých špecialít na ochutnávku i na
predaj.

Vstupné pre dospelého na toto
podujatie je 5 eur. Beckovské vstup−
né bude 2,50 eur s možnosťou ochut−
návky, deti do 15 r. zdarma – avšak
bez nároku na ochutnávku. Všetci
ste srdečne vítaní.                   IM

Beckovské vstupné na hrade

Vo voľbách do  orgánov samosprávy uspela - stala sa jednou z deviatich v 
obecnom zastupiteľstve. Prevzala aj vedenie kultúrnej komisie. Mgr. Marti-
na Striežencová, poslankyňa a učiteľka základnej školy v Beckove. Osob-
nosť v dedine všeobecne známa a populárna aj početnými aktivitami, ktoré 
robí vo voľnom čase pre školu i obec.

1. Martina, ako sa stalo, že si sa rozhodla pre povolanie učiteľky? 
Kde si maturovala a kde si študovala pedagogiku, prečo aprobácia 
slovenský jazyk a náboženská výchova? Získavala si prvé skúsenosti 
po skončení školy v Beckove? Čo pokladáš za najdôležitejšie pri vý-
chove a vzdelávaní žiakov? Prečo svoje povolanie miluješ? Rodičia 
boli spokojní s voľbou Tvojho povolania? 
 Moje povolanie je mojím životným poslaním. Ja som sa preň nerozhod-
la, za mňa rozhodol Boh, ktorý mi dal do vienka charizmu stať sa učiteľkou. 
Toto poslanie je vo mne už  od narodenia. Nikdy som nechcela byť ničím 
iným ako učiteľkou. V puberte som síce trucovala, že na gymnázium nepô-
jdem, lebo to chceli moji rodičia. Ja som si podala prihlášku na stavebnú 
priemyslovku. Naši nedovolili, tak som musela ísť študovať  Gymnázium 
M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom. Ale stalo sa dobre. Naozaj 
si neviem predstaviť, že by som robila stavbárinu! Doteraz som vďačná 
rodičom, že ma podržali v týchto časoch. No a potom som sa hlásila do 
Nitry na pedagogiku, ale tam ma neprijali. Začala som pracovať v kláštore 
u sestier Vincentiek. To bola moja hora Premenenia. To som získala akýsi 
iný pohľad na život. Spoznala som biedu a pády ľudí, ktorí chodili do kláš-
tora prosiť o pomoc. A toto ma povzbudilo k tomu, aby som sa svojho sna 
nevzdala. Prijali ma do Trnavy na Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity, 
odbor slovenský jazyk a náboženská výchova. Toto bola moja voľba. Slo-
venský jazyk je moja láska, najmä literatúra. A náboženstvo? Chcela som 
vedieť a nahliadnuť pod rúško tajomstva, ktoré je mnohým zastreté. Boh mi 
to dovolil a ja som bola duchovne vedená úžasnými ľuďmi na našej alma 
mater - či už to boli jezuiti, ktorí nám otvorili cestu do sveta  Poznania, naši 
docenti, profesori na katedre slovenského jazyka - čistí, morálne vysoko 
stojaci ľudia.
 Moje prvé skúsenosti z učenia nie sú z Beckova. Svoju prax som za-
žila v Trnave, kde nám svetlo do nášho učiteľského života vnášala pani 
učiteľka Mrnková, ZŠ Atómová. To bola škola do života! Prvýkrát som stála 
pred triedou 32 žiakov úplne vyklepaná a mala som učiť. Zabudla som na 
všetko, čo som si pripravila. Ale pani učiteľka ma podržala a potom to už 
išlo ľahko.
 No a Beckov! Tak to je a bude moja srdcovka, nech ma už život zaveje 
kdekoľvek. Naša „základka“ má svoje čaro. 
Pri otázke, čo pokladám za najdôležitejšie pri výchove a vzdelávaní žia-
kov? Uf, tak toto je otázka, kde neviem odpovedať úplne jednoznačne. 
Keď sme tvorili motto našej školy, tak som pochopila jedno. Pri výchove i 
vzdelávaní treba hľadieť na jedinečnosť každého žiaka. Pomáhať mu hľa-
dať jeho klady v živote, lebo o tých záporoch mu hovorí každý. Pomáhať 
mu objavovať talenty, ktoré dostal od Boha a aby  z tohto žiaka vyrástla 
jedinečná a nikým neopakovateľná osobnosť, ktorá by menila tento svet 
v dobro. Nie vždy mám silu, pretože aj ja som iba človek. A takisto mám 
svoje limity. Ale snažím sa o to. Svoju prácu milujem! Je to nielen práca, 
je to koníček, záľuba, poslanie. A či sú spokojní moji rodičia? Myslím si a 
viem, že áno. Ale oni sú takí ľudia, ktorí keď vidia, že my sme šťastní, tak 
oni sú tiež šťastní.

2. Ste početná rodina, aktívna v spoločenskom i cirkevnom živote. 
Predpokladám, že to bol príklad rodičov, ktorý ťa pritiahol k  angažo-
vanosti na pracovisku i v obci? 
Opakujem to aj v škole, že prvým príkladom v živote dieťaťa sú rodičia. Moji 
rodičia sú super. A za angažovanosť v obci, v škole – tento príklad nám dali 
naozaj oni a za to vďačíme im. Od malička sme s nimi všade museli chodiť. 
Boli sme prítomné na každej akcii a zostalo nám to až do dospelosti. ,,A tak 
nám treba!“ povedali by neprajníci. Ale mňa konkrétne tento život, dávanie 
sa,  posúva ďalej.

3. Od spoločenských aktivít bol len krok k rozhodnutiu kandidovať za 
poslankyňu OZ. Za akú stranu si kandidovala? Po troch rokoch „po-
slancovania“ môžeš zhodnotiť nakoľko sa splnili Tvoje očakávania?  
Aké sú podľa Teba priority obce a Tvoje možnosti pri ich uvádzaní 
do života? Ako hodnotíš spoluprácu s ostatnými poslancami OZ a so 
starostom?
Nekandidovala som za žiadnu stranu, bola som nezávislou kandidátkou. 
Do tejto obecnej politiky som vstupovala s dvoma hlavnými cieľmi - aby sa 
konečne dokončila jedáleň v prístavbe a aby bol zriadený dom dôchodcov 
(penzión) v Beckove. Ale realita je iná. Prvá moja priorita sa už rieši, tá dru-
há je zatiaľ v nedohľadne. Ale vidím, že táto obec by potrebovala ešte viac. 

Mal by to byť predovšetkým ďalší zdroj pitnej vody. Ak by sa dalo  a bolo by 
viacej fi nancií, tak nájomné byty pre mladé rodiny, aby nám neodchádzali 
do iných miest a dedín. Mládeži chýba klub, kde by sa mohli stretávať, mul-
tifunkčné ihrisko na šport.  Chýba tu náš domov dôchodcov, ktorý by bol pre 
našich ľudí, aby svoju starobu prežili tu, kde sa narodili. A mnoho ďalších 
vecí. Ale pokiaľ viem, tak vízie do budúcna sú, ale všetko to stojí a padá len 
a len na peniazoch. A spolupráca s poslancami a starostom? Každý sme si 
priniesli sny a vízie našich voličov, ktoré sa snažíme napĺňať. Ale toto OZ a 
starosta sa nepotrebuje hrať na veľkú politiku. Som rada, že môžem patriť 
do tejto  partie, ktorá tu teraz je. Všetci sme len ľudia a mnohokrát omylní, 
ale nikto z týchto ľudí nechce nikomu uškodiť.

4. Je ťažké skĺbiť pracovné povinnosti s povinnosťami poslankyne 
a s ostatnými záľubami? Kedy oddychuješ? Aké sú Tvoje koníčky a 
záľuby? Venuješ sa ešte otužovaniu? 
Keďže moja práca je aj mojím koníčkom, nič nie je ťažké. A venujem sa 
úplne naplno svojej záľube. Oddy-
chujem v nedeľu, je to deň Pánov. 
Tento deň nerobím fakt nič! Len 
čítam a som s mojou úžasnou ro-
dinou. A otužovanie, tak toto je pre 
mňa relax. Ak niekto povie more, 
ja poviem Zelená voda a najmä te-
raz, keď je vonku chladnejšie. Cez 
leto je voda veľmi prehriata, to si 
človek neoddýchne. Ale teraz je to 
oddych a načerpanie síl.

5. Budeš sa uchádzať o priazeň 
voličov aj v ďalších voľbách? 
Áno, budem sa uchádzať o pria-
zeň voličov i v budúcich voľbách.

Za odpovede ďakuje
Dana Badžgoňová.

Poslankyňa a pani učiteľka Martina Striežencová

Martina Striežencová so svojou 
„pravou rukou“ Jarkom Strakom 
na Dňoch obce.
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Sezónou 2013 sa niesla vôňa histórie, šermu, divadla, filmu, hudby, ale aj
kníh, automobilových veteránov, či piva. Pätnásť filmových projekcií v rámci
letného kina na hradbách, dvadsaťpäť divadelných predstavení najmä pre deti
a mládež, ale aj dospelých, štyri koncerty s hudbou rôznych žánrov, dve
burzy kníh, dva lukostrelecké turnaje, rytierske dni pre deti a mnoho ďalších.

Česká televízia v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch
(SACR) nakrúcala 16. júla na hrade Beckov v Čechách veľmi obľúbenú
reláciu o varení Kluci v akci na podporu turistického rozvoja v trenčianskom
regióne. Štáb si vypočul dávne povesti, zoznámil sa s romantickými zákutia−
mi hradu a ochutnal výrobky stredovekej kuchyne skupiny historického
šermu Rád sv. Galahada. Pri vyčkávaní na režisérov vhodný záber pre
natáčanie si všetci vychutnali západ slnka v hradnej kaviarni a „kluci v akci“
mohli uhasiť svoju zvedavosť informáciami o podrobnejšej histórii hradu či
jeho zaujímavých aktivitách.

Naše druhé vydanie Rozprávkovej burzy kníh 7. septembra 2013 oboha−
tila návšteva historičky Daniely Dvořákovej spojená s besedou o jej knihe
Rytier a jeho kráľ. Publikácia je sondou do života stredovekého šľachtica v
Uhorsku, pojednáva o kráľovi
Žigmundovi Luxemburskom a
jeho rytierovi Stiborovi zo Sti−
boríc – pánovi hradu Beckov.
Ako samotná autorka uviedla,
táto téma bola pre ňu výzvou,
pretože tak, ako kráľ Žigmund
– nazývaný „ryšavá líška“, tak
aj Stibor, boli a sú opradení le−
gendami a nepravdami. „Osob−
nosť Žigmunda Luxemburské−
ho ako najvýznamnejšieho pa−
novníka 15. storočia je už plne
rehabilitovaná, čo sa však o
Stiborovi stále povedať nedá“,
vysvetľuje historička. V roku
2014 uplynie 600 rokov od Sti−
borovej smrti, avšak pri otáz−
ke, či sa chystá ešte ďalšie
doplnené vydanie knihy, autor−
ka so šarmom dodáva: „Stibor
je pre mňa uzavretá záležitosť,
rozšírenie vydanie by už bolo na hranici čitateľnosti“ (2. rozšírené vydanie z
roku 2010 má 596 strán). Beseda bola ukončená autogramiádou a naše
zanietené sprievodkyne by isto podiškurovali aj dlhšie. Rozprávkovou bur−
zou kníh sa okrem vône kníh z antikvariátov niesla aj príjemná hudba mla−
dých nádejných hudobníkov z Beckova (Daniel Páleník, Rado Poláček, Lukáš
Šulej), ktorí svojím skromným vystupovaním a uchu lahodiacimi tónmi dotvo−
rili komornú atmosféru už druhej burzy kníh na hrade. Daniela Páleníka si
mohli návštevníci hradu vypočuť už počas letných prázdnin pod hradnou
bránou ako stredovekého trubadúra alebo, radšej, pouličného muzikanta s
gitarou a ústnou harmonikou.

Tradíciou sa už stáva Turnaj v tradičnej lukostreľbe o pohár Vojvodu
Ctibora, ktorý sa aj napriek intenzívnemu mrholeniu a dažďu uskutočnil 14.
septembra. Lukostrelecký turnaj preveril zručnosti skúsených strelcov v
zaujímavých a netradičných stanovištiach s rôznou obtiažnosťou. Priprave−
né boli aj nové disciplíny ako napr. „stredoveký automat na pivo“. Súťažilo sa
v štyroch kategóriách: drevené luky, laminátové luky, ženy, juniori. Súťažiaci
si okrem prstov a dobrej mušky mohli „precvičiť“ aj chuťové poháriky na

Recept z Beckovského hradu
Nekvasené petržlenové placky z hradu Beckov
1/2 kg hladkej múky, 1 polievková lyžica soli, 2 polievkové lyžice oleja,

1 dl vlažnej vody, hrsť nasekanej petržlenovej vňate, 1 cibuľa alebo 3
strúčiky cesnaku, olej na opečenie.

Všetky prísady okrem cibule zmiešame a vypracujeme husté hladké
cesto, ktoré necháme chvíľu odstáť. Cesto rozdelíme na malé bochníčky
a každý ešte samostatne vypracujeme. Potom ich vyváľame na tenké
placky a opečieme z každej strany na oleji dozlata. Do výpeku pridáme
nadrobno nakrájanú cibuľu alebo cesnak a opečieme. Ochuteným výpe−
kom potierame placky.

Program ste mohli vidieť v premiére na ČT1 v piatok 9. 8.2013 o 20:50
hod a v repríze na ČT1 v sobotu 17. 8. 2013 o 18:20 hod. (b)

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100−kluci−v−akci/
1137−recepty/1304−nekvasene−petrzlenove−placky−z−hradu−beckov/

Na známosť sa dáva, hrad Beckov svoje brány ešte nezatvára!

výbornom guľáši, či domácom pálenom. Víťazov čakal pohár vojvodu Ctibora, 
Bošácka slivovica a nápadité tričká na pamiatku z turnaja, ktorý organizovalo 
Združenie oživenej histórie - Bludní rytieri.
 Sezóna 2013 sa už pomaly blíži ku koncu, avšak hrad Beckov ešte ožije 
vôňou zabíjačkových dobrôt, a to dokonca dvakrát. 26. októbra sa uskutoční 
hradná zabíjačka spojená s ukončením výstavy Sovy na Beckove a 9. no-
vembra sa zabíjačkou rozlúčime so sezónou 2013 a pripomenieme si  „…kde 
sú tie časy, keď sa na dedinách schádzali ľudia a chválili sa, čo všetko si zo 
zabitého prasaťa pripravili…“  Tešiť sa môžeme na ochutnávky zabíjačkových 
špecialít, folklórnu skupinu SELČAN, rytierske predstavenia, netradičné súťa-
že, Bošácku pálenku a hlavne na dobrú atmosféru v kruhu susedov, priateľov 
a známych. Všetci ste srdečne vítaní!

Petra Buzgovičová
Foto: Miriama Šiveňová
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Reklamno − umelecká agentúra Double Agency, s.r.o., sídli v Beckove na
čísle 405. Je tam domov Borisa Klčovského, inak Beckovčana už tretiu gene−
ráciu (a štvrtá vyrastá tiež na tomto mieste).

Boris, až teraz som si uvedomila, že vo vašom dome žijú štyri (!) generá−
cie, čo je mimoriadne zriedkavé a vzácne. Je rodina spokojná s Vašou prá−
cou? Ovplyvnili Vás pri výbere povolania?

Áno v našom dome žijú štyri generácie  a zároveň aj druhý najstarší občan
Beckova, babka Anna Klčovská.  Presne od roku 2007, kedy som sa vrátil po
26−ich rokoch z Nového Mesta nad Váhom  naspäť do Beckova aj s rodičmi
a budúcou manželkou Danou. Dva roky na to začala vyrastať na tomto mieste
už aj štvrtá generácia, keď sa nám narodila prvá dcéra Sára a po nej Rebeka.

Neviem či je rodina spokojná s mojou pracou, lebo je to práca ťažká a
časovo náročná a počas sezóny som doma naozaj zriedka, ale musím pove−
dať, že ma podporujú a pomáhajú ako sa dá!

Vyber povolania v mojom prípade bol čisto na mne,  kuchár − čašník,
venoval som sa mu hneď po skončení školy popri nadstavbe. Potom prišla
VZS na 1 rok a hurá do sveta − Španielsko, Anglicko, Nemecko. Medzi časom
sme založili v Novom Meste nad Váhom občianske združenie a niekoľko
rokov sme organizovali malé podujatia a festivaly, ale aj postavili Novomest−
sky útulok pre psov a mačky, zachraňovali staré stromy či osádzali informač−
né tabule a čistili pohorie Kamenná....

Skúsenosti naberali na intenzite, začal som spolupracovať s najväčšími
festivalmi na Slovensku, a tak vznikla myšlienka založiť vlastnú agentúru DOUBLE
AGENCY s.r.o.

Hovoríte my, kto je to? Môžete doplniť? Jedná sa o občianske združenie
Genius loci.

Ako ste sa zišli s Máriom Estergájošom a ako sa stalo, že ste založili pred
šiestimi rokmi spoločnú  agentúru?

Agentúra už dva roky fungovala,  keď sme sa z Máriom stretli v jednej
pizzerii v Meste, a tam sme si povedali, že by toto spojenie mohlo fungovať .
Mário vstúpil do agentúry a začali sme robiť spoločné projekty,  ktorých sme
uskutočnili už niekoľko desiatok...

Mário, odkiaľ pochádzate? Máte rodinu?
Narodil som sa v Trenčíne, ale celý život bývam v Novom Meste nad

Váhom. Mám manželku a 2 deti. Študoval som na Gymnáziu M.R.Štefánika a
vysokú školu som absolvoval v Bratislave. Tam som po škole „privoňal“ k
organizovaniu ako takému. Bolo to na Rade Mládeže Slovenska, čo je zastre−
šujúca organizácia, pod ktorú spadajú napríklad Úsmev ako dar, Unicef, Slo−
venský skauting a podobne, kde som pracoval ako projektový manažér.

Ďalšiu krásnu skúsenosť s organizovaním podujatí som zažil s asi najpo−
pulárnejšou beckovskou kapelou SVS, okolo Maja Lacka. Určite si mnohí
spomínajú na hity Kekse či hormóny...

Neskôr, keď sme s manželkou pracovali v Rakúsku, som sa nadchol nad
tým, ako si obce a mestá usporadúvajú miestne akcie, ktoré mali nezameni−
teľné čaro. Tam som prvýkrát v kútiku duše zatúžil niečo podobné zorganizo−
vať  alebo byť toho súčasťou. Krátko na to sme založili Vidlomet, potom sme
sa po rokoch znova stretli s Borisom Klčovským, ktorého som poznal z
„mladších čias“, slovo dalo slovo  a začala sa spolupráca.

V súčasnosti je pre mňa osobne obrovskou poctou môcť sa podieľať na
organizovaní Beckovských slávností. Je to jednak obrovská ťarcha a závä−
zok, ale ak sa slávnosti podaria a vy vidíte spokojných ľudí, ktorí prichádzajú
z rôznych kútov Slovenska a zahraničia, zažije neopísateľný pocit radosti a
naplnenia.

Na web−stránke píšete, že Agentúra sa „Profiluje ako produkčná firma
zaoberajúca sa organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí, festiva−

lov, firemných dní, plesov, konferencií, koncertov, svadieb, výstav, a pod.”
Pre nás ste najznámejší  ako usporiadatelia Beckovských slávností, ktoré ako
„Beckovské letné slávnosti“ do r. 2007 robila obec (posledné boli deviate, v
roku 2008 sa konali len oslavy 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci, už
nie BLS). Od roku 2009 sa konajú  Beckovské slávnosti už bez „letné“ vo
vašej réžii. Došlo k mnohým zmenám, zostali stánky s remeselníkmi, predaj−
covia, Bludní rytieri, koncerty, pribudli arény, vidlomet... Zdá sa mi, že dnes už
máte vlastné meno, že Beckovské slávnosti sa spájajú výlučne s agentúrou,
že sú výsledkom vášho videnia. Povedzte, ako sa vám darilo realizovať vlast−
né predstavy pod tlakom záujmu verejnosti a vlastných možností?

Na prvý pohľad sa to môže zdať, že sa slávnosti spájajú výlučne s Double
Agency, no pri hlbšom pohľade zistime, že to tak nie je. Už zo samotného
názvu Beckovské slávnosti vidíme, že názov obce je neustále prítomný. Tak−
tiež ak si pozriete každý plagát či televízny spot, objavuje sa logo Beckova
medzi spoluorganizátormi. Slávnostný príhovor a otvorenie je taktiež v rukách
starostu obce.

Spomínate „naše videnie“.  V roku 2009, keď sme zastupiteľstvu predkla−
dali projekt, ktorý bol následne schválený, sme jasne proklamovali, že nemá−
me v záujme vytvárať nové podujatie, ale nadviazať čo najužšie na už existu−
júcu štruktúru. A to sa snažíme každoročne aj napĺňať. Samozrejme, keďže
doba v organizovaní akcií podobného druhu neustále napreduje, musia sa aj
beckovské slávnosti ako tak prispôsobiť trendu, aby nezostali „pozadu“. Suma
sumárum beckovské slávnosti sú výsledkom snahy mnohých ľudí od prvého
roku ich realizácie. Slávnosti sú taký živý organizmus, ktorý neustále rastie,
vyvíja sa a zreje.  Keďže Boris je „Beckovan“ a Mário „Polobeckovan“, je
istota, že slávnosti sú u nás nie len v hlave, ale hlavne aj v srdci!

Tlaky verejnosti sú a budú. A to je dobré. Pretože vás to nenechá „odpo−
činúť“ a hlavne aj konštruktívna kritika je tá zdravá cesta. Veď si predstavme,
že by vám každý hovoril „je to super, je to pekné...“ a nebolo by to tak. Máme
radšej, keď sa povie pravda, aby sme mohli veci doladiť či vylepšiť. Každoden−
ne sa o to snažíme.

Aj na začiatku sme cítili, že občania a zástupcovia obce nás brali ako
„cudzincov“, čo prišli niečo zobrať, ale vďaka Bohu je to už preč. Môžeme
povedať, že v súčasnosti  hráme všetci spolu za jedno družstvo. A to je
výborné. Ako povedal Svätopluk, je ľahšie zlomiť  jednu vetvičku ako tri. Toto
pravidlo platí stovky rokov, že spolu sme silnejší ako samostatne!

Napríklad Beckovské zimné slávnosti – konali sa dvakrát, ale v tomto roku
už nie. Čo bolo hlavným dôvodom pre ich nekonanie?

Boli to hlavne financie. Na tento projekt sa nepodarilo zohnať dostatočné
množstvo financií. Aj keď sa môže zdať, že je to „malá akcia,“ je na ňu treba
značnú sumu peňazí a materiálu. Preto sme sa, žiaľ, museli rozhodnúť nepo−
kračovať.

Čo sa vám podarilo úspešne uviesť do programu tohtoročných slávností a
čo sa ukázalo ako nie dobrý nápad? Návštevníci boli spokojní, vidieť to aj
podľa ohlasov na webe a predpokladám, že aj usporiadatelia i účinkujúci.

Tohtoročné slávnosti boli naozaj pekné. Tým sa nechceme nejako vy−
chvaľovať, ale keď vám to píšu alebo hovoria návštevníci, stánkari, občania
Beckova, rytieri a čo nás naozaj prekvapilo, aj také zvučné hudobné formácie
ako Vidiek, Kristína, Maxim Turbulenc a hlavne IMT Smile, ktorí dali dva  prí−
davky (čo nespravili už 7 rokov) a v zákulisí hovorili, že už dlho nezažili takú
elektrizujúcu atmosféru, tak nás to v mene Beckovských slávností veľmi teší.
Radi by sme, vám návštevníkom, ešte raz poďakovali!

Nóvum boli sokoliari, olympiáda Vidlometu, novší  lunapark, väčšia detská
zóna a hlavne rytieri boli omnoho viac interaktívny. Počas celého dňa bol
otvorený tábor a návštevníci mohli byť tak omnoho bližšie k nim.

Hlavnou „horúcou témou“ bol, samozrejme, hrad. Boli by sme nesmierne
radi, keby to bolo ako po minulé roky, že ste si mohli zo vstupenkou pozrieť aj
hrad, ale keďže hrad je v réžii iného právneho subjektu, nepodarilo sa nám aj
napriek snahám dospieť  k takémuto riešeniu. Je to škoda, ale aj to prináša
život.

Organizujete aj rôzne podujatia  mimo obec, nedávno to bol v Novom
Meste nad Váhom  pivný festival.

Áno, snažíme sa. Tento rok sme uskutočnili historicky prvú zabíjačku v
Novom Meste nad Váhom v spolupráci s mestom, ktorá aj napriek dažďu bola
príjemná a veríme, že bude mať aj pokračovanie. V auguste sme organizovali
historicky prvý pivný festival  a návštevnosť, atmosféra a reakcie boli na
jednotku. Pán primátor ešte pred koncom podujatia oznámil, že by si v mene
mesta želali v začatej tradícii pokračovať.

Na ktoré podujatia ste zvlášť pyšní?
Ku každej akcii sa snažíme pristupovať čo najlepšie a najprofesionálnejšie.

Keďže sme obaja aj otcovia rodín, tak asi špecifické miesto má Najväčší
rozprávkový les Čachtice − Višňové, kde táto akcia pred pár rokmi skoro
vymrela. Ako deti sme sa na nej zúčastňovali, tak sme sa dohodli, že sa
pokúsime tento najstarší rozprávkový les udržať pri živote. Veľká vďaka patrí
obci Čachtice za ich pomoc. V tejto ekonomicky náročnej dobe je to nesmier−
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ne ťažké, ale veríme, že toto pod−
ujatie bude žiť aj naďalej pre ďalšie
generácie.

Ako sa spolupracuje so spevác−
kymi hviezdami?

Skoro všetci sú profesionálmi.
Samozrejme, ako každý z nás majú
svoje „muchy“ a niektorí aj hviezdne
maniere, ale keď raz prídu do bec−
kovského kotla a začne na nich pô−
sobiť celá magická atmosféra, väčši−
nou „skrotnú“.  Veď keď sa pozeráte
z pódia na to množstvo divákov, za
ktorými stojí majestátny hrad, tak im
je hneď jasné, kto je tu DOMA.

Asi najkrajšie to vyjadrila Zuzana
Smatanová, keď hneď po koncerte
povedala: „TAK TOTO (atmosféru a
okolie) som teda ani vo sne nečaka−
la...“

To, že sa pokračuje v tradícii Bec−
kovských letných slávností  je dôleži−
té pre agentúru aj pre obec. Aj vďaka
agentúre sa v obci vytvára priestor
vhodný na strávenie voľného času
pre návštevníkov i domácich všetkých
generácií. Darí sa udržať tradície, za−
pájať občanov a podnikateľov do života
v našej obci. Nielen história, nielen
hrad a pamiatky sú magnetom – sú
ním aj podujatia, ktoré obec organizu−
je cez kultúrnu komisiu  (ako tohto−
ročné Dni obce) či ich pripravujú iné
organizácie. Vďaka všetkým  a špe−
ciálne vďaka Agentúre Double Agen−
cy!

Áno je to tak. Beckov sa stáva
vďaka aktivitám a pamiatkam kultúr−
nou destináciou. Je to len a len dob−
ré, že sa konajú aktivity, pretože vďa−
ka nim sa o obci neustále hovorí. A
keď sa o niečom hovorí, je len otázka
času, kedy sa človek na to, o čom
sa hovorí, príde aj pozrieť. A v Bec−
kove sa je naozaj na čo pozrieť.

Dni obce boli, úprimne, nádherne
pripravenou a príjemnou akciu, ktorá
v sebe niesla všetky prvky Beckova.
Posedenie s priateľmi, ľudská, kulti−
vovaná, príjemná atmosféra, ktorá
bola v každom momente predchnutá
históriou, detský kútik, „dospelácka“
atrakcia, skvelá hudba.

Jediné čo nás mrzelo, že sme ne−
mohli dať za víťaza každého jedného
Cmajstra kotlikára“. S Borisom sme
sa uzhodli, že takúto akciu môže zá−
vidieť nejedno veľké mesto!

Klobúk dole pred organizátormi,
pretože akcia prebehla úplne hladko
a maximálne príjemne. Držíme palce
do organizovania ďalších ročníkov.  A
hlavne ďakujeme všetkým „Beckova−
nom,“ ktorí napomáhajú každoročne
pri realizácií Beckovských slávností.

Budeme nesmierne radi, keď sa s
vami budeme môcť čo najdlhšie stre−
távať a budovať spoločne veľké dielo.
Je to náročné, ale nie nemožné. Tak
vraj hovoria hrdí „Beckovania.” Patri−
oti s veľkým P.

Ďakujeme pekne za rozhovor.
Zhovárali sa Boris Klčovský, Mário
Estergájoš a Dana Badžgoňová

Pozri aj:
http://www.doubleagency.sk/bec−

Beckovské slávnosti už dlhšie nie
sú „len“ miestom skvelej zábavy,

dobrej nálady, ale aj stretnutím fajn
ľudí, pre ktorých osudy druhých nie
sú ľahostajné. Počas minulých roč−

níkov putovali finančné výťažky do
beckovského futbalu či na podporu

speváckeho zboru. Ten−
to rok sa organizátori
rozhodli dať podpísať
tričko Beckovských
slávnosti kapelám Peter
Lipa and Band, Vidiek,
Kristína, IMT Smile a po−
núknuť ho do dražby.
Celý výťažok z dražby
a príspevok od organi−
zátorov Double Agency
boli venované Martinovi
Sládekovi z Beckova.
Tento mladík pomáha
každoročne na slávnos−

tiach a je ich veľkým fanúšikom. Žiaľ,
osud mu nebol naklonený a Martin
sa musí pasovať s ťažkou chorobou

Pri stretnutí s mojou bývalou susedou, ktorá navštevu−
je sporadicky svoju obec, v ktorej prežila produktívny vek,
brigádovala pre obec, vychovala svoje deti, bola takpove−
diac na jeseň svojho života z obecného kolektívu daná
preč, do neznámeho kolektívu ako aj prostredia.

Vychádza mi z toho len toľko: pokiaľ produkuješ, si
potrebný, keď prestaneš s produkciou, potom ťa vyex−
pedujeme a je po starostiach. Domov dôchodcov sme si
sami prešustrovali, túto chybu treba napraviť, a nie sa
venovať len turizmu. Domov opatrovateľskej služby je
pre obec potrebný.

Treba si uvedomiť, že raz všetci zostarneme či už
sme boli nomenklatúrne kádre, poslanci či pracovníci obec−
ného aparátu.

Prežiť jeseň života vo svojom teritóriu, medzi tými, s
ktorými človek kráčal celým životom je po všetkých strán−
kach tá najsprávnejšia cesta.                 Pavol Hladký

SOCIÁLNE SLUŽBY
Obec Beckov poskytuje od no−

vembra 2002 opatrovateľskú službu
prostredníctvom Spoločného úradu
samosprávy v Novom Meste nad
Váhom. Spoločný úrad samosprávy
(ďalej SÚS) vznikol 5.11.2002 na zá−
klade zmluvy o zriadení a bol pove−
rený zabezpečovaním prenesených
aj originálnych kompetencií štátnej
správy na orgány samosprávy v
zmysle zákona č. 416/2001 z.z. o
prechode niektorých pôsobností z
orgánov štátnej správy na obce a
vyššie územné celky. Okrem opat−
rovateľskej služby SÚS zastrešoval
aj školstvo, štátny fond rozvoja bý−
vania a stavebné oddelenie. V sú−
časnosti oddelenia na SÚS nesú
názvy Stavebný poriadok, Opatro−
vateľská služba, Štátny fond rozvoja
bývania, Školský úrad. Prednostom
úradu je Ing. Miloslav Malík a úrad
sídli na Hviezdoslavovej ulici č. 36 v
Novom Meste nad Váhom na 8. po−
schodí. Opatrovateľskú službu má
na starosti Lenka Janetzká.

V čase zriadenia úradu sa opat−
rovateľská služba riadila zákonom č.
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, od
1.1.2009 ho vystriedal zákon č. 448/
2008 Z.z. o sociálnych službách, kto−
rý bol novelizovaný zákonom č. 551/
2010 a zákonom č. 50/2012. V sú−

časnosti sa chystá úprava celého
zákona, ktorá nadobudne účinnosť
1.1.2014. Opatrovateľská služba sa
v jednotlivých obciach riadi všeobec−
ne záväznými nariadeniami o poplat−
koch za poskytovanú opatrovateľskú
službu, ktoré sa niekoľkokrát upra−
vovali. V súčasnosti platí VZN o po−
platkoch za opatrovateľskú službu č.
1/2010 a Dodatok č. 1/2012 účinný
od 1.7.2012.

Naša obec poskytuje opatrova−
teľskú službu od roku 2002. Celko−
vo poskytla opatrovateľskú službu
pre 5 občanov. Od r. 1999 do r. 2002
pre 1 obyvateľa, od roku 2002 do
2005 pre 2 obyvateľov, v rokoch
2006 a 2007 pre 3 obyvateľov, od r.
2008 do r. 2010 pre 1 obyvateľa. Od
februára 2013 poskytuje opatrovateľ−
skú službu pre jedného obyvateľa a
od apríla 2013 pre 2 obyvateľov. V
rokoch 2011 a 2012 obec neposky−
tovala opatrovateľskú službu.

Poplatky za poskytovanie opat−
rovateľskej služby sa v priebehu de−
saťročia menili. Kým v roku 2002 bola
úhrada za jeden úkon 5 Sk, v roku
2005 7 Sk, v roku 2007 15 Sk, od
1.1. 2009 pri prechode na euro 0,50
eura, od 1.1.2010 to bolo 1,00 euro,
od 1.1.2011 už 1,50 eur, od 1.7.2012
2,00 eur, čo bola zatiaľ posledná
úprava úhrady, ktorú platí klient.

V priebehu rokov sa zvyšovali aj
platby obce za poskytovanú opatro−
vateľskú službu. Najskôr sa platilo
za úkony, od r. 2007 SÚS účtuje obci
poplatky za hodinu poskytovanej OS.
V roku 2007 obec platila cca 91,50
Sk za hodinu poskytovanej opatro−
vateľskej služby (napr. v januári po−
skytovala OS pre 3 opatrovaných v
rozsahu spolu 13,5 hod). V roku 2010
uhrádzala obec 2,34 eur za hodinu
OS, od 1.1.2011 do apríla 2013 bola
stanovená úhrada na 1,98 eur a od
1.5.2013 uhrádza obec za OS 2, 62
eur za hodinu (celkovo na 4,5 hodín
denne).

Ako to bude ďalej s poskytova−
ním opatrovateľskej služby, sa do−
zvieme po schválení novely zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych služ−
bách, ktorý má nadobudnúť účinnosť
od Nového roka 2014. Zákon má
zohľadniť výdavky obce na sociálne
služby, a teda aj na opatrovateľskú
službu, čo by v praxi znamenalo, že
štátnu dotáciu dostanú aj poskyto−
vatelia opatrovateľskej služby podľa
stupňa odkázanosti fyzickej osoby
odkázanej na opatrovateľskú služ−
bu. Zatiaľ bola poskytovaná len pre
klientov v zariadeniach s celoročným
pobytom (OS je terénna sociálna
služba ambulantná).

Dana Badžgoňová

CHARITA na Beckovských slávnostiach

svalového a pohybového aparátu.
IMT Smile spieva pieseň „Ľudia

vôbec nie sú zlí,“ a to sa krátko pred
polnocou potvrdilo aj v Beckove. Po
tom, ako na poslednú ponuku vo
výške 200 eur reagoval pán Jaro−
slav Hoták a moderátor povedal „od−
klepnuté“, zaznel obrovský a zaslú−
žený potlesk. Hlavne v mene Marti−
na Sládeka a takisto v mene
všetkých divákov, by sme sa Vám,
p. Hoták, aj Vašej spoločnosti CSS
Slovakia, ešte raz radi poďakovali.

 Päťdesiat eur putovalo ešte z rúk
organizátorov Double Agency, a tak
veríme, že 250 eur aspoň trošku
pomôže dobrej veci.

Veríme, že podobný projekt bude
možné uskutočniť aj budúci rok. Veď
pomáhať je ľudské... ME

Jeseň života v rodnej obci

Poskytovanie opatrovateľskej služby obcou
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... A sme tu opäť...
(z príhovoru riad. školy na slávnostnom otvorení šk. r. 2013 – 2014)
Milí žiaci, pedagógovia, hostia,
som rada, že sme sa všetci po dvojmesačnom oddychu znova zdraví
zišli, aby sme pokračovali v získavaní múdrosti, zdokonaľovaní zručnos−

tí, rozmnožovaní talentov a v prehlbovaní poznania.
Činnosť učiteľov je z roka na rok zložitejšia, náročnejšia. Musíme byť

vyzbrojení múdrosťou i trpezlivosťou, aby sme boli dobrí učitelia. Máme hľa−
dať cesty, ktoré povedú k pravým ľudským hodnotám. Mali by sme byť
vyzbrojení zodpovednosťou, empatiou a ľudskosťou, lebo tú má učiteľ všte−
povať do mladej duše ako do mladých výhonkov, aby plody, naše deti, boli
šikovné a úspešné.

V tomto školskom roku je v našej základnej škole 137 žiakov, v mater−
skej škole 43 detí. Okrem žiakov 1. ročníka sme privítali aj 5 žiakov z
Kálnice a 2 žiakov z iných škôl.

I medzi pedagógmi sme privítali Mgr. Annu Zatkalíkovú − učiteľku mate−
matiky a fyziky a Mgr. Katerínu Oravczovú − učiteľku biológie, geografie a
náboženstva. Sme všetci pripravení na 10−mesačnú poriadnu prácu, ale
znova pripomínam, že len spoločným úsilím školy a rodiny bude úspešná.

V závere chcem popriať kolegom učiteľom pozorných, počúvajúcich a
pracovitých žiakov, aby sme na konci školského roka, ktorý je zároveň i
mojím funkčne posledným, mohli povedať … a bolo to dobré.

Mgr. Anežka Ilavská

 „Prvý prázdninový týždeň bol skvelý“. „Prázdniny som začal v Penguin-
lande“. „Naučil som sa plávať“.  Je to len zlomok spomienok, dojmov a bez-
prostredných zážitkov vašich detí prežitých v letnom pobytovom tábore Pen-
guinland. V dňoch 30. 06. 2013 - 5. 07. 2013 zorganizovala ZŠ s MŠ J. M. 
Hurbana V Beckove v spolupráci so športovým klubom Penguin detský letný 
tábor Penguinland. 
 Vaše deti spoznali krásy rekreačnej lokality Makov a blízkeho okolia. Pro-
gram obsahoval množstvo rozmanitých aktivít. Účastníci tábora mohli naplno 
prejaviť  všetky svoje schopnosti  a zručnosti. Byť kreatívnymi, mať tímového 
ducha, či zmysel pre šport. Vedieť zaslúžene vyhrávať, no naučiť sa aj pre-
hrávať. Správne motivovať slabších členov tímu k lepším športovým výko-
nom. V neposlednom rade vedieť si presadiť svoj názor a popri tom sa naučiť 
počúvať aj tých ostatných. Deti boli rozdelené do piatich tímov, ktoré medzi 
sebou súperili počas celého pobytu. Museli si vymyslieť  názov, pokrik, vyrobiť 
bojovú vlajku a prezentovať sa pred ostatnými. Súťažili v netradičných špor-
tových hrách. Okrem fyzických výkonov museli podávať aj estetické výkony. 
Vedomosti z geografi e a biológie im uľahčili orientáciu v prírode.  Absolvovali 
vyhliadku z rozhľadne Čarták a túru do neďalekej dedinky Kelčov. Hľadanie 
pokladu preverilo ich vzájomnú spoluprácu v rámci tímu. K najvydarenejším 

Nezabudnuteľný týždeň
v Penguinlande

akciám patrila bezpochyby nočná hra, ktorá bude určite ešte dlho rezonovať v 
spomienkach všetkých detí.  Najobľúbenejšou aktivitou  detí bol  bazén. Mohli 
si ho naplno vychutnať nielen počas dňa, ale aj večer.
 Šport, zábava, nezabudnuteľné zážitky a spokojnosť detí boli ciele, ktoré 
sme si vytýčili pred  začatím tábora Penguinland.  Či sa nám ich podarilo spl-
niť možno vyčítať z fotodokumentácie vašich detí.
 Penguinland bol jednoducho skvelý a neopakovateľný. Už teraz premýš-
ľame na tým, čo ponúkneme vašim deťom  o rok.     Mgr. Jana Úradníčková

Začalo sa to zle, skončilo sa to dobre
Sme účastníčkami školského tábora, ktorý bol v júli. Tento tábor trval 6

dní a bol v Makove na horskej chate Kmínek. Ale všetko poporiadku.
V nedeľu , t.j. 30.6.2013 sme sa všetci účastníci stretli pred školou. Bola

kosa ako v ruskom filme. ,,To bude teda parádny tábor!“ preblyslo určite
viacerým hlavou. A ešte k tomu aj dlhá a unavujúca cesta. Nič moc! A to
nebol ešte koniec nášho trápenia! Prišli sme do Makova a tam nám povedali,
že autobus už nemôže ísť ďalej do vrchu, takže budeme musieť ísť pešo
ešte dva km. Kokso! To bol fakt zlý sen! S vyplazeným jazykom až po
kolená sme prišli na chatu. Tam nás privítali dvaja úžasní ľudia pán chatár s
manželkou, ktorí sa nám venovali počas celého tábora. Veľmi dobre varili a
pani chatárka nám upiekla aj vynikajúci koláč. Porcie jedla boli obrovské,
mnohokrát sa stalo, že sme to nevládali zjesť.

Po vybalení sa rozdelili do skupín. Našimi vedúcimi sa stali: Mgr. Andrej
Úradníček, pani učiteľky – Evka Úradníčková, Janka Úradníčková, Martina
Striežencová.

Z úvodného dňa si veľmi nepamätáme, lebo sme boli všetci unavení. To
sme však nevedeli, čo nás čaká najbližšie dni. Keďže sme boli športový
tábor, tak hneď na druhý deň to začalo. Andrej nás budil na rozcvičku, ktorú
sme mávali každý deň. Tí, ktorí nevládali, ulievali sa vzadu s pánčelkou
Maťou. Tá sa tvárila, že sa stará o nás( prišli sme na to pánčelka, že ani vy
ste nevládali− chichi).Ostatní tvrdo makali. A po raňajkách bol turistický po−
chod na výhľadňu Čartág, ktorá bola veľmi ďaleko od našej chaty. Andrej
nás dopoval sladkými keksíkmi, ale ani tie nepomohli pri spiatočnej ceste,
kde si Miška Kusendová vyvrtla členok a tak ju Andrej niesol. Všetci sme jej
závideli. Po tejto únavnej turistike sme boli fakt vyčerpaní. Pri chate bol
bazén. Bola tam studená voda, ktorá sa však veľmi rýchlo ohrievala. Takže
poobede sme trávili v bazéne. Ďalšia turistika bola do dediny Klčov, kde mali
postavený kamenný kostolík. Pani učiteľka Evka nás presviedčala, že to
bude pohodová turistika. No ona bola, keď sme išli dolu kopcom! Hore
kopcom sme sa opäť trápili. Tam naše športové nadšenie! Z jeden a pol
hodinovej cesty to boli tri hodiny. Medzitým Andrej pripravoval hľadanie po−
kladu. Táto hra sa mi veľmi páčila, pretože sme pomocou mapy hľadali v
lese poklad. A aj sme našli− sladkosti, ktoré nás potešili.

Vždy po večeroch sa nám venovali vedúce Evka, Janka, Maťa a mali
sme oddiel baví oddiel. Bola to veľká sranda! A ešte na čo nezabudneme,
bude nočná hra. Nechali nás všetkých ísť spať a o polnoci nás zobudila
p.uč. Evka, aby sme sa obliekli a zobrali si baterky. Išlo sa na chodníček
odvahy. Po lese svietili iba sviečky a my sme mali tadiaľ prejsť. No, ono by
sme prešli, ale ... Po ceste boli bludičky( chatárka a čašníčka), duch (Andrej,
ktorý ležal na zemi a chytal nás za nohy), strašidlo(pánčelka Martina, ktorá
trieskala s pokrývkami), hrdlorez (pán chatár s zapnutou motorovou pílou) a
dobrý duch (pánčelka Janka). Po tejto ceste sme išli. Mali sme strach, ale
vydržali sme to!

V tábore sme sa učili rôzne techniky plávania, ktoré nás učil Andrej.
Priniesol nám aj rôzne plavecké pomôcky a aj vodnú bublinu− čiže guľu do
vody. Jeden človek do nej vliezol, Andrej nafúkal do nej vzduch a mohli ste
chodiť po hladine. Samozrejme, že nechýbala ani opekačka a rôzne športo−
vé turnaje, ktoré pripravoval Andrej a pánčelka Evka.

Tento tábor bol super! Už sa tešíme na ďalší a dúfame, že tam bude opäť
Andrej!       Nikolka Riegerová a Dominika Šutovská – účastníčky tábora
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POĎAKOVANIE
Počas mesiacov júl - august 2013 prešla materská škola v Beckove čiastoč-
nou rekonštrukciou.  Vymenené boli svietidlá v triedach a na chodbách, ter-
mostatické hlavice na radiátoroch, v jedálni a šatniach detí na prízemí budovy 
sa zrealizovala výmena podlahovej krytiny. Do triedy na prízemí sa podarilo 
zakúpiť koberec.  
Poďakovanie v mene detí, rodičov a pracovníkov MŠ patrí: 
- starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu za to, že napriek nepriaznivej 
fi nančnej situácii našli prostriedky na tieto práce;
- p. Petrovi Čikelovi a zamestnancom fi rmy REX za ochotu urýchlene pomôcť 
pri riešení havarijnej situácie v MŠ ako i za murárske a maliarske práce, ktoré 
v MŠ vykonali sponzorsky; p. Slavomírovi Ježkovi za výmenu svietidiel; p. 
Pavlovi Ďurišovi - fi rma Ekopol Plus s.r.o. - za výmenu krytiny a uloženie, nale-
penie a olištovanie  koberca a darovanie pomocného materiálu v hodnote 150 
eur; Milsy a.s. Bánovce nad Bebravou, ktorí  prispeli fi nančným sponzorským 
darom vo výške 200 eur  na zakúpenie koberca do triedy na prízemí; fi rme 
Oravamilk Leštiny za fi nančný príspevok 50 eur; p. Petrovi Ondrejovičovi - 
Anakondatour -  za fi nančný dar vo výške 20 eur; p. Radoslavovi Macejkovi, 
fi rma Radotherm, ktorý prispel zľavou vo výške 100 eur pri montáži termosta-
tických hlavíc na radiátoroch v MŠ; p. Ing. Jánovi Macejkovi za zabezpečenie 
príspevkov od sponzorov; p. Ľuboslavovi Batkovi a fi rme Askoll za vysoký fi -
nančný príspevok 380 eur; Rodičom a priateľom materskej školy, ktorí prispeli 
svojimi 2% z dane - spolu sa  vyzbierala suma - 599,08 eur. ĎAKUJEME!

Janka Bagová



V Beckove sme nemali ani nemáme veľa lekárov. Z histórie je známy náš
rodák doktor Ján Ambro (27.3.1827 Beckov −15.5.1890 Bratislava), ktorý
však lekársku prax v obci nikdy nevykonával. Neskôr, v 20. storočí, medicínu
vyštudovali stomatologička MUDr.
Klára Baranovičová, ktorá mala am−
bulanciu v Trnave, MUDr. Marta Va−
zovanová pracovala ako hematolo−
gička v Bratislave, MUDr. Renáta
Reháková v súčasnosti pracuje v
Nemecku a MUDr. Klára Baranovi−
čová ml. má stomatologickú ambu−
lanciu v Považskej Bystrici.

Priamo v obci pôsobili ako lekári
MUDr. Viktor Vondra (17.10.1899 −
31.12.1938), o ktorom sme písali v
BN č. 2/2010, po druhej svetovej voj−
ne MUDr. Ľudevít Tolnay, MUDr.
Miroslav Príkazský, MUDr. Vladimír
Bezděk (1.1.1967 − 1990), MUDr.
Andrea Tittelová a MUDr. Lenka Be−
náková (do 1996).

Dnes predstavíme poslednú me−
novanú, súčasnú praktickú lekárku
pre dospelých, MUDr. Lenku Bená−
kovú, rod. Ďurcovú (1968), ktorá pô−
sobí v Beckove už 17 rokov. Druhú
ambulanciu má otvorenú v susednej Kálnici, v jej rodnej obci, kde ordinuje
utorok popoludní a vo štvrtok, v Beckove pondelok, utorok dopoludnia, stredu
a piatok od 7. do 12. hodiny.

A potom máš voľno? Ordinujem tak, ako si napísala a poobede sa venujem
návštevám u pacientov, vypisovaním žiadostí do domovov dôchodcov, po−
istiek a iným administratívnym úkonom, poprípade sa zúčastňujem odborných
seminárov a kongresov. Takisto asi štyrikrát do mesiaca slúžim na LSPP v
Novom Meste nad Váhom.

Kedy si sa rozhodla študovať medicínu? Pokiaľ viem, z Kálnice pochádzal
doposiaľ len jeden lekár, MUDr. Andrej Krchnavý, ktorý sa zaoberal pľúcnymi
ochoreniami. Pre štúdium som sa rozhodla v predposlednom ročníku gymná−
zia a posledný ročník, okrem maturity, som sa pripravovala na štúdium roč−
ným doučovaním, chodením raz týždenne do Bratislavy na semináre. Promo−
vala som na lekárskej fakulte UK v Bratislave v roku 1992, kedy som mala už
4−ročného syna Martina.

Na ktorom pracovisku si začínala po skončení vysokej školy? Po škole som
nastúpila na interné oddelenie v nemocnici v Novom Meste nad Váhom, odtiaľ
som absolvovala predatestačné koliesko po všetkých oddeleniach a ambulan−
ciách, z toho najdlhšie som pracovala na chirurgickom oddelení v Trenčíne.

Prečo si si vybrala povolanie „dedinského lekára? Do Beckova si prišla v
roku 1996 na obvodné zdravotné stredisko, ale zakrátko nastali zmeny v

organizácii zdravotníctva. Aké sú hlavné rozdiely? Do Beckova som nastúpila
po MUDr. Bezděkovi a MUDr. Titelovej ako štátna lekárka a v roku 1998 som
ambulanciu sprivatizovala. V tom čase v Beckove fungoval aj domov dôchod−
cov, ktorý je od roku 2007 vlastne zrušený a rovnako aj charita č. 6, ktorú
zatvorili na jar tohto roka. A tak postupne pacientov ubúda. Práca v štátnom a
súkromnom bola odlišná v tom, že teraz mi na päty šliapu poisťovne. Koľko−
krát musím vysvetľovať pacientom, že niečo je takto a inak sa to nedá kvôli
poisťovni, aj keď si myslím, že veľakrát je to hlúposť, ale bohužiaľ, poisťovne
sú mojim pánom. Začínala som so sestričkou Evou Striežencovou, potom
nastúpila Jozefína Fogašová. Teraz je na materskej dovolenke „Beckovanka“
Andrejka Daneková a zastupuje ju Gabika Bumbálová z Čachtíc.

Predpokladám, že za tie roky si rodina, hlavne tvoji dvaja synovia Martin a
Andrej, zvykli na to, že ich mama chodí v bielom plášti. Pretože športujú, dohlia−
daš na ich zdravotný stav či sa spoliehaš na trénerov a športových lekárov?
Mám dve deti, Martina a Andreja, 25 a 20 rokov, venujú sa atletike, hodu
oštepom. Zranenia a úrazy sú u nás na dennom poriadku, pravidelne absolvu−

jeme rehabilitačné, ortopedické, chi−
rurgické vyšetrenia. Obidvaja sú
majstrami Slovenska vo svojich ka−
tegóriách, Martinovi ušla o vlások le−
tenka na OH v Londýne. Obidvaja
študujú v Banskej Bystrici, odbory
šport a trénerstvo. Martin je profesi−
onálnym vojakom, je členom Dukly
Banská Bystrica. Synovia vďaka
športu pochodili veľký kus sveta a ja
ako mama sa teším z každého ich
víťazstva. Ani jeden syn nejde v mo−
jich „šľapajách,“ ale synovec, sestrin
syn, je v 2. ročníku štúdia stomatoló−
gie v Bratislave. Matúš ako malý vždy
rád chodil so mnou do ambulancie a
„písal“ recepty, pečiatkoval.

Aké sú plusy a mínusy tejto pro−
fesie? Spomeniem len jednu stranu,
súkromnú. Napriek tomu, že som
bola lekárka, nedokázala som po−
môcť mojej mame, lebo ani medicína

nie je všemožná, umrela v roku 1998. Ako moju druhú mamu mám tetu Anku,
má 78 rokov a je mojou oporou, rovnako ako 79−ročný otec. Vo voľnom čase
sa venujem záhrade, psíkovi, spolu s tebou som členka sociálnej komisie v
Kálnici a pomáham ti aj v Beckove, tiež som poslankyňa obecného zastupiteľ−
stva v Kálnici už druhé volebné obdobie. Aj toto je, rovnako ako moja profesia,
práca s ľuďmi, ktorá neznamená len predpísať lieky, ale aj porozprávať sa s
človekom, popočúvať jeho starosti aj radosti. A snažiť sa pomôcť, ako sa
najlepšie dá.

Veľa zdravia želá a za rozhovor ďakuje Dana Badžgoňová

LEKÁRI V BECKOVE

Pani doktorka Lenka Benáková
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Synovia Andrej
a Martin Benákovci

Problém so stravovaním detí zo základnej školy je dlhodobý. Po zrušení
jedálne v Kúrii Dubnických sa stravovanie žiakov vyriešilo tak, že začali
dochádzať do jedálne materskej školy. Samozrejme, že toto riešenie problému
bolo dočasné, i keď sa vedelo, že konečné riešenie nebude jednoduché.

Faktom je, že v roku 1989 sa rozšírila budova ZŠ o hospodársky pavi−
lón a telocvičňu. Telocvičňa s príslušenstvom sa začala používať
a hospodársky pavilón zostal rozostavaný. Pôvodný projekt  prístavby
počítal s vybudovaním stravovacieho pavilónu − kuchyne na prízemí, výdaj−
ne jedál, jedálne a sociálneho zázemia na I. poschodí a na ďalších dvoch
poschodiach (v podkroví) vznikli priestory
o výmere cca 450 m2. V roku 2006−2008
sa projekt prepracoval a nazval sa: Prístav−
ba ZŠ Beckov – adaptácia hospodárskeho
pavilónu na MŠ, ktorý riešil na podkrovných
poschodiach umiestnenie materskej školy.
Na tento projekt obec v roku 2008 žiadala
nenávratný príspevok s eurofondov. Žia−
dosť však nebola úspešná. Posun nastal
v roku 2010, kedy sa obci podarilo získať
nenávratné finančné prostriedky
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Z týchto prostriedkov sa vymenili okná a
dvere na učebnom aj hospodárskom pavi−
lóne, obe budovy sa zateplili a urobila sa
údržba striech na učebnom pavilóne, takže
aj stavba hospodárskeho pavilónu získala

na kvalite. Prestala vlhnúť vďaka nedokončeným stavebným prácam a nové
okná so zateplením obvodových múrov posunuli tieto priestory do kvalitatív−
ne vyššej triedy.

V minulom roku sa aktívne začali zaujímať rodičia žiakov ZŠ
o možnostiach riešenia stravovania svojich detí v priestoroch základnej
školy a zároveň škola aj rodičia deklarovali ochotu spolupracovať aj v rámci
zabezpečovania mimorozpočtových finančných prostriedkov, ktoré by po−
mohli obci zámer zrealizovať. Boli navrhnuté tri varianty riešenia, avšak
jednoznačne sa prijala tá, ktorá využíva už predpripravené priestory

v hospodárskom pavilóne, i keď, ako sa
ukázalo, je najdrahšia a je potrebné dorie−
šiť veľa problémov, s ktorými sa na začiat−
ku nepočítalo. Očakávame však, že s vý−
sledným efektom budú všetci spokojní. Škola
získa nové priestory, škôlka obedňajší po−
koj, rodičia budú radi eliminácii rizika pre ich
deti pri presunoch do jedálne, deti a učitelia
získajú čas.

Práce s dokončením jedálne a výdajne
sa začali v júli 2013  a realizuje ich na zá−
klade výberového konania Štefan Vazovan
– STEVA. Stavebné práce by mali byť ukon−
čené v tomto roku. Predpokladáme, že pre−
vádzka jedálne s výdajňou bude spustená
v II. polroku školského roku.

Ing. M. Jurčacková

Nová jedáleň v základnej škole
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Synovia Andrej
a Martin Benákovci



 

V marci tohto roka odišiel z beckovské−
ho Charitného domova I. do Nitry. Odišiel s
ťažkým srdcom. Hoci len dva a pol roka
bol v domove vincentiek,
naša obec mu prirástla k
srdcu. Prišiel sem ako
domov, veriac, že na
miesto svojho posledné−
ho povolania, ale nestalo
sa tak. Srdce, ťažko skú−
šané, napokon dotĺklo v
sobotu 14. septembra
2013 v Nitre.

Narodil sa 18.1.1951
v Lovciach. Jeho otec bol
drevorubač a mama
družstevníčka.

„Moji rodičia boli pre
mňa najmúdrejší učitelia
života svojou pracovitos−
ťou, čestnosťou i krásou
kresťanskej viery.“

Mal dvoch mladších bratov, Janka, ktorý
zomrel a Paľka. Prvých päť rokov chodil do
základnej školy v rodisku, ďalšie triedy ab−
solvoval v Topoľčanoch. Zmaturoval v r. 1969

na strednej škole v Zlatých Moravciach. Po
skončení bohosloveckej fakulty našiel svoje
prvé kaplánske miesto v Malackách, neskôr

pôsobil v Šuranoch, To−
poľčanoch, Skalici, Veľ−
kých Kostoľanoch, dvad−
sať rokov v Gbeloch ako
kňaz i dekan, šesť rokov
ako dekan v Skalici, krát−
ko v Prievaloch a od je−
sene 2010 až do marca
2013 v Beckove ako du−
chovný správca charitné−
ho domova.

Našim čitateľom sa
predstavil v pravidel−
ných príhovoroch a v
prvom čísle Beckov−
ských novín v roku 2012
sme priniesli s p. deka−
nom Kurkinom rozhovor
o jeho živote a práci.

Rozlúčka s Mgr. Františkom Kurkinom
sa konala v stredu 18. septembra 2013 o
15,30 hodine.

Ďakujeme a s láskou spomíname.   (b)

Za Františkom Kurkinom

Tradičný kozmetický výrobok pod znač−
kou ALPA oslávil už sté výročie od objave−
nia sa našom trhu. Začínal ešte v Rakúsko
– Uhorsku a po vzniku Československa
natrvalo zakotvil v ponuke drogistického
tovaru. V medzivojnovom období sa Alpa
vyrábala v Brne a po druhej svetovej vojne
prešla jej výroba v roku 1948
do Velkého Meziříčí. Po privati−
zácii v roku 1994 je spoločnosť
ALPA moderným podnikom.

Za jej vznikom je Napoleon,
resp. cisárovo vojnové ťaženie
na východ. Keď jeho vojaci opúš−
ťali v roku 1805 Viedeň, zanechali po sebe
sudy s koňakom, ktorý ale Viedenčanom ne−
chutil. Voňajúci alkohol využili na natieranie
pokožky a prázdne dubové sudy použili pri
výrobe rôznych alkoholových extraktov z
bylín, ktoré začali nazývať francovkou.

„Francovka pod značkou ALPA sa pr−
výkrát spotrebiteľom predstavila už v roku
1913. V rovnakom roku bola tiež zaregis−
trovaná ochranná známka ALPA. Naša
spoločnosť vyrába francovku podľa pôvod−
nej osvedčenej receptúry dodnes. Rovna−
ko ako je charakteristická vysoká kvalita
našej francovky, je typický aj obal, v kto−
rom sa s ňou spotrebiteľ tradične stretá−
va.“ http://www.alpa.cz/

Základom receptúry francovky je alko−
holický roztok éterických olejov, silíc, von−
ných látok bylín a prírodného mentolu. Ich
kombináciou získava Alpa osviežujúce, dez−
infekčné a antiseptické účinky, zanecháva
príjemný chladivý efekt, podporuje zdravé
prekrvenie pokožky. Francovka ALPA je

určená prevažne na vonkajšie
použitie, na vtieranie do pokož−
ky, na masáže, ako prísada do
kúpeľov celkových i do kúpe−
ľov nôh, ako obklad či klokta−
dlo alebo mierny dezinfekčný
prostriedok.

Rad francoviek je ďalej rozširovaný o
masážne krémy, gély a emulzie, o detskú
kozmetiku, pleťovú a vlasovú kozmetiku,
kolínske vody... Francovka Alpa zostala
osvedčeným domácim liekom od čias na−
šich starých mám. Používa sa na zmierne−
nie mnohých nepríjemných bolestí pri kĺbo−
vom a svalovom reumatizme, pri chorobách
z nachladenia a chrípke – niekoľko kvapiek
francovky ALPA treba nakvapkať do vlaž−
nej vody a kloktať.

Pretože jeseň svojím premenlivým po−
časím prináša aj menej príjemné chvíle s
dôsledkami pre naše zdravie, môžeme vy−
skúšať účinky starého známeho výrobku
na vlastnej koži.                                (b)

Sto rokov oslávila francovka ALPA

Očkovanie je najúčinnejšou a najefektív−
nejšou formou prevencie proti chrípke. Prin−
cípom je tvorba špecifických ochranných pro−
tilátok, ktoré zabraňujú vzniku ochorenia, prí−
padne zmierňujú jeho priebeh alebo znižujú
nepriaznivé dôsledky chrípky. Zloženie chríp−
kových vakcín sa každoročne mení podľa
aktuálnych kmeňov vírusu chrípky, cirkulujú−
cich v predchádzajúcej sezóne, preto je oč−
kovanie potrebné vykonať každoročne. Oč−
kovanie sa vykoná jednorazovo, podaním
očkovacej látky. Očkovanie sa má vykonať
hlavne u ľudí, u ktorých je najväčšia pravde−
podobnosť vzniku chrípky. Sú to pacienti so
zníženou obranyschopnosťou. Ide o osoby s
chronickými chorobami srdcovocievneho

aparátu, dýchacieho systému, u onkologic−
kých pacientov, u osôb s renálnymi, imunit−
nými alebo metabolickými poruchami. Ďalšou
skupinou ohrozených ľudí sú osoby žijúce v
kolektívnych zariadeniach, ako sú domovy
dôchodcov, centrá sociálnych služieb, zaria−
denia pre seniorov, tiež geriatrické oddelenia.

Očkovanie sa odporúča hlavne v me−
siacoch október a november, aby sa stihli
vytvoriť protilátky. Zároveň s chrípkovým
očkovaním sa odporúča tiež očkovanie proti
pneumokokovým ochoreniam, hlavne proti
pneumokokovému zápalu pľúc. Každý, kto
má záujem o očkovanie, sa môže informo−
vať u svojho ošetrujúceho lekára.

MUDr. Lenka Benáková

Očkovanie proti chrípke
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BLAHOŽELANIE K JUBILANTOM
 Do radov starých pánov TJ Slovan Beckov pribudli ďalší traja 
päťdesiatnici. Dňa 27. 6. 2013 p. Ivan Kadlečík, 10. 7. 2013 p. 
Jaroslav Straka, 2. 8. 2013 p. Dušan Šulej.
 Všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia v kruhu svojich rodín 
a veľa športových úspechov prajú starí páni TJ Slovan Beckov.

 Dňa 9. 10. 2013 sa dožil krásneho životného jubilea 70. 
narodenín dlhoročný funkcionár TJ Slovan Beckov p. Milan 
Benko. Celý svoj život zasvätil svojmu obľúbenému futbalu, 
kde dlhé roky pôsobil a pôsobí ako tajomník v dnešnom OŠK 
Slovan Beckov.
 K jeho okrúhlym narodeninám hlavne veľa zdravia v 

kruhu svojej rodiny mu prajú všetci priaznivci futbalu OŠK 
Slovan Beckov.

MANŽELSTVO UZAVRELI
Mgr. Ján Kobida a Mgr. Michaela Kurišová
Maroš Vaculík a Radomila Popelárová

NARODILI SA
Jakub Matejka, Vratko Szijarto, Matúš Šprincl,
Michal Žovinec, Karolína Nemčeková

BLAHOŽELÁME 
50 rokov: Dušan Šulej, Pavol Ďuriš, Anna Benková
55 rokov: Jozef Opat, Anton Pavlík, Pavol Jarábek, Mária
   Jordánová, Oľga Koníčková, Valéria Deglovičová
60 rokov: Pavel Švehla, Margita Gazdíková, Mária Masárová
65 rokov: Ivan Švec, Ing. Ľudmila Turanová, Edita Vaculová,
   Asónia Križanová
70 rokov: Štefan Strieženec, Milan Benko, Mária Šimková,
   Eva Pavlíková, Jaroslava Blatnická
75 rokov: Marian Jamrich
80 rokov: Rudolf Haščic
90 rokov: Anna Klčovská, Mária Vazovanová

ROZLÚČILI SME SA
Terézia Zverbíková, Oľga Hlávková, Ing. Elena Pavlíková,
Zlata Stachová Pripravila Anna Benková

Spoločenská kronika

 
BLAHOŽELANIE 
Dňa 7. septembra 2013 oslávila 70 rokov

 pani Jaroslava BLATNICKÁ.
K životnému jubileu jej do ďalších rokov
života veľa zdravia, šťastia a spokojnosti 
želá celá najbližšia rodina. Pripájajú sa pria-
telia z Jednoty dôchodcov a ostatní známi.

 

Ty vieš, že my všetci...
Ty vieš, že z celého srdca....
Ty vieš, že len to naj – naj – najlepšie
k 70-desiatke...
pre Teba milý DEDÚN!
   Tvoj „rodinný kolektív“!

BLAHOŽELANIE
       Milanovi BENKOVI

 
Prvý augustový deň bol aj dňom poslednej 
rozlúčky s jednou z našich najstarších obyva-
teliek. Odprevadili sme
Oľgu HLÁVKOVÚ,
ktorá by v apríli budúceho roka oslávila okrú-
hle a vzácne jubileum - 90 rokov. Nestalo sa 
tak, odišla skôr, jej čas bol vymeraný do 29. 
júla 2013. Odišla krásna a láskavá mama, 
babička a prababička, priateľka, suseda i bý-
valá úspešná pracovníčka JRD Beckov.

SPOMÍNAME

Zanecháva tichú spomienku, plnú lásky a obetavosti. Jej naj-
bližší nikdy nezabudnú. Aj keď dostala „povolenie na odchod“, 
zostáva naďalej v spomienkach s tými, čo ju milovali.        (b)

Prajeme Ti
veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa šťastia, lebo je krásne, 
veľa lásky, lebo je jej málo a všetko naj, aby žiť za to stálo.



SESTRIČKA VĚRA
Duchovné vibrácie – OKTÓBER

Každý mesiac je  krásny. Zavítal k nám október a spolu s ním
nám príroda ponúka všetky farebné vibrácie. Dominuje hlavne farebné
spektrum prvých spodných troch čakier – červená, oranžová a žltá.
Tieto farby sú spojené so zemnou. Ich krásu môžeme pozorovať
v prírode a na zemi vo forme listou všetkých farieb. Tieto listy vy−
tvárajú krásnu farebnú mozaiku. Spojenie so zemnou dodáva silný
pocit istoty a stability. Môžeme to vnímať ako hmotné zabezpečednie
a pokojný život. Na úrovni veku človeka sa to dá porovnať s vekom
– v neskorej dospelosti. Kedy môžeme mať pocit, že sme vo svojom
živote už veľa spravili a je čas na zaslúžení odpočinok. Môžeme sa
teraz venovať svojim koníčkom a tomu, čo nás napĺňa. Môžeme zájsť
do prírody,  v  nej nájdeme novú energiu a radosť. Po mesiaci sep−
tember, ktorý je spojený s energiou žatvy, obilia, darov a hojnosti, je
tu október – mesiac prípravy na pokojné obdobie.

Mesiac október je prechod zo znamenia Váh do Škorpióna. Pričom
Váhy symbolizujú vzduch, kvet, harmóniu, spájajú sa s Venušou
a krásou. Učia nás, že vášeň a vedomé bytie treba zosúladiť s dušou.
To, čo je mimo jednoty a harmónie – rany, nedokončené veci, hlboké
city a všetko nepekné – treba pochopiť a prijať. Nie je nič biele alebo
čierne, existuje veľa odtieňov, ktoré si chcú získať našu obľubu
a lásku. Výživa – telo v mesiaci Váh dobre spracúva mastné jedlá.
Zaraďme do lístka oriešky, mandle, pistácie alebo semená. Tak isto
môžeme jesť sladké, prípadne chutné  gaštany.

Škorpión − v tomto mesiaci vládne živel voda, princíp Pluta, poča−
sie je vlhké a sila, ktorá sa prejavuje je akoby niečím magická. Niečo
zaniká, aby mohlo znova vzniknúť niečo nové.  To vidíme na jeseň,
keď listy rastlín sa sfarbujú nažlto, načerveno, aby napokon skončili
hnedé na zemi. Odumierajú a zrazu vidíme v záhrade iba pustú zem.
Hodnotné látky si rastliny už predom uskladnili v koreňoch, ktoré
prezimujú v zemi a na jar vyrazia s novou silou. Tento obraz od−
umretia a následného nového začiatku, medzi ktorým je fáza ústupu,
odzrkadľuje magickú energiu transformácie Škorpióna. Škorpión nás
učí, že nie je nič dôležitejšie ako nový život. Ten je dôležitejší ako
moc, peniaze, majetok a hodnoť dokonca aj vo vlastnom živote musí
niečo odumrieť, aby sme mohli spoznať a prijať to, čo je podstatné.
Táto orientácia zvnútra môže potom viesť k otvorenosti, ktorá  umož−
ní neočakávané stretnutia. Puškovorec, táto hlboko zakorenená rast−
lina, symbolizuje kvality znamenia. Spln – je to čas pripomenúť si
pamiatku mŕtvych a všetko, s čím sa chceme rozlúčiť, môžeme spáliť
starú korešpondenciu, fotky, zaniesť na cintorín kvety alebo sviečku
a pripomenúť si blízkych. Nov – nejde o želania ega, ale o najhlbšie
túžby a cieľ. Občas si musíme vedome ujasniť vlastné túžby duše.
Kto ma vie posilniť, aby sa moje túžby splnili? Niekedy nám odpoveď
môže nahnať strach, pretože prichádza z najhlbších tajov, a preto je
taká neočakávaná. Podobne, ako v našej záhrade sa na jeseň cel−
kom nečakane objavia huby, ktoré nie sú ničím iným ako plodmi roz−
vetvenej podzemnej hubovej spleti, ktoré práve vyšli na povrch. Sta−
rostlivo skryté hlboké city môžu zrazu vytrysknúť a zmeniť náš život.
Výživa − v dňoch škorpióna pôsobí strava bohatá na sacharidy ako
balzam na nervy, pretože tíši city. Jedzme celozrnné výrobky či chut−
né šaláty upokojujúce nervy. Vhohdná je veľmi ryža. Vôňa spojená so
škorpiónom je orchidea, pačuly, santal a ylang. Naopak, citrón a le−
vanduľa tlmia náruživosť.

Sviatky a zvyky
1. 10 . svetový deň vegetariánov – naučme sa žiť bez mäsa, očis−

tíme telo, aj dušu.
2.10. svetový deň hospodárskych zvierať – vážme si domáce zvie−

ratá a netýrajme ich.
4. 10. svätý František  − učí nás skromnosti a láske Božej. Medzi−

národný deň zvierat – nejedzme mäso, zvieratá sú duše, ktoré nás
prišli niečo naučiť. Deň učiteľov a svetový deň úsmevu – vážme si
učiteľov za ich prácu. Skúsme sa usmievať celý deň na všetkých
okolo bez ohľadu na všetko zlé. Dionýz – učí nás, že Božia hojnosť
prichádza k tým, čo konajú podľa zákonov Božích. Deň výživy −
naša výživa – je naše Ja. Sme to, čo jeme. My sami si môže vybrať.
Deň stromov – stromy nám dávajú možnosť dýchať. Preto si ich váž−
me a saďme ich čo najviac. Nikdy budovy nenahradia stromy. Nikdy!

      Mgr. Lenka Drgoncová

 Narodila sa 14. mája 1938 v Prahe. Jej mama Marie Kolaříková, rod. 
Černá pochádzala z Lipnice u Havlíčkého Brodu (pochovaná na katolíckom 
cintoríne v Beckove) a otec František Kolařík z Jankovíc pri Holešove. Mama 
bola domáca a otec český „četník“. V tom čase žili v Prahe. Po Mníchove a 
rozdelení Československa českých četníkov presunuli do pohraničia, a tak sa 
rodina sťahovala do Liberca a Hradce Králové. Už boli desať rokov manželia, 
keď sa im narodila dcéra a potom o tri roky ešte syn Jiří, ale to už boli v Hradci 
Králové a bola druhá svetová vojna. Po vojne sa rodičia presťahovali do Ho-
lešova, kde si kúpili dom. Malá Věra navštevovala základnú školu v Hradci 
Králové a strednú zdravotnú školu absolvovala v Zlíne. Po skončení školy 
dostala umiestenku do Uherského Hradišťa, a tam sa aj zoznámila so svojim 
nastávajúcim manželom Jánom Ondrejovičom z Beckova, ktorý v Uherském 
Hradišti študoval na Uměleckoprůmyslové škole. Svadbu mali v Luhačovici-
ach na polceste medzi Beckovom a Holešovom. Z Beckova prišli manželova 
mama, brat Miro a sestra Marta. Vo februári 1961 sa im narodila dcéra Jana 
a v júli 1963 syn Peter. Keď išiel aj syn do školy, pani Věra sa vrátila do 
zamestnania, najskôr zastupovala v ambulanciách po okolí, napr. v Hôrke, 
a potom dlhé obdobie pracovala ako sestra v závodnej ambulancii vo Vzdu-
chotechnike. V januári 1981 (28. 1. 1981) rodinu postihlo veľké nešťastie - pri 
automobilovej nehode prišla o manžela a otca. Po prevrate začala pracovať 
v Beckove ako geriatrická sestra, zastupovala aj v ambulancii MUDr. Bezdě-
ka. Myslela si, že do dôchodku to vydrží, ale jej osud bol iný. Náhle umrela 

20. marca 1992 na mŕtvicu. Na Nový 
rok 1988 sa dočkala prvej vnučky 
od dcéry Jany, ale zažila aj tragic-
kú smrť svojho zaťa Pavla 17. 12. 
1988. Najprv manžel, po viac ako 
siedmich rokoch zať a do tretice ani 
nie po štyroch rokoch prišla na radu 
ona sama. Už sa nedočkala dvoch 
vnukov od syna, ani nevesty...
Aj keď jej bol vymeraný čas sotva 54 
rokov, aj tak sa stihla v obci zapísať 
do vedomia a sŕdc mnohým ľuďom. 
Bola až neuveriteľne spoločensky 
aktívna, priateľská a činorodá. Ako 
zdravotná sestra sa aktívne zapá-
jala do činnosti Červeného kríža. 

Partia žien sa začala v 60-tych rokoch stretávať na kurzoch varenia v rámci 
Slovenského zväzu žien v Beckove. Boli povestné svojou zanietenosťou a 
šikovnosťou. Věra Ondrejovičová patrila k tým najaktívnejším... Už nikto by 
nezrátal to množstvo svetrov, pulóvrov, čiapok i šálov čo vyšlo z jej rúk, ale 
aj ďalších prác háčkovaných, lepených, pletených, viazaných i upečených. 
Tvorivá, zručná, moderná.
Rozdávala sa v kontaktoch s ľuďmi, s pacientmi, s kamarátkami. Vždy do 
partie, veselá, praktická. A jej kamarátky? Menujme aspoň niektoré, veď už 
tiež nie sú všetky medzi nami: Bielová, Jaroščiaková, Križanová,Uherčíková, 
Masariková, Ondrejovičová B., Čiklová, Tekulová, Prokopenská, Kadlečíková, 
Kollárová, Turanová...
Na fotografi ách: na „ceste do Beckova“ (2), so svokrou Annou Ondrejovičo-
vou, rod. Čiklovou, a dcérou, skupinová fotografi a členiek Slovenského červe-
ného kríža (6). Fotografi e sú z rodinného albumu Ondrejovičovcov.

číslo 3 - október 2013 www.obec-beckov.skBeckovské noviny 17



Pomerne často môžeme čítať alebo v telke vidieť reportáže o tom, ako je
slovenský národ napriek mýtu o svojej pohostinnosti nepohostinný, k náv−
števníkom nevľúdny, nie je kde sa slušne ubytovať, o dobrom jedle sa nedá
ani hovoriť, o kultúrne pamiatky sa nestaráme, ani poriadne vybudované
cesty nemáme, sami voči sebe sme nevšímaví... tak. Toto sú moje skúse−
nosti z nášho rodinného výletu, súkromne nazvaného „Na Orave dobre, na
Orave zdravo...“

Skúsenosť prvá: cesta tam ubehla vcelku hladko, veď jej prevažnú časť
sme išli po diaľnici. A keďže v mojich predstavách bola Orava studený a
chudobný kraj, tak trochu „Pánu Bohu za chrbtom“, milo ma prekvapili púta−
če na ubytovanie v penziónoch, wellnes hoteloch, na aquaparky, motokáro−
vé dráhy, či dokonca tankodrom s možnosťou odviesť sa na pravom tanku!
Novovybudované drevenice ste si mohli prenajať alebo dokonca aj kúpiť, a
keďže cesta viedla cez dediny so zvučnými menami ako Terchová či Zázri−
vá, bolo naozaj na čo pozerať. Pri ceste podchvíľou stál stánok s ovčím
syrom alebo inými tradičnými syrovými výrobkami. A aj s tým počasím to
bolo trošku inak – kým u nás doma bez prestania pršalo, tu bolo len tak pod
mrakom, cez ktorý sa občas predralo slniečko.

Skúsenosť druhá: ubytovanie sme mali objednané v Kolibe asi 1200 met−
rov nad morom, v hustej hore ďaleko za dedinou, kde už aj lesná cesta
nebola cesta, ale len lesná... Keď sa už zdalo, že sme na samom konci
sveta a už nikto z nás neveril, že neblúdime, zabočili sme na prudký kopec
a pred nami stála ona − naozajstná a krásna koliba presne ako z rozprávky.
Vošli sme dnu, reštaurácia plná baviacich sa hostí, ktorým k dobrej večeri
vyhrávali na harmonike a spievali dvaja asi 15−roční mládenci v kroji. Hneď
sa nás ujala jedna z dvoch usmiatych servírok, tiež v kroji, a keď nás
usadila k stolu, privolala pani majiteľku. Pani si k nám prisadla a spustila reč,
ktorú musela určite predniesť niekoľkokrát denne, napriek tomu ju prednáša−
la aj teraz o siedmej večer pre nás, nových hostí: o tom, kto kolibu prvý
postavil a prvý ju vlastnil, ako tu začali podnikať spolu s manželom, kedy sú
raňajky, kedy večera, k čomu všetkému dostaneme kľúč, kam môžeme ísť
na turistiku, kam na výlet, ako ďaleko je Dolný Kubín, ako ďaleko Námesto−
vo, z akých jedál si môžeme vybrať večeru a ponúkla nás uvítacím drinkom.
Ukázala mi izbu, a pokým sme zjedli večeru, pripravila prístelku presne
podľa môjho želania pre najmenšieho člena našej výpravy. Tak ako aj celá
koliba, aj izba s poschodím bola zariadená v pravom „oravskom štýle“ a
spávalo sa nám tam naozaj skvele. Hoci hotelový wellnes mali o ôsmej
večer zatvárať, nechali ho vždy ešte o polhodinku v prevádzke dlhšie.

Skúsenosť tretia: v Dolnom Kubíne sme najskôr objavili super aquapark,
ďalšiu zaujímavú kolibu s výborným jedlom a príjemným okolím s hojdačkami
a vyrezávanými lavičkami, potom krásne zrekonštruované námestie, no,
bohužiaľ, nestihli sme sa prejsť po vyrezávanom drevenom moste. A keď
sme sa konečne pred dverami Oravskej galérie, druhej najväčšej na Slo−
vensku, začali „zoskupovať do súvislej formácie“, aby sme si mohli kúpiť
vstupenky, vyšiel pracovník múzea, aby zvesil propagačnú tabuľu.

„Zatvárate?“ spýtala som sa nešťastne.
„No, máme otvorené do 17.00 a je 16.55.“
„Ach, to je škoda.“
„No, výstava trvá ešte celý mesiac, ak nie ste z ďaleka...“ A keďže sme

z ďaleka boli, voviedol nás bez ďalších otázok dnu.
„Tak, Jožko, ja som už hore všetko pozamkýnal,“ ozval sa spoza rohu

spokojný hlas a pred nami sa vynoril ďalší pánko, ukázalo sa, že sprievod−
ca. Ten znovu všetko kvôli nám odomkýnal, povodil nás po všetkých expo−
zíciách a po nás zase všetko zamkýnal, úplne pokojne a v pohode, ako
keby ani nebolo po záverečnej.

Skúsenosť ďalšia: Múzeum oravskej dediny v Zuberci – jednoducho su−
per! Dosť veľké parkovisko a bez poplatku! Reštaurácia (ako inak zase
„Koliba“) s malou terasou, veľmi pekný amfiteáter. V skupinke stromov lano−
vý park, ktorý obsluhoval znovu milý a ochotný „chalanisko“, ktorý trpezlivo
a s úsmevom vysvetlil jedinému odvážnemu z nás (samozrejme, že tomu
najmenšiemu), ako si prepnúť karabíny, ako sa spustiť na lane dolu, kade
vedie trasa, navliekol ho do horolezeckého postroja a vyložil ho na prvú
plošinu. Nadšený Šimonko pre veľký úspech a hlučne podporovaný svojimi
štyrmi vernými divákmi (teda nami, ostatnými členmi výpravy) mohol absol−
vovať trasu ešte raz, hoci sme platili len za jeden okruh. No a skanzen,
zaujímavý, udržiavaný, s ľudovými remeselníkmi. V niektorých domčekoch
bola expozícia, v niektorých malé obchodíky, mohli sme si skúsiť hrnčiarsky
kruh, povoziť sa na voze ťahanom koňmi, silnejšie povahy poobdivovať okrem
iných domácich zvierat aj doširoka „cítiaceho“ rohatého capka alebo, na−
opak, čistučký a veľmi fotogenický zurčiaci potok, ...skrátka dalo by sa tam
motať aj celý deň. Ale my sme chceli stihnúť ešte prechod na Liptov!

Skúsenosť „neviemkoľká“: už tradične nasledoval obed v Kolibe, zase inej,
ale znovu štýlovej a s výbornou kuchyňou, a tak sme dobre najedení a ešte
lepšie naladení v aute vyhlásili malú hlasovaciu súťaž: „Ktorá koliba bola najkraj−
šia?“ Príjemne ubiehajúca cesta medzi Zubercom a Liptovskými Matiašovcami
sa stáčala ako had v serpentínach, začali padať prvé kvapky dažďa... Auto
dostalo šmyk, vyletelo z cesty a zostalo visieť na zvodidlách. A bolo jasné, že
sme v keli, aj keď, samozrejme, ešte nad slnko jasnejšie, aké sme mali obrov−
ské šťastie, že sme všetci živí a zdraví. Bolo treba premyslieť, čo ďalej, no skôr,
ako sme sa stihli porozhliadať, zastalo pri nás auto. A to asi 5 minút po nehode!
V aute ochotný šofér, ktorý sa napriek hustnúcemu dažďu pokúsil vytiahnuť
nás znovu na cestu. Keďže sa to nepodarilo, dal nám číslo na svojho známeho
automechanika a mňa s deťmi zaviezol až do Liptovského Mikuláša na vlakovú
stanicu. Pri manželovi čakajúcemu na odťahovacie auto, ktoré dorazilo do 20
minút, zastali ešte ďalšie dve autá s posádkou ochotnou pomôcť...

A tak tá naša letná poznávacia cesta skončila predčasne a nedobrovoľ−
ne. Stretli sme však na nej toľko príjemných a milých ľudí, videli sme naozaj
pekný kút Slovenska, a tak si myslím že to s naším cestovným ruchom a
špeciálne s nami Slovákmi nie je v tej pohostinnosti a ochote pomôcť až také
tragické.                                                                    L. Martišová

O POHOSTINNÝCH SLOVÁKOCH A ICH TURISTICKOM RUCHU...

Výlet na Vinobranie Modra 2013

Je zvykom, že ZO JDS v Beckove každoročne usporiada nejaký au−
tobusový zájazd. Tento rok sme sa rozhodli navštíviť Vinobranie v Modre.
14.9.2013 o ôsmej hodine odchádzal autobus s 36 účastníkmi zájazdu do
Modry. Napriek tomu, že nám počasie vôbec neprialo, sme sa na vinobra−
ní zdržali asi 4 hodiny – ochutnali sme burčiak, víno, ale aj špeciality kuchy−

ne ako lokše s kača−
cou pečienkou, ze−
miakové placky a
pod.

Na spiatočnej
ceste, aby sme si
„vylepšili“ zážitok z
vinobrania, sme sa
zastavili na zámku
Červený kameň. A to
skutočne stálo za to!
Po hodinovej pre−
hliadke zámku s od−
borným výkladom
milého, sympatické−
ho sprievodcu sme
spokojní nasadli do
autobusu. O osem−
nástej hodine nás
pán Urban šťastlivo
priviezol do Beckova.

Mária Mináriková

Výstava šálok

V dňoch 20. – 21.7. 2013 sa v našej obci konali v poradí pätnáste
Beckovské slávnosti. ZO JDS v Beckove sa na týchto slávnostiach už
po štvrtý raz prezentovala svojou výstavou. Tentoraz to bola výstava
šálok. V klube pri parku sa nám od desiatich ochotných členov a dokon−
ca od dvoch nečlenov zhromaždilo asi 200 kusov rôznych šálok – ne−
chýbali staré, ale našli sa aj zo súčasnosti. A tak zo zapožičaných šálok
sme nainštalovali celkom zaujímavú výstavu, ktorú si počas slávností,
ale i v dňoch 17. – 18.8. 2013 počas Dní obce Beckov pozrelo viac ako
300 návštevníkov.                    Mária Mináriková, foto: Martin Minárik
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Malebná cesta dolu Váhom

Kniha uzrela svetlo sveta po prvýkrát v roku 1844 v nemeckom origi−
náli Malerische Reise auf dem Waagflusse in Ungern. Jej autorom je
dobre známy beckovský vzdelanec Alojz Mednyanský (1784 – 1844),
ktorého zámerom bolo podať historický cestopis, zachytávajúci Horné
Uhorsko v začiatkoch 19. storočia.

Prvá slovenská publikácia vznikla až v roku 1962 a okamžite sa
stretla s obrovským ohlasom. Na svoje vydanie si musela počkať viac
ako sto rokov, a to kvôli spoločenskému postaveniu baróna Medny−
anského. Ide o kontroverznú osobnosť slovenskej histórie. Narodil sa
síce v Beckove a Slovensko považoval za svoju domovinu, no bol
dobre známy svojím vyhraneným názorom na feudalizmus a poddan−
stvo. Vedomosti čerpal nielen z bohatého rodového archívu beckov−
ského panstva, ale ako príslušník vládnucej vrstvy bol vždy pri zdroji
informácií. Okrem toho to bol uhorský politik, krajinský hodnostár,
publicista, no aj maďarizátor, ktorý sa snažil nenásilne rozšíriť medzi
bežným obyvateľstvom jazyk vlasti – maďarčinu. V knihe nájdete i
štúdiu od Jána Tibenského. V nej nám priblížil vtedajšiu situáciu i
pomery v Uhorsku a, samozrejme, život, idey i cestovanie baróna
Mednyanského. O autorovi knihy tvrdí, že „mu v podstate ide o apo−
lógiu súčasného práchnivejúceho feudálneho spoločenského poriad−
ku.“ Mednyanský sa na biedny život najnižšej vrstvy pozerá s pri−
žmúrenými očami a jeho vlastenectvo je citeľné v celej knihe.

Vtedajší uhorskí vzdelanci si uvedomujú, že kvôli vyhrocujúcej sa
spoločenskej situácii je potrebné bližšie spoznať svoju krajinu i ľud. Medzi
relatívne neznáme prostredie patrilo aj povodie Váhu. Mednyanský bol
prvý, kto podnikol cestu takéhoto druhu a kto mapoval okolie najdlhšej
slovenskej rieky. Materiálov na spracovanie knihy mal síce dosť, no na−
priek tomu si chcel všetko osobne overiť. Už predtým publikoval množ−
stvo článkov či vydal Rozprávky, povesti a legendy z uhorskej minulosti,
no Malebná cesta dolu Váhom je nesporne vrcholom jeho literárnej čin−
nosti. Táto kultová kniha obsahuje veľa cenných údajov kultúrnohistoric−
kého a vlastivedného charakteru k dejinám Slovenska. Dozviete sa veľa
o živote vážskeho ľudu, o pltníctve, ktoré k nemu neodmysliteľne patrilo
a ktoré bolo hospodárskym spojivkom s dolnou zemou, ale aj o kultúr−
nych pamiatkach na brehu rieky. V prílohe nájdete i výkaz škôd spôso−
bených povodňou na Váhu v roku 1813 a zistíte, aké záhadné okolnosti
a príčiny vyvolali túto obrovskú katastrofu, ktorá postihla najmä Trenčian−
sku stolicu. V tej sa nachádzal aj Beckov, v ktorom sa rodák Mednyan−
ský, samozrejme, túžil zastaviť. V knihe spomína najznámejšie povesti i
históriu hradu či obce. Píše: „Pravda, nemohol som sa rozlúčiť s týmto
mne nesmierne známym cimburím, výklenkami a strážnymi vežami bez
toho, aby som im nezakýval na pozdrav, lebo práve tak ako hľadeli na
moju kolísku, dívajú sa aj teraz na krehké plavidlo, ktorému som zveril
svoj život, a v tvári, opálenej slnkom a ošľahanej vetrom, odvtedy nejed−
na vráska pripomína časy, keď kedysi bývala iná.“

Silu Mednyanského poetickej a romantickej cesty umocňujú sprievod−
né ilustrácie Josepha Fischera – cisárskeho komorného medirytca a
zároveň viedenského profesora na Akadémii výtvarných umení. Ten už
v roku 1818 vydal svoju Malebnú cestu dolu Váhom s vlastnými dvanás−
timi kolorovanými rytinami, no z literárneho hľadiska bola nedostatočná, a
tak neskôr začal spolupracovať s Mednyanským. Bola to správna voľba,
pretože sa zrodilo „majstrovské spojenie slova a štetca, obrazu literárne−
ho s výtvarným, jedna z prvých umeleckých cestopisných reportáží o
Slovensku.“

Kristína Jurzová
FOTO: Beckov (Betzkó) na rytine od Josepha Fischera

Joseph Fischer v Beckove

Beckov vo výtvarnom umení
Joseph Fischer bol rodený Viedenčan, od r. 1813 profesor lito−

grafickej školy na Akadémii výtvarných umení vo Viedni a člen
Akadémie (1815). Študoval na viedenskej akadémii v mediryteckej
škole Jakoba Martina Schmutzera (1784–1789) a prof. Branda.
Stal sa z neho maliar, grafik a ilustrátor. Ako vedutistu ho pozý−
vali bohatí mecenáši, aby im kreslil záhrady a paláce v duchu
romantizmu tých čias, napr. namaľoval prvý anglický park
v Čechách u Černínovcov v Krásném Dvore a pre Colloredov−
cov maľoval Dobříš. V roku 1802 vytvoril 20 gvašov pre arcibis−
kupa Antona Theodora Colloredo−Waldesa a na ne nadväzujúci
cyklus medirytín, ktorými zachytil premenu Podzámecké zahrady
v Kroměříži na osvietensky sentimentálny park (1). Zobrazil aj
Velehrad a hrad Buchlov (2). Pracoval a vystavoval vo Viedni,
Paríži a Londýne a zároveň od roku 1803 pomáhal spravovať
umeleckú galériu kniežaťa Mikuláša Esterházyho vo Viedni i na
jeho zámku v Eisenstadte. S princom odcestoval na 4 mesiace
do Londýna, kde vytvoril 7 litografií. Do Viedne sa obaja vrátili
v septembri 1803 a od vtedy bol Fischer permanentne v jeho
službách. Stal sa riaditeľom (inšpektorom) jeho zbierok malieb
a grafiky. Svoje schopnosti uplatnil aj ako scénograf v kniežacom
dvornom divadle. Ako dlhoročný riaditeľ Esterházyho galérie udr−
žiaval kontakty s významnými umelcami svojej doby, napr. so
skladateľmi Josephom Haydnom či Johannom Nepomukom Hum−
melom, sochárom Antoniom Canovom, portrétistom Françoisom
Gérardom. Od toku 1797 podnikal cesty do Švajčiarska, na Pova−
žie a do Haliče, do krajov, ktoré ho nadchli a z návštev ktorých
vznikali početné kresby a rytiny. Dvanásť akvarelových medirytín,
ktoré vytvoril na Považí, vydal v roku 1818 vo Viedni – Maleri−
sche Reise auf dem Waagflusse in Ungarn. Ku každému listu
pripojil stručný text v nemčine, francúzštine a maďarčine, ale dielo
nevzbudilo ohlas. Až keď oslovil Alojsa Mednyánskeho, ktorý už
dlhšie zbieral materiály z danej oblasti, vzniklo naozaj pútavé
a čitateľmi žiadané dielo. Naviac, Mednyánsky v roku 1822 kvô−
li lepšiemu poznaniu krajiny sa vydal na cestu dolu Váhom plťou
(3). Profesor Fischer ale v tomto roku umrel, a tak Mednyánsky
zakúpil medirytiny od umelcovej vdovy a v roku 1826 (4) vydal
v Pešti spoločné dielo pod pôvodným názvom Malebná cesta
dolu Váhom. Obrázky podľa Fischera ryl W. F. Schlotterbeck (5).
Vznikla veľmi kvalitná umeleckohistorická cestopisná knižka, kto−
rá vzbudila veľký ohlas. V roku 1843 pripravil druhé vydanie, kto−
ré bolo rozšírené o 4 nové kresby prof. Fischera (Malerische Reise
auf dem Waagflusse in Ungern Mit sechzehn Ansichten, vydal
C.A. Hartleben, Pest, 1844). Rytiny sú maľované v duchu roman−
tickej krajinomaľby začiatku 19. storočia, ktorá sa našla v zobra−
zovaní zašlej krásy a slávy starých hradov, divokých prírodných
roklín a brál, tečúcich riek a tajuplných lesov.

Dielo Josepha Fischera (6) sa nachádza vo Viedni v Rakúskej
národnej galérii, v Prahe v Rudolfiniu, v súkromnej zbierke Prin−
cov Esterházy a Lubomirski, vo viedenskej Albertine, v Budapešti
v Umeleckom múzeu... (b)

Joseph Fischer, Beckov. In: Malerische Reise auf dem Waagflus−
se in Ungern, Pest 1826.

Poznámky:
1.HISTORICA, Revue pro historii a příbuzné vědy 2012/11. Pa−

vel Zatloukal, Kroměřížská architektura 19. století. I.časť, s.2.
2. http://www.slovackemuzeum.cz/doc/77/: Josef Fischer
3. Alojs Mednyanský, Malebná cesta dolu Váhom, Tatran, Bra−

tislava 1962, s. 26. 4. Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR,
Bratislava, č. 44/2011, s. 1; Malebná Skalka pri Trenčíne v dejinách
knižnej kultúry, Igor ZMETÁK, s. 175; 17zmetak.pdf.

5. http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1224/Kollar_Slovnik−slavianskych−
umelcov−vsetkych−kmenov/8#ixzz2OdjbcfRp;

6. http://www.wilnitsky.com/scripts/redgallery1.dll /de−
tails?No=29561: Joseph (Josef) Fischer
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 opäť je tu jedna z mnohých príležitostí, kedy sa Vám môžem prihovoriť 
ako evanjelická farárka a zároveň aj zborová farárka a pozvať Vás k tomu, 
čo niekoľkí, hŕstka evanjelikov, prežívajú pravidelne a verím, že aj aktívne, ku 
kresťanskému životu počas nedieľ na Službách Božích v duchovnej matke - 
v drahej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Verte mi, že nie jedenkrát 
človek zvažuje a kladie si nespočetne veľa otázok takého druhu, ako je táto: 
prečo je práve tu, v Beckove, taká neuveriteľne veľká ľahostajnosť evanjelic-
kých veriacich vo vzťahu ku nedeľným Službám Božím a ku aktivitám, ktoré 
sa v cirkevnom zbore konajú. Keď nahliadneme do neďalekých zborov, nikde 
to nie je také smutné, také žalostné. Uvedomujeme si, že tento trend je cel-
kom bežný v celospoločenskom meradle (hoci je to smutné konštatovanie), 
ale aby jednu maličkú obec, kde je skutočne hŕstka evanjelikov (a je ich menej 
a menej) tento trend tak kruto zasiahol, to by málo kto povedal. Je až neuve-
riteľne obrovský rozdiel koľko nás býva každú nedeľu a koľko nás je v kostole 
raz za rok - na Štedrý večer. Preto si ako Vaša farárka stále kladiem pred oči 
mnohých z Vás, Vaše životy, Vaše rodiny a modlím sa za Vás. A zároveň sa 
pýtam a hľadám odpovede v Božom slove: ako to dnes vlastne žijete? Čo 
Vás tak zamestnáva, že nemáte čas prosiť Toho, ktorý má moc mnoho dať, 
mnoho pre Vás urobiť, ktorý sa za Vás obetoval? Ľudia sa predsa prichádzajú 
do chrámov stíšiť, premýšľať a poďakovať sa Pánu Bohu. Ale nie evanjelickí 
Beckovčania! Máte snáď iných bohov, ktorým slúžite a s ktorými koketujete, 
ktorí Vás pod rúškom klamnej pravdy, že bude dobre, vlastne zavádzajú, kla-
mú, zaťažujú, zamestnávajú, odvádzajú od jediného, živého Boha v Ježišovi 
Kristovi? Odpoveď je: áno, máte. Bohovia dnešnej doby Vás obťažujú, spúta-
vajú a falošne držia v „zajatí“ života, ktorý sa Vám zdá ako správny a dobrý, 
hoci možno niekomu príde tento život ako dosť nespravodlivý, no niet nikoho, 

kto by sa oslobodil. Niet ani jedného, ktorý by spozoroval, že to zlé, čo sa 
v rodinách deje, je dôsledok našej nevery voči Bohu. A táto nevera voči Pánu 
Bohu má za následok mnohé, mnohé zlé veci, napr. neúctu detí voči rodičom 
(deti im škaredo odvrávajú, osopujú sa, drogujú, hýria), rodičovskú ľahostajnú 
výchovu (rodičia zvaľujú na učiteľov, aby vychovávali ich deti, škola je na to, 
aby vzdelávala a rodičia, aby vychovávali); povyšovanie sa jedného z manže-
lov nad druhého (násilie, bitky, facky, týranie v rodinách). Ale aj ľahostajnosť 
ku domácim prácam, k poriadku, či k práci, neochota ku pokore, k láske, k se-
baovládaniu a sebazapieraniu; podvody a falošné zisky, klamstvá a krádeže, 
závisť a nenávisť - toto a veľa, veľa ďalších tragických spôsobov v rodinách 
ako dôsledok našej a našich predkov nevery a zanevrenia na Pána Boha. On 
nie je na vine za to, čo sa deje vo Vašich rodinách. On Vám ponúka nový zači-
atok, nové riešenia, východiská, rady a pomoc. On prišiel medzi nás v Pánovi 
Ježišovi Kristovi, veľmi dobre rozumie nášmu životu, aby nás zachránil a vy-
slobodil z osídiel diabla, z pút falošného nahovárania si, že je s nami všetko 
v poriadku. Len si to uvedomme, priznajme a v pokání prosme o novú príleži-
tosť pre nás i pre naše manželstvá a rodiny, aby sme obstáli vo svojich a v Bo-
žích očiach, nielen v očiach iných. Toto je najťažšie víťazstvo - víťazstvo nad 
svojím vlastným ja. Ak do svojich sŕdc prijmeme skutočnosť, že sme Kristom 
milovaní, milované deti Božie, napriek tomu, akí sme; ak si priznáme svoje 
zlyhania, svoju neveru a dôsledky, ktoré má v našej rodine - vtedy sa okolnosti 
aj my sami začneme meniť. Vtedy sa staneme použiteľní k tomu, aby sme 
nezanedbávali sviatočný deň, ktorý má nielen zdravotný zmysel, ale hlavne 
spásonosný. Prajem si, aby ste ochotne prijali Božiu vôľu a jej sa učili podri-
aďovať, aby Vás vychovávala a usmerňovala, riadila a pomáhala nachádzať 
skutočný zmysel a cieľ života - vo večnosti, s naším Pánom.   Amen.

Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi,

 Milí bratia a sestry vo viere, brat farár Jur Ko-
čický v tenučkej brožúrke „Zpráva evanjelického 
aug. vyznania sboru v Beckove“ podáva správu o 
cirkevnom zbore z príležitosti základnej prestavby 
kostola a stavby veže a okrem iného spomína: „V 
roku 1791 dosiahli evanjelici povolenia založiť si 
samostatnú cirkev, keďže predtým boli pričlene-
ní ako fília cirkvi stankovskej. Za prvého kazateľa 
pozvali si Juraja Boboka. Stoličná deputácia vy-
značila miesto pre kostol v zmysle T. patentu za 
mestom, bez veže a zvonov a s vchodom vedúcim 
z bočnej ulice. A na majetku vtedy síce ožobráče-
ní, ale duchovne nesmierne silní a udatní cirkev-
níci, lepšie rečeno len hŕstka verných, dali sa do 
práce a z nezlomnej túžby, mozoľov a sĺz konečne 
vystavili svoj nový stánok Boží, ktorý posvätili v 
21. trojičnú nedeľu v r. 1792.“ 
 Ďalšia časť života chrámu Božieho začala v 
r. 1942, keď mal, ako píše brat farár: „náš sbor 
osláviť 150 ročné jubileum chrámu Božieho. Na-
koľko tento stánok bol už úplne sošlý a schátra-
lý, už dávno pred jubileom pomýšľala cirkev na 
základnú jeho prestavbu. Keď odborníci prezreli 
kostol a podali úsudok, že kostol je v tak zlom a 
schátralom stave, že tu dajaké menšie opravné 
práce nemožno prevádzať, lebo zlý stav si žiada 
zásadnej opravy a prestavby. Podmienkou sboru 
pri výbere staviteľov bolo, že staviteľ dodá murá-
rov, betonárov, tesárov a odborné sily, ale všetky 
ostatné ručné práce i všetky povozy a materiál 
si sbor dodá sám. A v nedeľu, 18. júla 1943 za 
húfnej účasti veriacich lúčili sme sa so starým 
150 ročným svedkom radostných i smutných 
chvíľ veriacich tohto sboru za poldruha storočia. 
Slová rozlúčky povedal miestny slova Božieho 
kazateľ. V nejednom oku veriacich sperlila sa 
slza, keď sme tomuto tolerančnému dielu dávali 
posledné sbohom v tej pevnej, ale nádeji, že ho 
zveľadíme, a tak do ďalšej služby postavíme.“
 V rozlúčkovej reči povedal: „Tu sa slovo Božie 
za poldruha storočia zvestovalo, tu prichádzali ot-
covia vaši a matky vaše, ako ustatí pútnici dychti-
aci po čerstvom prameni, tu prinášali sebou svoje 
radosti i žalosti.“. A potom v modlitbe, okrem iné-
ho na záver brat farár píše: „Daj všemohúci Bože, 
aby po všetkých búrkach a hromobitiach prišiel už 

raz vytúžený a ťažko čakaný mier. Dodávaj sily 
obetavým a Tebe oddaným, aby iskra veľkej Tvo-
jej lásky v nich neuhášala, ale vždy viac a viac 
sa rozhárala. Privolaj Ty sám poblúdilých, prebuď 
svedomie ľahostajných, pozvi Ty sám do príbyt-
ku svojho trpiacich a nešťastných, preporoď srdia 
naše, aby duše naše boly chrámy bez kamenia, 
požehnaj Ty sám dielu nášmu zo svojho Siona!“
 Pri pamiatke posvätenia chrámu vždy s úctou 
a láskou ľudia spomínajú na tých, ktorí chrám po-
stavili. A tu, v Beckove, je to spomienka dvojná-
sobná, lebo nemožno zabudnúť na to, že cirkev tu 
mala chrám Boží tolerančný od r. 1792 - preto sme 
si v minulom roku pripomínali tú dobu s vďakou 
voči Pánu Bohu a tým, ktorí sa o to pričinili. Bolo 
to pred vyše 220 rokmi. A dnes, po roku, zase ne-
smieme opomenúť obetavosť ľudí pred 70 rokmi, 
ktorí, ako píše p. farár: „každý deň prichádzali do 
práce na kostole. Keď boli muži odvolaní, prišli i 
ženy, ba i deti zo školy, sdruženci a kto mohol a 
vládal, pomáhal. Boli pravda sem tam i ťažkosti, 
ale tie sú zakryté tou ochotou oddaných cirkevní-
kov, ktorí opustili doma súrnu prácu, lebo výrobok 
dennej skyvy chleba a šli budovať spoločné dielo. 
Obrázkov z tejto práce nemáme, ale ostane nám v 
mysli zvečnelý ten pekný obraz, ako asi 20 silných 
a zdatných cirkevníkov z Kálnice mocné a ťažké 
hrady cez celú šírku kostola, ako ich ťahali na kos-
tol, ruka vedľa ruky, rameno vedľa ramena a dielo 
rástlo, takže naozaj vzniklo z modlitieb, túžob, vie-
ry, ťažkej roboty a potu oddaných cirkevníkov.“
 Ľudia prinášali mnohé obete, najmä fi nančné 
- ale nie z hotového kapitálu, ale ktoré si odtrhli zo 
svojej chudoby. Robili to z viery v evanjelium Pána 
Ježiša Krista, z lásky a oddanosti k Nemu i svojej 
cirkvi a svojmu zboru, pre svoje deti a ich potom-
kov. Je nám však ľúto, že mnohí v deň evanjelic-
kých hodov, 22.9. t. r., zostali doma, že nepočuli 
zvony, ktoré zvolávali do chrámu, že možno mno-
hí ani len netušili, aká bola vtedy príležitosť, aby si 
uctili pamiatku na svojich otcov a matky. 
 Pánu Bohu ďakujeme za Jeho milosť, lásku, 
pomoc, požehnanie i zdravie, ktoré dával našim 
predkom, ale dáva aj nám dnes. Veď toto miesto 
aj dnešnému človeku slúži k počúvaniu, stíšeniu 
sa, k prijímaniu Božieho slova, sviatostí, k posilne-

niu viery a k zvrúcneniu lásky.
 Bez chrámu Božieho to nejde. Inde sme vyru-
šovaní bežnými problémami a starosťami života. 
Potrebujeme chrám, miesto, kam krik sveta ne-
preniká, kde sa k nám vždy prihovára živý Pán 
Boh. Tu tvoríme cirkev. A tu Pán Boh robí novým 
stvorením jednotlivca i cirkev. Nový človek dýcha 
láskou, horlivosťou i obetavosťou voči cirkvi i ľu-
ďom. Ale dnes sa zdá, akoby Pán Boh mlčal a 
prestal tvoriť medzi nami všetko nové. Tí noví ľu-
dia nám dnes chýbajú. Starí postupne odchádzajú 
do večnosti a mladí žijú svojským, neraz nevia-
zaným, rozpustilým životom bez Pána Boha. Pán 
Ježiš Kristus hovorí: „Ajhľa, všetko tvorím nové.“ 
On chce urobiť novým človekom, novým stvore-
ním toho, kto mu to dovolí, aby na ňom pracoval.
 Tým, ktorí poznajú cesty do chrámu, hovorí, 
aby sme chodili v novote života, podľa Božej vôle. 
Cirkev Pána Ježiša Krista nie je viazaná na čas, 
na to či ono pokolenie. Cirkev je večná, lebo več-
ný je jej Pán. Ona žije z moci Ducha Svätého, 
ktorý ju stále kriesi k novému životu. Aj nás chce 
oživiť, vzkriesiť a urobiť novým človekom, len Mu 
to dovoľme. A nech na nás aj vo všedných dňoch 
je vidieť, že patríme Ježišovi Kristovi, že s nami 
prebýva, že sa s Ním stretávame a s Ním žijeme.
 Takže si želajme pri tejto spomienke na za-
čatie prestavby kostola a stavby veže pred 70 ro-
kmi, aby nielen starí, ale aj mladí prichádzali do 
Božieho domu, aby tu prežívali Božiu prítomnosť, 
aby sa tu stávali novými stvoreniami, ktoré Ježiš 
Kristus neustále obnovuje a reformuje a aby tými 
novými deťmi sme my všetci boli aj doma aj v spo-
ločnosti.

Zborová farárka
Monika Cipciarová

SEDEMDESIATE VÝROČIE PRESTAVBY KOSTOLA



BECKOVSKÍ ORGANISTI (2) - JOZEF SLOBODA

 V minulom čísle Beckov-
ských novín sme písali o bec-
kovských organistoch, bratoch 
Jánovi a Rudolfovi Zverbíkov-
coch. Spomienky napísala ich 
neter Oľga Drugová. Uviedla 
aj dve mená ich predchodcov 
- kantorov, t.j. učiteľov a orga-
nistov, pána Slobodu a pána 
Zálešáka. Osobne zažila hrať 
p. Petra Reháka, riaditeľa ško-
ly, Bericu Lackovú a sestričky 
z charitných domov. Bratia 
Zverbíkovci začali hrávať vte-
dy, keď súčasne nemohli hrať 
ani Peter Rehák v kostole ani 
fráter Benedikt v kláštore a oni 
ich začali zastupovať. Tak sa 
odštartovala ich 35-ročná ka-
riéra beckovských organistov. 
V našej druhej časti sa bude-
me venovať spomenutému 
„pánovi Svobodovi, ktorý po-
chádzal z Čiech a bol v 30-

tych rokoch minulého storočia učiteľom v Beckove.“
 Záznam v starej školskej kronike: „V školskom roku 1925/1926 nasta-
la v rímskokatolíckej škole zmena, odišiel František Markovič do Nového 
Mesta nad Váhom a na jeho miesto prišiel Štefan Sloboda.“ 
 Rozpráva Jozef Sloboda, súčasný beckovský organista:
„Môj otec Štefan Sloboda (1902 – 1986 v Trenčíne) sa nasťahoval do 
Beckova ako učiteľ v roku 1925 a pôsobil tu do roku 1935. V Beckove 
dal opraviť tunajší organ, peniaze sa vyzbierali od veriacich na opravu a 
preladenie organu. V Beckove sa aj oženil, jeho ženou sa stala Štefánia 
Mareková. Svadbu mali v roku 1930 a po 50-tich rokoch aj zlatú svadbu 
vo farskom kostole v Beckove. Mama bol rodená Mareková, jej otec bol 
strojník a podnikateľ. Býval tam, kde dnes stojí základná škola. Jeho diel-
ňu i dom zničil požiar. Štefan Marek mal aj portrét od Ladislava Medňan-
ského, vraj bol poslaný do Budapešti, a tam sa jeho stopa stratila. Dedo 
bol na ňom zobrazený v sviatočnom obleku. Bol to bohatý človek, vlastnil 
niekoľko samohybných strojov typu Damf, s ktorými chodil orávať hlbokú 
orbu poľnohospodáromod Piešťan po Trenčín. Mal deväť detí, všetky boli 
šikovné. Zostala len fotka jeho dielne, ktorá je v školskom archíve. 
 Pani Drugová spomína v prvom príspevku o Beckovských organis-
toch môjho brata Milana, dnes má 81 rokov (1932) a pracoval ako lekár v 
Ilave. Opravujeme: nie Mirko ale Milan Sloboda.“  
 Kam smerovala cesta Vašej rodiny z Beckova? Odkiaľ pochádzal 
Váš otec, bývalý beckovský učiteľ? Môj otec Štefan Sloboda pochádzal 
z Šoporne a mama Štefánia Mareková z Beckova. Otec sem prišiel učiť 
do katolíckej školy, a tak spoznal mamu, ktorá krásne spievala v kostole. 
Svadbu mali v roku 1930 a narodili sa im tri deti - Milan, Jozef a Eva, 
ktoré majú dnes od 65 do 81 rokov. Mama bola domáca, absolvovala 
praktickú školu pre dievčatá v Novom Meste nad Váhom. Narodila sa v 
roku 1912. 
Z Beckova  sa otec presťahoval ako učiteľ do Dojča a potom do Prieval 
na Záhorí, kde som sa narodil aj so sestrou; brat Milan sa narodil ešte 
v Beckove. Odtiaľ  sme odišli v roku 1950 do Veľkého Blahova a v roku 
1953 do Soblahova, kde učil do roku 1967, kedy odišiel do penzie. Učil 
49 rokov. Mal modranskú školu pre 1. stupeň, učil už od 18 rokov. Pred 
Beckovom učil v Trenčianskych Miticiach, tam bolo jeho prvé miesto po 
skončení školy.   
 Životné okolnosti napokon zabránili, aby ste našli svoj domov u 
nás. Ako to bolo? Narodil som sa v Prievaloch v roku  1946, do školy 
som chodil v Novom Meste nad Váhom  na priemyslovku, a tam som 
spoznal moju ženu Darinku Liškovú z Hôrky, ktorá sa učila za predavač-
ku. Po maturite som absolvoval vojenčinu v Bratislave, a potom som sa 
oženil. Bývali sme v Trenčíne a Novej Dubnici, kde sa narodili naše dve 
deti. V roku 1975 sme sa presťahovali do Novej Vsi, kde žijeme dodnes. 
Prečo do Novej Vsi? Aj keď som veľmi inklinoval k Beckovu a chcel som 
tu bývať, moja manželka zdedila malý domček po babičke Bubeníkovej 
v Novej Vsi nad Váhom. Ten sme si napokon prestavali, a tam sme našli 
svoj nový domov. Tam sa nám narodila aj mladšia dcéra. Ale vzťah k 
Beckovu zotrváva naďalej – je to rodisko môjho dedka i matky a miesto 
môjho častého pôsobenia. V minulosti sme chodievali do Beckova na 

cintorín s matkou, a vždy sme sa zastavili u jej sestry Elenky Križanovej 
a jej syna Jožka Križana, môjho bratranca. Na mieste dedkovho domu 
sa už budovala a neskôr stála nová základná škola (otvorená v šk. roku 
1959-60).
 Váš život je od detstva spojený s hudbou. Otec kantor a mama 
speváčka museli mať hudobne nadané deti. Ako to bolo? Mama bola 
speváčka a všetci súrodenci spievame a hráme. Do umeleckej školy som 
chodil v Trenčíne, aj súrodenci, učil som sa na harmoniku a k spevu ma 
nabádal môj otec.
S ním som spieval aj v trenčianskom učiteľskom spevokole.  Jozef Slobo-
da bol talentovaný žiak, ktorý žal ocenenia už na škole, napríklad získal 
2. miesto v celoslovenskej súťaži harmonikárov ĽUŠ a úspešne súťažil 
aj na vojenčine. 
 Živili ste sa v bežnom zamestnaní? Po vojenčine som sa zamest-
nal na letisku v Trenčíne ako letecký mechanik, neskôr som našiel prácu 
konštruktéra v ZŤS Nová Dubnica a vo VUMA v Novom Meste nad Vá-
hom. Posledných 10 rokov som robil školníka v Kočovciach. Túto prácu 
som mal veľmi rád, rád som mal aj učiteľskú spoločnosť a deti. Pred 
piatimi rokmi som odišiel do penzie.
 Od kedy hrávate na rôznych podujatiach a v kostole? Od detstva 
Hrávam na kultúrnych a rodinných podujatiach. Prvé vystúpenie som mal 
ako 6-ročný, hral som na harmonike – je to kvalitná talianska, hrám na nej 
doteraz. Hral som a spieval pesničku „Ja som malý remeselník z tej Tren-
čianskej stolice...“ Vystupoval som  aj so 4-ročnou sestrou, spievala pes-
ničku „Ja som malá gazdinôčka“ - bolo to vo Veľkom Blahove. Celý život 
hrám a spievam po rôznych podujatiach a posledných 20 rokov spievam 
a hrám s Pištom Hrehorom z Nového Mesta nad Váhom. Samostatne 
hrám v kostole a na pohreboch. V kostole som prvýkrát hral ako 12-ročný 
v Soblahove počas litánií v nedeľu poobede. Na omšiach som začal hrať 
ako 17-ročný tiež v Soblahove a odvtedy hrávam stále. V súčasnosti ako 
organista hrám v Novej Vsi nad Váhom. V Beckove som začal hrávať od 
roku 1975 viac menej príležitostne. Teraz sa striedam s p. uč. Monikou 
Tatranskou, hráme podľa potreby v Novej Vsi a v Beckove. Pohreby sú 
však smutné, radšej hrávam pri akciách ako sú jubileá, oslavy apod.  

 Vaša rodina Vás podporuje? Áno. Som veľmi rád, že moja rodina to 
toleruje. 
 Nebohá spisovateľka Anna Černochová  chcela napísať príbeh jeho 
rodiny, ale zostalo len pri plánoch. Škoda. Babička Mária Kučerová 
(1873) bola z Ráty, jej matka Veronika Vallasopa z Peťovky... a tam sa 
stopa stratila.
 Rodinné osudy bývajú niekedy natoľko spletité, že by mohli poslú-
žiť ako námet na literárne spracovanie či fi lm. Ľuďom sa pred storočím 
žilo ťažšie, mnohé sociálne istoty, ktoré máme dnes, neboli, i keď  po-
známe z rozprávania našich prarodičov, že sa žilo oveľa skromnejšie. A 
nábožnejšie. Takmer všetci chodili do kostolov, postavenie kantora bolo 
spoločensky vážené. Dnes už vieme, že v rokoch 1925 až 1935 hrával 
v kostole Štefan Sloboda, po ňom učiteľ  Ladislav Zálešák, učiteľ Peter 
Rehák, fráter Benedikt, 35 rokov bratia Ján a Rudolf Zverbíkovci, Berica 
Lacková, čierne sestričky, Monika Tatranská z Nového Mesta nad Váhom 
a Jozef Sloboda z Novej Vsi, ktorého sme vám, vážení čitatelia, práve 
predstavili.

Pripravila Dana Badžgoňová, 1.10.2013.
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 Tí, čo nezvládnu svoju náladu, ale žijú s inými v stálom spore, všetko si 
vysvetľujú po zlom, nechcú ospravedlniť žiadnu chybu a vždy si zakladajú na 
vlastnom úsudku a nechcú druhým ustúpiť, tí sú vedení duchom diabla. Vincent 
de Paul,* Pobádaní milosrdenstvom, Bratislava 1995; s. 29 - 30. november.
 Starí ľudia vravievali, že časom sa pravda ukáže. Pravda o veciach, o vzťa-
hoch, o ľuďoch. Naše omyly, ale aj zlé skutky a lživé slová časom prestane skrý-
vať nepriehľadný závoj. Hmla klamstva zredne, rozptýli sa a z čriepkov pozna-
ných faktov poskladáme obraz skutočnosti novej a inej, pre nás menej ľúbivej.  
 V bežnom živote sme sa naučili tolerovať klamstvo, podvody, polopravdy, 
nepresnosti, nedbalosť, priemernosť, a tak sme sa vlastne naučili tolerovať 
zlo. Pripúšťame, že „tí druhí“ žijúci okolo nás sú zlí, ale bojíme sa priznať sami 
pred sebou, že k „tým druhým“ občas patríme aj my sami.
 Možno aj premýšľame, čo bolo v pozadí niečieho, avšak i nášho, nečest-
ného skutku. Napadne nám, pretože sme ľudia vzťahovační, že jeho pôvodca 
nám chcel zámerne ublížiť. Naozaj? Nie je ten niekto len povrchný a nezodpo-
vedný sebec, ktorý nedomýšľa dôsledky svojich slov či skutkov? Spomeňme 
si, vraví sa: Kto má škodu, má i hriech. Lebo - aspoň tak tvrdia múdri ľudia, 
skutočne zlých jedincov je málo. Naozaj zlých, ktorí cielene ubližujú konkrét-
nym ľuďom, skupinám či národom. Tak vyhrotené zlo, ako ho prezentovali 
Hitler či Stalin, našťastie, nie je bežné, ale určite jeho potenciálni prisluhovači 
aj dnes niekde driemu čakajúc na príležitosť vyjsť na scénu tohto sveta. 
 Nám stačia aj všade a vždy prítomné „malé“ zlá, aby nás potrápili. Pozo-
rujeme ich okolo seba denne a občas sa na nich aj sami podieľame. Nechtiac. 
Trápia nás, útočia na nás, oberajú nás o energiu. Nečakaný úder šíriteľa zla 
buď vedomého alebo nevedomého nás pripraví o množstvo duševných i teles-
ných síl. Staneme sa obeťami. S nekonečnými otázkami: prečo ja, prečo mne, 
čo som urobil, urobila, že mi takto ublížili. Výkričník sa strieda s otáznikom. 
Začneme sa ľutovať a chceme, aby nás ľutovali aj druhí, aby nám dali za prav-
du. Skúsme však nahliadnuť do svojho vnútra, vyzvime na pomoc hlas svedo-
mia. Naozaj sme takí nevinní? Kedy naposledy sme urobili či povedali alebo si 
mysleli o niekom niečo pekné? Neurobili sme aj my či naši blízki pred časom, 
hoci aj pred  desiatimi, dvadsiatimi rokmi, zlé veci? Nie z nášho hľadiska, nám 
sa to mohlo javiť priam skvelé, ale z pohľadu druhej strany. Možno nám to 
len niekto vrátil. Teraz. Niekto bol nástrojom osudu, nástrojom spravodlivosti. 

NA ZAMYSLENIE - ZLO S NAMI
 Prežívame sklamanie, sme rozčarovaní, že ten niekto je taký „zlý“. Neu-
vedomujeme si vtedy, že sme v reťazci príčin a dôsledkov. Platíme za seba, 
za svojich blízkych. Splácame staré dlhy, ale aj platíme za tie súčasné a mož-
no si predplácame na budúce či na tie, ktoré raz spôsobia naše deti. V tomto 
svete je ťažké nezapojiť sa do hry o „čierneho Petra“. Mimo zla nestojí nikto 
z nás, aj svätci bojovali a víťazili vďaka Božej milosti a pomoci – „Bezo mňa 
nemôžete nič urobiť.“ 
 Pre kresťana je vzorom správania Ježiš Kristus. Vzor, ktorý nás aj ľaká, 
keďže si veľmi dobre uvedomujeme, že nikto z nás by sa nedokázal správať 
ako On. Pretože, aj keby sme to nakrátko dokázali, hneď by sme si poštvali 
proti sebe mocných tohto sveta a skončili by sme dnes už nie na kríži, ale 
na ulici či pod mostom, vo väzení a možno aj na cintoríne. Nejde o vonkajší 
prejav, toto určite nemá na mysli žiaden kňaz, keď nám odporúča nasledovať 
Pána. Myslí sa tu zvnútornenie Jeho odkazu. Dať sa na cestu Dobra a Obety. 
Chápať choré veci okolo nás a hľadať silu v odpúšťaní tým, čo nám ublížili.
 Staré známe myšlienky, ktoré sme počuli všetci. Ale neosvojili sme si ich. 
„Naše“ budú až vtedy, keď sa sprítomnia v každodennom žití,  keď budú stáť 
za každým naším skutkom či slovom i myšlienkou. Možno budeme v očiach 
„tých druhých“ bezvýznamní chudáci, ale získame tak vnútornú silu, ktorá 
nám pomôže vyrovnávať sa s nespravodlivosťou tohto sveta. Získame istotu, 
že čestný človek musí naraziť, musí byť vystavený útokom, musí trpieť. Lebo 
tí druhí majú záľubu v neustálych svároch. Sú „vedení duchom diabla,“ ako 
píše svätec v úvode.* To neznamená, že sú posadnutí, ale to, že my sme 
prestali vnímať či rozlišovať zlo okolo nás a v nás. Preto sa zvonka nedá jed-
noducho rozlíšiť, či sme obeť a či útočník.  
 Jestvuje aj tretia kategória - sú to ľudia, ktorí naplno milujú Boha a snažia 
sa konať „podľa Ducha.“ A o nich sú Ježišove slová apoštolom: 19 Keby ste 
boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som 
si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. Jn 15,19 Každé stretnutie s nimi je 
sviatok a potvrdením Božej lásky k nám. A takým stretnutím môže byť tiež prečí-
tanie knižky, ktorá nám aspoň na chvíľku poodhalí svet Lásky, Pravdy a Dobra.
 * Vincent de Paul (24. 4. 1581 - 27. 9. 1660), misionár, reformátor, zakla-
dateľ charity, v r. 1737 vyhlásený za svätého pápežom Klementom XII.      (b)

 Jedného krásneho, letného dňa... Aj tak by sme mohli začať náš príbeh, 
alebo aj takto: Náš letný tábor. Naozaj, náš príbeh môže začať akokoľvek, je 
vždy o tom istom - o letnom dobrodružstve detí z Beckova. Napadol nás ná-
pad. Kedy? Počas dlhých zimných večerov, keď sa na rímskokatolíckej fare a 
v NODAME začalo plánovať - kde, kedy a s kým. Pri preberaní nespočetného 
množstva krásnych miest, ktoré sa nachádzajú na Slovensku, zastavili sme 
sa nad ponukou letného tábora v malebnej dedinke Hronec, ktorá sa nachád-
za v Nízkych Tatrách. A tak sme začali plánovať.
 Byť účastníkom tábora, znamená mať plný batoh radosti, odvahy a chuti 
zažiť niečo nové. Tento rok sme mali v tábore 45 detí, nielen z Beckova, ale 
z celého Trenčianskeho kraja. Vekové kategórie od 6 do 14 rokov. Tábor sme 
zahájili v nedeľu 22.7.2013 tým, že sme sa naposledy rozlúčili pred farským 
kostolom sv. Štefana v Beckove s rodičmi a vydali sme sa na dlhú cestu za 
dobrodružstvom.
 Že to bola cesta naozaj dlhá, nebudeme opisovať, ale zato bola veselá 
a plná nadšenia. Po príchode sme zistili, že sme ubytovaní v chatkách, čo 
spôsobilo veľké nadšenie najmä medzi táborníkmi. S deťmi bývali v chatkách 
aj animátori. A keďže sme bývali priamo v chránenej oblasti Nízkych Tatier, 
mali sme aj malých návštevníkov – kobylky, motýle a dokonca aj maličkého 
netopiera.
 Program bol zostavený tak, aby mali deti možnosť spoznať, čo najviac z 
toho, čo nám ponúkajú Nízke Tatry. Medzi najväčšie naše zážitky patril celo-
denný výlet Černohorskou železničkou, ktorá premáva medzi Chvatimechom 
a Čiernym Balogom. Ďalej sme prešli do Vydrovskej doliny, kde sme si prezreli 
Lesnícky skanzen. Ide  o náučný chodník lesom, cez dolinu, kde sme mali 
možnosť vidieť horáreň, lesnícke stroje, prekrásnu prírodu a veľa sme sa na-
učili o lese a živote v ňom z rôznych vystavených exponátov, či informačných 
panelov. A ako inak, v prírode sme mali aj svätú omšu. Z tohto dňa máme veľ-
mi veľa krásnych spomienok, fotografi í, postrehov. Nadšenie, ktoré mali deti 
celý deň v sebe bolo však veľmi vyčerpajúce a cestou späť nás animátorov 
potešil pohľad na deti, ktoré počas cesty železničkou zaspali, tak ako si sadli 
– teda v rôznych komických polohách. Ešte dnes sa smejeme pri pohľade na 
tieto fotografi e a vybavia sa nám rôzne milé zážitky z toho dňa.
 Medzi naše ďalšie výpravy patrila návšteva Lubčianskeho hradu, pútnic-
kého miesta Staré Hory a návšteva historickej zvoničky v Hronci. Tieto výlety 
boli zamerané na spoznávanie histórie a života našich predkov. Prekrásne 
zrekonštruované priestory Lubčianskeho hradu ponúkajú prierez nielen his-

tóriou hradu a života majiteľov, ale v týchto priestoroch sa nachádza aj vý-
stava archeologických vykopávok, modernej tvorby, či tvorba významných 
osobností nášho národa. Najviac nás však zaujala studňa s mechanizmom 
na ťahanie vody, čo bolo pre nás priam šokujúce, akým namáhavým spôso-
bom sa musela čerpať voda z hlbín zeme a skál. Ďalším „milým“ miestom bola 
mučiareň. V nej nám naozaj behal mráz po chrbte, keď sme videli všetky tie 
nástroje, háky, reťaze a uvedomili sme si, že sú to originálne mučiace nástroje 
z dávnych čias.
 K naším každodenným činnostiam patrili neodmysliteľné športové aktivity. 
Medzi tie najvydarenejšie radíme kúpanie v miestnom potoku. V týchto let-
ných dňoch, ktoré sa počítali medzi tropické, nám ľadová voda v potoku padla 
vhod a aj keď nám mrzli nohy až po kolená, nezostala na nás jediná nitka 
suchá. 
 Čo dodať? Keby sme chceli napísať všetky zážitky a spomienky, tak by 
sme jednu stranu mali málo, určite aj dve. Podstatné je, že na tento tábor 
máme všetci krásne spomienky a zážitky, ktoré určite nezabudneme, kama-
rátstva, ktoré pretrvávajú dodnes a môžeme len dúfať, že ten ďalší tábor bude 
znova taký krásny, ako bol tento.
 Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli s naším tábo-
rom. Deti, tešíme sa na Vás aj na budúci rok!  Vaši animátori

Letný tábor Hronec 2013



Pred mojím ďalším príspevkom o
knihách, ktoré ma oslovili, som in−
tenzívne rozmýšľala: Nestrácajte vie−
ru alebo Najšťastnejší ľudia na zemi?
Vyhrala to prvá kniha a o tej druhej
nabudúce... Totiž obidvomi dielami
som bola nadšená a naozaj oslove−
ná. Sú to skutočné príbehy a obe
vynikajú po všetkých stránkach, na−
pokon, posúďte sami!

Tak o čo vlastne ide? Na zad−
nom obale knihy čítame: Nestrácajte
vieru je kniha o zmysle života, o strate
viery a jej opätovnom nachádzaní, o
božskej iskre v každom z nás. Dva−
ja Boží muži sa zaoberajú tým, čo
znepokojuje súčasného človeka: ako
vydržať, keď sa stanú zlé veci, ako
odpúšťať, ako sa vyrovnať s pochyb−
nosťami o Bohu a aká dôležitá je vie−
ra v časoch životných skúšok.

Teda v knihe sa paralelne stretá−
me s dvomi hlavnými postavami, kto−
rých osudy nás privedú k hlbokej ana−
lýze nášho vlastného vnútra. V každej
časti príbehov sa odkrýva bieda i veľ−
kosť človeka a skryté možnosti, ktoré
potrebuje objaviť. Táto kniha nás pri−
vedie k novej katarzii a nádeji.

«Na počiatku bola otázka. „Napí−
šeš reč na môj pohreb?“ Ako to vo
veciach viery často býva, myslel
som, že ma žiada o láskavosť, no v
skutočnosti urobil láskavosť on mne.»

Túto absurdnú otázku položil 82−
ročný židovský rabín Albert Lewis au−
torovi – Mitchovi Albomovi, ktorý je sám
veľmi udivený, pretože už dávno stra−
til svoju vieru. Nevie však svojmu sta−
rému učiteľovi povedať NIE, preto si
vyžiada čas a niekoľko stretnutí, aby
ho lepšie spoznal. Tieto chvíle trvajú
celých osem rokov a nasledujúce
ukážky dokresľujú, že rozhovory s
rabínom sršia humorom, hlbokou múd−
rosťou, hľadaním pravdy, nehou, ra−
dostnými či bolestnými tajomstvami
života, ba aj množstvom vyslovených,
nevyslovených alebo nezodpoveda−
ných otázok, na ktoré nám odpovie
Boh až po smrti. Ale nechajme preho−
voriť samotné postavy:

Najväčšia zo všetkých otázok.
Naučili ma, že na každom rozho−

vore sú zúčastnené najmenej tri stra−
ny: vy, ďalšia osoba a Pán. Túto lek−
ciu som si pripomenul v letný deň v
malej pracovni, keď sme obaja s Ra−
bim mali na sebe šortky. Moja obna−
žená spotená noha sa lepila k zele−
nému koženému kreslu, a tak som si
ju podložil malým vankúšikom. Rabi
hľadal list. Nadvihol podložku na pí−
sanie, potom obálku, noviny. Vedel
som, že ho nenájde. Myslím, že ne−
poriadok v jeho pracovni preňho už
vtedy predstavoval spôsob života, hru,
vďaka ktorej bol svet stále zaujíma−
vý. Kým som čakal, zahliadol som na
dolnej polici ten fascikel s označením
„Boh“. Ešte vždy sme ho neotvorili.

„Ach,“ vzdychol a vzdal to.
Môžem sa na niečo spýtať?
„Len sa pýtaj, mladý bádateľ,“

zvolal. Ako viete, že Boh existuje?
Zarazil sa. Na tvár sa mu vkradol

úsmev. „Výborná otázka.“
Zaboril si prsty do brady.
A odpoveď? spýtal som sa.

„Najprv ho obviňme, že nejestvuje.“
Súhlasil som a prijal som jeho

výzvu. Čo tak toto? Žijeme vo sve−
te, kde nám môžu zmapovať gény,
kde sa dajú odkopírovať naše bun−
ky, možno nám zmeniť tvár. Ba čo
viac, vďaka chirurgom sa môžeme
zmeniť z muža na ženu. Veda nám
vysvetľuje vznik sveta. Vesmírne
sondy skúmajú vesmír. Slnko už nie
je záhadou. A Mesiac, ktorý ľudia
uctievali? Kúsok z neho sme si pri−
niesli domov vo vrecúšku, však?

„Pokračuj,“ povedal.
Tak prečo v krajine, kde vyriešili toľko

veľkých záhad, ešte niekto verí v Boha,
Ježiša alebo Alláha či inú Najvyššiu
bytosť? Neprerástli sme ju? Nie je to
ako s bábkou Pinocchiom? Keď zistil,
že sa môže pohybovať bez povrázkov,
vnímal Geppetta stále rovnako?

Rabi si poklepkával prstami jed−
nej ruky po druhej. „Silné slová.“

Povedali ste, že mám vzniesť
obvinenie. „To áno.“

Naklonil sa dopredu. „Teraz som
na rade ja. Pozri, ak vravíš, že veda
napokon dokáže, že Boh neexistuje,
musím ti odporovať. Nezáleží na tom,
na aké malé veci sa zamerajú, na
žubrienky, na atómy, na konci hľa−
dania je vždy niečo, čo nemôžu vy−
svetliť, niečo, čo to všetko stvorilo.
Nezáleží na tom, ako ďaleko skúsia
ísť opačným smerom – predĺžiť život,
hrať sa s génmi, klonovať ich a žiť
stopäťdesiat rokov – v istom bode
sa život skončí. A čo sa stane po−
tom? Keď život dospeje ku koncu?“

Pokrčil som plecami. „Vidíš?“
S úsmevom si znova oprel chrbát.
„Tam, kde dospeješ ku koncu, sa

začína Boh.“ (s.75 – 76)
Prelínanie osudov hlavných hrdi−

nov – Henryho a Alberta Lewisa – je
popretkávané útržkami z kázní či
osobnými zážitkami autora:

Z Rabiho kázne, 1958
„Dievčatko prinieslo domov obrá−

zok, čo nakreslilo v škole. Tancova−
lo v kuchyni, kde jeho mama pripra−
vovala obed.

„Vieš čo, mami?“ zvýsklo a za−
mávalo kresbou.

Mama ani nezdvihla zrak.
„Čo?“ spýtala sa a venovala sa

vareniu.
„Vieš čo?“ zopakovalo dieťa a

znova zamávalo obrázkom.
„Čo?“ spýtala sa mama a rozkla−

dala taniere.
„Mami, nepočúvaš.“
„Ale počúvam, srdiečko.“
„Mami,“ povedalo dieťa, „nepočú−

vaš očami.“
Ak chceme pochopiť jednotlivé

dialógy hlavných postáv, musíme
čítať nielen očami, ale hlavne srdcom.
Takýto bol rabín Al:

Chodíte ešte na návštevy do do−
mácností? spýtal som sa. „Len keď
ma o to požiadajú,“ odvetil Rabi.

Zavolá si vás niekedy niekto, kto
nie je členom vašej kongregácie?
„Pravdaže. Aj pred dvoma týždňami
som mal telefonát z nemocnice. Po−
vedali mi: „Zomierajúca dáma si želá
rabína.“ Tak som išiel. Keď som tam
prišiel, videl som sedieť muža na sto−

ličke pri žene, ktorá lapala po dychu.
Kto ste? spýtal sa. Prečo ste tu?

„Telefonovali mi,“ odvetil som.
„Vraveli, že niekto zomiera a želá si
so mnou hovoriť.“

Nahneval sa. „Pozrite na ňu,“
povedal. „Môže hovoriť? Ja som vám
nevolal. Kto vám volal?“

Nemal som odpoveď. Tak som ho
nechal, nech sa vykričí. Po chvíli, keď
sa upokojil, sa spýtal: „Ste ženatý?“
Prikývol som. „Ľúbite svoju manžel−
ku?“ – „Áno,“ odvetil som. „Chceli by
ste ju vidieť zomierať?“− „Nie, pokiaľ by
bola nádej, že môže žiť,“ odvetil som.

Zhovárali sme sa asi hodinu. Na−
koniec som sa spýtal: „Neprekážalo
by vám, keby som odriekal modlitbu
za vašu ženu?“ Povedal mi, že by to
ocenil. Tak som to urobil.“

A potom? spýtal som sa.
„A potom som odišiel.“
Pokrútil som hlavou. Hodinu sa zho−

váral s neznámym človekom? Pokúšal
som sa spomenúť si, kedy som to na−
posledy urobil ja. Alebo či vôbec.

Zistili ste, kto vám telefonoval?
spýtal som sa.

„Oficiálne nie. No keď som od−
chádzal, videl som sestričku, na ktorú
som sa pamätal z iných návštev. Bola
to oddaná kresťanka. Naše pohľady
sa stretli, a hoci nič nepovedala, ve−
del som, že to bola ona.“

Počkajte. Kresťanská žena zavo−
lala židovského rabína?

„Videla, že sa muž trápi. Nechce−
la, aby bol sám.“ Má odvahu.

„Áno,“ prisvedčil. „A veľa lásky.“
Knihou sa vinie ešte príbeh býva−

lého drogového dílera a trestanca,
neskôr detroitského pastora, Henry−
ho Covingtona:

Blížili sa jeho tridsiate narodeniny.
Bol zločinec, drogovo závislý a kla−
mal Pánovi. Mal manželku. Nezasta−
vilo ho to. Mal dcéru. Ani to ho neza−
stavilo. Peniaze boli preč, aj fantastic−
ké oblečenie, vlasy mal nepestované
a hrubé. To ho tiež nezastavilo.

Raz v sobotu tak zúfalo potrebo−
val dávku, že sa s dvoma mužmi
odviezol autom do Jamaicy v Que−
ense, k jediným ľuďom, o ktorých si
myslel, že majú peniaze aj tovar, k
drogovým dílerom, pre ktorých ke−
dysi pracoval.

Zaklopal na dvere. Otvorili.
Vytiahol pištoľ.
„Čo to robíš?“ spýtali sa neve−

riacky.
„Viete, čo to je,“ povedal.
Zbraň nemala dokonca ani úder−

ník. Díleri to, našťastie, nevedeli. Hen−
ry ňou mával a kričal: „Pohnite sa!“ A
tak mu dali peniaze, šperky aj drogy.

Odišiel autom s kamošmi, cennosti
dal im, no jed si nechal pre seba. To
bolo jediné, po čom túžilo jeho telo.
Jediné, na čo bol schopný myslieť.

Neskôr v noci, keď vyfajčil dáv−
ku, sfetoval sa a vypil, čo doňho
vošlo, prepukla uňho paranoja a uve−
domil si, akú hlúpu chybu urobil. Jeho
obete vedia, kto je a kde býva. A
budú sa chcieť pomstiť.

Vtedy Henry schmatol pištoľ, vy−
šiel pred dom a ukryl sa za rad od−
padkových nádob. Jeho žena bola

zmätená a vystrašená.
„Čo sa deje?“ pýtala sa s plačom.
„Zhasni!“ skríkol na ňu.
Uvidel dcérku, ako ho pozoruje z

dverí. „Zostaň dnu!“
Čakal. Triasol sa. Niečo mu ho−

vorilo, že táto noc sa mu vypomstí
za všetko, čo sa mu predtým pre−
pieklo. Okolo jeho bloku prejde auto
a on zomrie v spŕške guliek.

A tak sa naposledy obrátil k Bohu.
„Zachrániš ma, Ježiš?“ zašepkal.

„Ak sľúbim, že ti zasvätím život, za−
chrániš ma dnes v noci?“ Plakal.
Sťažka dýchal. Ak sa po tom všet−
kom, čo spáchal, ešte dokázal mod−
liť, tentoraz sa najviac priblížil k úprimnej
modlitbe. „Ježiš, prosím, vypočuj ma...“

Bol problémovým dieťaťom.
Mladistvým delikventom.
Zlým človekom.
Mohol ešte dúfať v spásu?

Henryho život sa obrátil o stoosem−
desiat stupňov, keď v modlitbe daro−
val svoj život Bohu. Podarilo sa mu
stať sa pastorom najbiednejších, jeho
príbeh sa dotkne nášho srdca a mož−
no nám pripomenie slovenského kňa−
za Maroša Kuffu s jeho vzácnou služ−
bou bývalým väzňom a bezdomovcom
či sirotám v Žakovciach pod Tatrami.

Keďže žijeme vo svete, v ktorom
sa strácajú hodnoty, beztrestne sa
odoberá nenarodeným a bezbranným
život, starým ľuďom je vnucovaná
eutanázia ako riešenie nepotrebného
života, rodičom je upieraná výchova
ich vlastných detí, vo svete, v ktorom
už malé dieťa učíme, aké má práva,
ale nie povinnosti, vo svete, kde pe−
niaze sú viac ako ľudia a v ktorom
egoizmus vyhráva nad láskou, práve
preto je kniha Mitcha Alboma do sú−
časnej doby priam načasovaná.

S titulom knihy mám aj osobný
zážitok, keď sa nám minulý rok ces−
tou do Prahy pokazil autobus a my
sme tri hodiny bezmocne a bezradne
stáli na diaľnici. Keďže som mala so
sebou spomínanú knihu, odľahčila
som stúpajúce napätie a mojim spo−
lucestujúcim som ukázala jej názov –
NESTRÁCAJTE VIERU! Ťažká situ−
ácia sa stávala hneď ľahšou, dokon−
ca na tento zájazd máme vzácnejšie
spomienky než na akýkoľvek iný.

Autor diela Nestrácajte vieru – Mitch
Albom – napísal viacero bestsellerov,
napr. Utorky s Morriem, Päť stretnutí v
nebi a Ešte jeden deň, ktoré boli sfil−
mované, ja som však čítala iba tento.

Ak si môžem dovoliť hodnotiť toto
literárne dielo, je to len preto, aby som
vzdala hold autorovi a dala z jeho
tvorby aspoň malé predjedlo aj čita−
teľom tohto článku. Verím, že táto
ochutnávka splnila cieľ môjho príspev−
ku. Ak ste sa rozhodli aj Vy načer−
pať z duchovného pokladu hlavných
postáv pastora Henryho či rabína
Alberta, nezostaňte iba pri ukážkach.
Riadky tejto knihy totiž sýtia srdce.
A to nedokáže v súčasnosti hocija−
ké dielo. Sr. Anežka de ND – Alžbe−
ta Žatková

Bližšie informácie s krátkou au−
dioukážkou: http://www.martinus.sk/
?uItem=95266

MITCH ALBOM: NESTRÁCAJTE VIERU − Vydavateľstvo TATRAN, Bratislava 2010
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Cirkevný zbor na návšteve

Počas víkendu 7. a 8. septembra 2013 niekoľko presby−
terov z CZ Beckov s bratom dozorcom a so sestrou farár−
kou s rodinou po prvýkrát navštívili Farní sbor Českobratrské
církve evangelické v Miroslavi na južnej Morave.

Návšteve zboru v Miroslave predchádzala zastávka v
obci Kralice nad Oslavou, kde si v nastávajúcom týždni pri−
pomenú 400. výročie vydania Kralickej Biblie. Tento český
preklad Biblie bol vytlačený v miestnej tlačiarni Jednoty brat−
skej. Kralickú Bibliu preložili prekladatelia a teológovia Jedno−
ty bratskej z pôvodných biblických jazykov, z hebrejčiny,
aramejčiny a gréčtiny (nie z latinskej Vulgaty). Svoj názov
dostala Kralická Biblia podľa miesta vytlačenia, ktorým boli
práve juhomoravské Kralice nad Oslavou.

Návšteva zboru v mestečku Miroslav bolo prvým stret−
nutím českých a slovenských presbyterov, dozorcov (po
česky kurátorov) a zborových farárov s cieľom zoznámiť sa
s činnosťou tohto aktívneho a živého zboru s nádejou na
nadviazanie vzájomnej spolupráce. Sobotné popoludnie a
večer boli naplnené spoločnými rozhovormi o živote v oboch
zboroch, o aktivitách, radostiach, ale aj o problémoch, s
ktorými v zboroch zápasia. Stretnutie malo veľmi príjemnú,
radostnú atmosféru vďaka pohostinnosti, srdečnosti a úprim−
nosti domácich bratov a sestier, ale aj vďaka domácemu
bratovi farárovi Ondřejovi Titěrovi, ktorý „moderoval” celý
nezvyčajný večer. Sestry a bratia boli srdečne prijatí a pre−
nocovaní v rodinách. Nedeľné ráno patrilo účasti na Služ−
bách Božích v miroslavskom kostole, kde zaznela okrem
češtiny aj slovenčina v Áronovskom požehnaní, ktoré udelil
domáci brat farár. Naša sestra farárka pozdravila veriacich
biblickým slovom: Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa
nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. A okrem iného
povedala, že u nás zápasíme a bojujeme o vieru ľudí, detí i
dospelých. Že nás trápi ich ľahostajnosť k duchovným ve−
ciam. Viera je však dar od Pána Boha, nedá sa zdediť. Úprimne
veriaci kresťan... musí byť príkladom vo viere, ...vierou žiť,
...viesť ku viere ďalších, ...to je potom cesta aj k živému,
aktívnemu spoločenstvu v cirkevných zboroch. Potom za−
zneli aj slová pozvania k nám, na Slovensko. Takže, ak Pán
Boh dá zdravia a života, uvidíme sa niekedy začiatkom roka
(na jar) 2014.

Inšpirujúcim zastavením na spiatočnej ceste bola tiež
návšteva v CZ Vrbovce. Stretnutie s domácim bratom fará−
rom − seniorom M. Hvožďarom zanechalo v každom z prí−
tomných stopu. Jeho všestranná a pokorná služba ukazuje,
ako je možné nasledovať Pána Ježiša v každodennom živo−
te. Po výdatnom obede, ktorého sa nám dostalo v tomto CZ,
po prehliadke zborového centra, ktoré si domáci viery svoj−
pomocne zrekonštruovali a po prehliadke vrbovského kos−
tola sme sa vrátili domov, aby sme získané rady, podnety,
inšpiráciu a prežité chvíle pretavili do spoločnej práce pre
rast duchovného života v našom cirkevnom zbore a Pánu
Bohu na česť a chválu.

Vďaka patrí milým bratom a sestrám v Miroslave aj vo
Vrbovciach, ale najmä Pánu Bohu, ktorý nás viedol a chránil
na ceste a ktorý dáva silu a moc k životu vo viere a v láske.

Katarína Filipová, Kálnica

Tento rok v septembri v Kraliciach nad
Oslavou v ČR si slávnostne pripomenuli
400.výročie od vydania Kralickej Biblie. Pred
400 rokmi dokončila Jednota bratská svoje
mnohoročné a monumentálne prekladateľ−
ské úsilie vydaním Kra−
lickej Biblie.

Jedná sa o prvý úpl−
ný preklad z pôvodných
biblických jazykov do
češtiny. Tá sa týmto
počinom zaradila medzi
prvé európske jazyky,
ktoré čo najvernejším
spôsobom priblížili veria−
cim ľuďom vzťah Boha
a človeka. Kralická Bib−
lia bola duchovnou po−
silou pre generácie
kresťanov v Čechách,
na Morave a Slovensku.

Kralická Biblia mala
niekoľko vydaní. Prvé
vydanie, tzv. „šestidílka“ – vyšla v šiestich
zväzkoch s rozsiahlymi komentármi, bolo
tlačené postupne v rokoch 1593 – 1597.
Prvá „jednodílka“ (v jednom zväzku bez
komentárov) vyšla tlačou v roku 1596 a
tretia, konečná verzia v roku 1613. Toto
vydanie je označované ako „posledné vy−
danie“.

Náš slovenský ľud mal túto Bibliu vo
veľkej úcte a obľube a dedila sa z pokole−

nia na pokolenie. Do vydania prvého úrad−
ného slovenského prekladu Biblie v roku
1978 Kralická Biblia tlačená podľa vydania
z roku 1613 bola úradnou Bibliou Evanjelic−
kej cirkvi a.v. na Slovensku.

Tretie vydanie bolo motivované nedo−
statkom predchádzajúcich vydaní. Jeho
väčší formát a väčší typ písma reagoval na
pripomienky, že predchádzajúce vydania
„pro drobný text ne každý užívati mohl, jako
lidé staří, y jiní mdlý zrak mající. Protož tato
in folio wětším textem je vytištěna, aby tím
patrnější a k užíwáni Čtenářům pohodlinější
býti mohla,“ ako sa píše v závere Predho−
voru 3. vydania.          Ing. D. Jarábková

400 rokov Kralickej Biblie

V našom Cirkevnom zbore Beckov
sme v minulom roku začali s hraním
futbalových zápasov o putovný pohár
zborového dozorcu. V tejto „mladučkej
tradícii“ sme pokračovali aj v tomto roku,
v sobotu, 29. 6. 2013 na Zborovom dni
pri príležitosti ukončenia školského
roka. Ihrisko v Beckove ožilo v sobotu
ráno cirkevníkmi rôznych vekových ka−
tegórií, ktorí sa stretli pri rozhovoroch a
súťažiach. Zborový deň otvorila sestra
farárka Monika Cipciarová biblickým
zamyslením o Nóachovi a modlitbou.
Zborový dozorca privítal medzi nami aj
milého hosťa, beckovského rodáka,
pána Dušana Čikela.

A potom už dostali „slovo“ naši mla−
dí vo futbalovom zápase: mládež z
matkocirkvi v Beckove verzus mládež
z dcérocirkvi v Kálnici. Zápas sa skon−
čil víťazstvom matkocirkvi Beckov. Víťa−
zom blahoželáme! Po roku „pobytu“
putovného pohára v modlitebni v Kál−
nici za ich minuloročné víťazstvo, bude
mať nasledujúci rok svoje miesto v kos−
tole v Beckove. V súťaži „Zhoda“ si
mohli 4 páry manželov overiť, či a ako
sa dokážu zhodnúť v bežných povin−
nostiach. Jeden pár zvíťazil tak, že z
12 otázok získal 8 zhodných – blaho−
želáme! Potom si mohli zasúťažiť na
rôznych stanovištiach rodičia s deťmi

alebo len jednotlivci. Zborový deň sme
ukončili kopaním na fľašu, víťazom za
dospelých bol vedúci mládeže Dávid
Jaroščiak a za deti si odmenu detské−
ho šampanského odniesli Eliška Hlad−
ká a Aďko Nemček. Počas dňa sa
mohli deti vyskákať na trampolíne ale−
bo si zahrať stolný futbal.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili
o zdarný priebeh tohto požehnaného,
pekného a na súťaže bohatého zboro−
vého dňa. Máme nádej, že Pán Boh si
aj cez takéto podujatia chce urobiť ces−
tičku do ľudských sŕdc, aby hlavne mladí
ľudia v dnešnej dobe mali „koráb“ v
rodine cirkevného zboru. Aj toto je je−
den zo spôsobov ako prispieť k upev−
neniu priateľstiev v duchu kresťanskej
viery a lásky. Aj toto podujatie bolo dô−
kazom Božej priazne v cirkevnom zbo−
re. Už sa tešíme na ďalšie podujatie
organizované v cirkevnom zbore.

Ak by niekto chcel finančne podpo−
riť naše aktivity, môže tak urobiť osob−
ne na farskom úrade alebo na č. ú.
Cirkevného zboru Beckov:
5859512001/5600 (Prima banka). A pri
„surfovaní“ po internete si nezabudnite
pozrieť našu stránku

www.ecavbeckov.eu.
Vaša zborová farárka

Monika Cipciarová

Cirkevný zbor túži byť „korábom“
pre svojich veriacich
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SPLAVOVANIE VÁHU

Spolu s mládežníkmi sme sa v piatok 12.7.2013 stretli na
fare v Beckove, aby sme zahájili, ako nám bolo povedané,
„Deň Z“. Pán dozorca pre nás mládežníkov vymyslel program
ako odmenu za natieranie plotu okolo kostola a fary. Nikto z
nás nevedel, kam ideme a čo budeme robiť. Všetci sme niečo
tipovali, stále sme sa pýtali, ale nikto z nás nakoniec neuhádol.

Mládežníčka Silvika povedala: „Zo začiatku som sa veľmi
obávala, aké prekvapenie nás čaká. Keď som zbadala, že
nás vedú k Váhu, tak som si domyslela, že pravdepodobne
ideme splavovať.“ Áno, na naše prekvapenie, sme mali ísť
splavovať Váh z Trenčína až do Beckova. Na lodenici pri
Váhu nás čakal pán Becík, ktorý nás mal učiť splavovať.
Spolu s ním sme prichystali všetky potrebné veci, aby sme
sa náhodou neutopili. Nikto z nás nemal veľké skúsenosti so
splavovaním, a tak sme mali pochybnosti a strach: „Ja som
sa toho zo začiatku obával, ale potom to bolo fajnové,“ dodal
Marek. Po krátkych inštrukciách sme si sadli do člnov a
začali sme pádlovať. Zo začiatku to bolo dosť náročné zjed−
notiť sa a pádlovať naraz, ale naučili sme sa to. „Plavba bola

veľmi dobrá, trochu sme si potrápili ruky, pretože to bol dosť
zaberák,“ skonštatoval Dávid. Počas cesty sme museli aj
prenášať člny po zemi a jeden úsek bol naozaj adrenalínový.
Tesne za Trenčínom sme museli splaviť jednu vlnu, ktorá
nás celých zamokrila a musíme priznať, že nám nebolo všetko
jedno, keď sme videli, do čoho ideme. Ale nakoniec práve
toto bol najlepší zážitok z celej plavby. Na jednom úseku
sme zase poriadne zmokli, lebo sa rozpršalo. Náš inštruktor
nám práve v tom daždi hovoril svoje príhody zo splavov,
takže aj to bolo celkom dobrodružné.

Bol to veľmi dobrý zážitok, ale všetci sme si veľmi vydých−
li, keď sme zakotvili v Beckove. „Bol to super zážitok a rada
by som si ho ešte niekedy zopakovala, len mi tam chýbalo
viac adrenalínových vĺn,“ povedala Zuzka. Unavení a vyčer−
paní sme prišli na faru, kde nás čakala večera. „Večera bola
výborná a po takej dlhej a namáhavej ceste nám dobre pa−
dla,“ povedali Janko a Samko. Po večeri si pani farárka pre
nás pripravila ešte príbeh, v ktorom túto plavbu prirovnala k
životu, ktorý by nemal človek prežiť bez viery v Pána Boha. A
práve Jemu sme vďační za ochranu počas plavby a hlavne
za dar viery v Pána Ježiša Krista, s ktorým chceme plávať
proti prúdu dnešného sveta do Božieho kráľovstva.

A na záver sa chceme poďakovať pánovi dozorcovi, že
pre nás pripravil tento skvelý zážitok. Tak skoro naň určite
nezabudneme. Ďakujeme!

Mládežníci, júl 2013

 k mnohým mesiacom v roku sa via-
žu určité rituály, október a november ne-
vynímajúc. Október nám pripomína, že 
nebudeme večne mladí a krásni, ale že 
tak, ako sa mení príroda, tak sa mení aj 
človek a časom nepomôžu žiadne koz-
metické rady, prípravky či premeny. Jed-
noducho každý starne. A v tomto mesiaci 
myslíme na našich starčekov a starenky, 
babičky a deduškov, jednoducho na tých, 
ktorých si chceme uctiť za ich obete a 
prácu, za výchovu a usmernenia, ktoré 
nám odovzdali do života a, samozrejme, 
za štafetu viery, na ktorú by nikde a ni-
kdy nemali vo svojich rodinách zabúdať. 
Prinášame im kytičku alebo malý dar-
ček, slovo potešenia a čas na vypočutie. 
Možno je to aj u Vás rituál, alebo je to ri-
tuál v obci, keď na tých skôr narodených 
myslíme. Nezabúdame ani v cirkevnom 
zbore, hoci nešporné Služby Božie pre 
tých, ktorí už snáď nevládzu prísť či byť 
na dopoludňajších Službách Božích, 
sme presunuli do adventného obdobia. 
Koncom októbra si pripomíname refor-
máciu, keď sa augustiánsky mních Mar-
tin Luther odhodlal viesť v cirkvi akade-
mickú dišputu o náprave cirkvi. Keďže k 
diskusii nedošlo, a bola na neho uvale-
ná pápežská kliatba (povolenie, že kto-
koľvek ho zabije, nebude potrestaný), 
na Lutherovu stranu sa začali pridávať 
mnohí ľudia, od jednoduchých cez uče-
ných až bohatých. Toto viedlo reformač-
ných teológov k napísaniu a následne 
bolo 30. júna 1530 prečítané vyznanie 
pred cisárom Karolom V. v Augsburgu - 
odtiaľ názov Augsburské vyznanie, ktoré 
položilo základy evanjelickej cirkvi augs-
burského vyznania. Takým dobrým zvy-
kom sa stalo pripomínať si 31. október 
1517 ako deň reformácie, obnovy cirkvi. 
A rituálom sa stal aj sviatok Pamiatka 
zosnulých, 2. november, keď si v našej 
evanjelickej cirkvi spomíname na našich 
zosnulých a kladieme kvety na ich hro-
by a zapaľujeme sviečky (keďže v našej 
ev. cirkvi neuctievame svätých, nakoľko 
to nie je biblické, preto ani 1. november, 
sviatok všetkých svätých, nie je naším 
evanjelickým sviatočným dňom), a hlav-
ne ďakujeme Pánu Bohu za ich životy, 
prácu a obete a modlíme sa za živých, 
za pozostalých, ktorých potešujeme a 
odovzdávame v modlitbách do dobrých 
a láskavých rúk Pána Boha. Na zos-
nulých spomíname, ale Pán Boh nám 
v Ježišovi Kristovi ukazuje, že máme 
svoj zrak obracať od hrobu k nebesiam, 
odkiaľ vo viere očakávame nášho Pána 
a Spasiteľa a na našich zosnulých ne-
myslíme ako na mŕtvych, ale keď verili v 
Božieho Syna, ako na živých vo večnej 
radosti a blahoslavenej večnosti, ktorá 
je pripravená všetkým veriacim.
 Skôr, ako si povieme, čo sú rituály, 
priblížme si niektoré v našich životoch. 
Konkrétne to môžu byť napríklad kaž-
dodenná raňajšia káva, rozožatá svieca 
pri obede, čítanie rozprávok deťom na 
dobrú noc, večerné posedenie pri hviez-
dach, prechádzka po prírode, nedeľná 
návšteva cintorína a hrobov blízkych. 

Raňajšia modlitba v tichu, keď ešte 
„svet“ spí; nedeľné vstávanie do kostola; 
krížik na čelo v kostole; medový krížik na 
čelo na Štedrý večer, prežehnanie chle-
ba, spievaná modlitba pred spoločným 
jedlom; či večerná modlitba a pieseň; 
spoločný Otče náš; objatie a pusa pred 
odchodom.
 A keďže sme začali hovoriť o rituá-
loch, vysvetlime si, čo toto slovíčko zna-
mená a čo v sebe zahŕňa. Na internete 
som našla takúto defi níciu: rituál je sú-
bor symbolických úkonov náboženského 
alebo iného charakteru, vykonávaných 
podľa presne stanovených pravidiel.
Rituály sú súčasťou nášho každoden-
ného života. U mladších vzbudzujú skôr 
negatívne asociácie a odmietajú ich. 
Ja osobne si myslím, že rituály nemu-
sia mať, a v mojom živote ani nemajú, 
presne stanovené pravidlá. Človek je od 
nich vnútorne slobodný a robí ich pre-
to, aby mu pomáhali a slúžili, a nie aby 
bol nimi zviazaný a slúžil im. Myslím si, 
že mi Pán Boh pomohol a z mnohých 
škodlivých rituálov ma oslobodil a už 
mi ani neprídu na myseľ. A verím, že 
tie dobré rituály, ktoré mi Pán Boh dal, 
aby ma budoval, mi pomáhajú neraz sa 
zastaviť a napríklad poďakovať Mu. Keď 
si napríklad zapálim sviečku, akoby sa 
ten daný okamih zmenil na slávnostnú 
chvíľu. Keď večer alebo v noci pozerám 
na naše drahé deti, pokorne sa modlím: 
Bože, ako veľmi som Ti za tieto dary 
vďačná... Dokonca aj samotný bohoslu-
žobný život, najmä liturgia, je forma ritu-
álu a ja ten náš rituál mám veľmi rada, 
občerstvuje ma a povzbudzuje vo viere. 
Ale myslím si, že tak, ako sú rituály dob-
ré, užitočné a prospešné, tak sú aj zlé, 
škodlivé a zavádzajúce. Rôzne vešte-
nia, čítanie horoskopov, nejaké prevzaté 
veci z jogy a z východných nábožen-
stiev, vyvolávanie duchov a pod., toto sú 
už rituály, ktoré skôr vyčerpávajú a ničia 
dobrého Božieho ducha v nás. Samo-
zrejme, že aj nejaké bezmyšlienkovité 
vykonávanie rituálov, ktoré vedie k po-
vrchnosti je škodlivé. Preto je správne 
vytvoriť si určité hranice, ktoré nás vrátia 
späť. Rituál je vtedy „dobrým“, keď nás 
neoberá o vieru v Pána Boha, o rado-
sť, o pokoj, o sviežosť ducha, nezaťaží 
myseľ, ale môže nás skôr inšpirovať a 
rozvíjať, prípadne osvetľovať cestu živo-
tom. Slová môjho priateľa, kolegu: „keď 
rituál začne mať význam sám o sebe a 
nikam ďalej, či hlbšie už neukazuje, je 
„zlým pánom“; ak zdegeneruje, môže 
zobrať človeku sviežosť a slobodu, a 
urobiť z neho neznesiteľného, na seba 
upriameného podivína. Veď si len uve-
domme, ako často nás znervózňujú ritu-
ály iných!“. 
 Nech už máte akékoľvek rituály, pra-
jem Vám: nech Vás nezväzujú, nespúta-
vajú, ale nech robia Váš život krajším a 
bohatším, nech menia všedné chvíle na 
slávnostné okamihy, nech pomáhajú k 
vytrvalosti a hlavne, aby Vás mohol Pán 
Boh cez ne budovať.

Vaša farárka Monika Cipciarová

Drahí priatelia, bratia a sestry,
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Hrad praskal vo švíkoch

Beckovské letné slávnosti sú najväčšou akciou v našej
obci a, samozrejme, príležitosťou vyraziť nielen do ulíc, ale aj
na hrad. Počas víkendu 20. – 21. júla 2013 navštívilo túto
národnú kultúrnu pamiatku viac ako 3500 turistov.

O program v priestoroch hradu sa postarala skupina his−
torického šermu Rád sv. Galahada, ktorá pripravila množ−
stvo zábavných atrakcií nielen pre deti, ale aj pre dospelých.
Kým deti sa nechali maľovať po tvári, zdatní rodičia sa snažili
pokoriť hradný 54−sekundový rekord v držaní drevca. A ne−
bolo to vôbec jednoduché! Naopak deti si mohli zmerať silu
pri obľúbenom preťahovaní lanom, vyskúšať si chodúle, strieľať
z luku či zabojovať si v aréne, kde sa všetci malí dobrovoľ−
níci snažili pokoriť jedného odvážneho „nepriateľského“ rytie−
ra. A keďže detí bolo viac, tak sa im to vďaka dobrej taktike,
zručnosti a skupinovej spolupráci aj podarilo. Po súťaži o
najlepší šermiarsky duel bola pre záujemcov pripravená i
ukážka stredovekých zbraní s odborným výkladom. Náv−
števníci všetkých vekových kategórií sa mohli dobiť ener−
giou v dobovej kuchyni, kde na nich čakali samé špeciality.
Pozornosť všetkých prilákalo najmä vtipné šermiarsko−diva−
delné predstavenie Všetky ženy rytiera Richarda, ale aj roz−
právka Ako ježibaba syna ženila. Aby však tých hradných
rozprávok nebolo málo, v nedeľu divákom predviedlo famóz−
ne novomestské divadielko Galéria bábkovú komédiu o Prin−
ceznej Kukulienke. Nakoniec však láska medzi princeznou
a kuchtíkom Miškom skončila šťastne, zazvonil zvonec a na
hrade bol slávností koniec.                       Kristína Jurzová

Hrad Beckov
 Hrad je názov opevneného stredovekého sídla. Hrady 
vznikali od začiatku 11. storočia zvyčajne na miestach sta-
rých slovanských hradísk ako kráľovské opevnenia. Tieto 
hradiská plnili funkciu pohraničných pevností a sídiel šľachty. 
K najstarším patrí aj hrad Beckov. Hrady prešli veľkým roz-
machom hlavne po vpáde Tatárov r. 1241. Vtedy sa stavali na 
obranu pred nepriateľmi. Väčšina slovenských hradov bola 
postavená v 2. polovici 13. a začiatkom 14. storočia. Budovali 
sa zväčša na vyvýšených miestach, chránené boli hradbami. 
Beckovské hradby sú z 13. storočia. Zväčša všetky sa dostali 
z majetku kráľa do vlastníctva šľachty. Beckovský hrad daro-
val roku 1388 kráľ Žigmund Poliakovi Stiborovi zo Stiboríc, 
ktorý ho neskôr prestaval na svoje hlavné sídlo. Hrad Bec-
kov stavali zväčša talianski majstri, bol jedným z najkrajších 
v Uhorsku. Hrady boli koncom 17. a zač. 18. storočia zni-
čené. Niektoré opustila šľachta, iné stratili obranný význam 
a napokon veľa hradov vyhorelo. Medzi tie posledné patrí i 
hrad Beckov. Uvádzajú sa dva dátumy vyhorenia, a to 1709 a 
1729. Zhodná je len príčina. Silný vietor z požiaru z podhradia 
zaniesol oheň na hrad. Hrad vyhorel a pomaly sa z neho stala 
zrúcanina.
 Na Slovensku je okolo 180 hradov. Sú svedkami minu-
losti a viaceré sa dostali na zoznam ako Národná kultúrna 
pamiatka. Hrad Beckov je NKP od roku 1963. 

Text a foto Ľubomír Paulus

Hrad Beckov patrí medzi sedem di−
vov Trenčianskeho samosprávneho kra−
ja, nikdy nebol dobytý a je opradený mno−
hými povesťami. Počas Stiborovskej pre−
stavby patril medzi tie najkrajšie stavby
na tomto území. Aj preto sa stal inšpirá−
ciou pre množstvo ľudí, ktorí sa ho roz−
hodli zobraziť v dobe jeho najväčšieho
architektonického rozmachu. A to formou
miniatúr.

Už dlhé roky jeho zmenšeninu nájde−
te v Beckovskom múzeu či v Podjavorin−
skom múzeu v Novom Meste nad Vá−
hom, kde si môžete pozrieť jeho podobu
z obdobia po vyhorení. Veľkú pozornosť
si určite zaslúži aj skanzen v Beckove,
ktorý už niekoľko rokov prevádzkuje pán
Juraj Bubeník. Zaujímavosťou nie je len
samotná miniatúra z obdobia pred šesť−
sto rokmi, vybudovaná podľa knižnej pred−
lohy, ale aj maketa obce, ktorá si vyžia−
dala stovky hodín práce, či množstvo
iných atrakcií. Ďalší model turisti môžu
objaviť už aj v priestoroch hradnej kapln−
ky. Vyrobil ho Jozef Bartók z Moravské−
ho sv. Jána, pôvodom rodák z Dolných
Plachtiniec.

Najnovšia zmenšenina Beckovského
hradu sa pripravuje už aj v Parku minia−
túr v neďalekej obci Podolie. Dňa 31.8.
2013 sa konalo podujatie pri príležitosti
osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a
Metoda na územie Slovenska. Oficiálne
prebehol krst edukačnej expozície mode−
lov veľkomoravských stavieb, medzi kto−
ré je zaradený aj hrad Beckov. Projekt je

financovaný s podporou Ministerstva kul−
túry SR a záštitu nad ním prevzal prezi−
dent Ivan Gašparovič. Beckovský hrad
dostal svoje miesto v Parku miniatúr zá−
roveň aj k príležitosti osláv 10. výročia
tohto unikátneho areálu a bude v poradí
už 47. modelom.

Park miniatúr vo svojich začiatkoch bu−
doval najskôr hrady, ktoré boli stavebne
a projektovo jednoduchšie na realizáciu,
pretože medzi zamestnancami nie je žiad−
ny profesionálny modelár ani stavbár. Na
základe svojich dlhoročných skúseností

z praxe už vedia, aké materiály použiť,
aby projekty pôsobili vierohodne, no zá−
roveň aj to, ako materiály reagujú a odo−
lávajú počasiu. Po desiatich rokoch exis−
tencie je vidieť rozdiel medzi staršími a
novšími exponátmi. „Model hradu Beckov
je náročná miniatúra, najmä čo sa týka
vybudovania, technológie a vytvarovania
skaly, na ktorej hrad stojí. S dnešnými
skúsenosťami sa už odvážime pustiť aj
do známych hradov, ktoré sú zložitejšie
na výstavbu, štruktúru i na detaily,“ tvrdí
Soňa Kiovská z Parku miniatúr. Výsled−
kom dobovej rekonštrukcie bude 50−krát
zmenšený model pôvodného originálu z
čias Bánfiovskej prestavby. Projekt vy−
chádza z archívnych dokumentov, zís−
kaných napr. v Pamiatkovom úrade SR
či z Trenčianskeho múzea. Realizátori mi−
niatúry si pomáhajú aj historickými foto−
grafiami, textami a zápismi, prípadne vlast−
nou obhliadkou hradu a meraním. Pred−
pokladaný termín ukončenia prác je na−
plánovaný na rok 2014 a verejnosti by
mal byť predstavený na Deň otvorených
dverí v Parku miniatúr, ktorý by sa mal
konať koncom apríla, resp. začiatkom
mája.

V posledný augustový deň udelil pro−
jektu požehnanie aj vojvoda Stibor zo Sti−
boríc, ktorý slávnostne pokrstil základo−
vú dosku hradu Beckov a odovzdal me−
šec s 1000 eur ako dar na podporu vý−
stavby. Akcia prebehla vďaka vzájomnej
spolupráci Parku miniatúr s príspevkovou
organizáciou Beckovské muzeálne ná−

dvorie. Pre záujemcov bol pripravený pro−
pagačný stánok a o celodenný program
sa postarala skupina šermiarov z Rádu
sv. Galahada.

Kristína Jurzová
Foto: Soňa Kiovská, Juraj Hlatký −

MCR, V.Maslo, P.Pospecha, J.Hlatky,
Stibor, A.Cechvalova

popis: Na fotografii Matúš Čák Tren−
čiansky, Ing. V. Maslo, Pavol Pospecha,
Juraj Hlatky, Stibor a Ana Čechvalová pri
odovzdávaní finančnej podpory na výstav−
bu miniatúry

Miniatúry hradu
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 Podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o 
veterinárnej starostlivosti musia byť 
všetky psy, mačky a fretky narodené 
po 1.11.2011 nezameniteľne označe-
né čipom do 8 týždňov po narodení. 
Na psy, mačky a fretky, ktoré sa na-
rodili pred účinnosťou tohto zákona, 
t.j. pred 1.11.2011, sa vzťahuje dvoj-
ročné prechodné obdobie v súlade s 
§ 54 b ods. 5) zákona. Počas plynutia 
prechodného obdobia, ktoré končí 
dňa 30. septembra 2013 musia byť 
psy, mačky alebo fretky označené 
transpondérom - mikročipom alebo
tetovaním. Táto výnimka sa však 
nevzťahovala na zvieratá, ktoré boli 
predmetom predaja, tie museli byť za-
čipované ešte pred zmenou majiteľa 
bez ohľadu na ich dátum narodenia.
 Čipovanie zabezpečuje na svoje 
náklady vlastník zvieraťa. Mikročipy 
musia spĺňať normu ISO11784.
 Aplikáciu transpondéra - mikročipu, 
môže vykonávať len veterinárny lekár, 
ktorý je aj zodpovedný za prevedenú 
aplikáciu. Údaje o identifi kácii zvie-

Povinné čipovanie psov, mačiek a fretiek
raťa a vlastníka musia byť vedené 
v Centrálnom registri spoločen-
ských zvierat (ďalej len „CRSZ“). 
Údaje do CRSZ zadáva veterinár-
ny lekár, ktorý vykonal identifi káciu 
zvieraťa. Spoločenské zviera, ktoré 
bolo identifi kované transpondérom 
- mikročipom resp. tetovaním pred 
účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z., 
a nie je registrované v CRSZ resp. v 
SRZ, bude zaregistrované do CRSZ 
veterinárnym lekárom pri najbližšej 
vakcinácii proti besnote spolu so 
zadaním údajov o vakcinácii. Štát-
na veterinárna a potravinová správa 
Slovenskej republiky zriadila počíta-
čovú databázu pre CRSZ v súlade s 
§ 6 ods.2 písm. u) zákona č. 39/2007 
Z. z. Počítačovú databázu pre Cent-
rálny register spoločenských zvierat 
www.crsz.sk prevádzkuje Komora 
veterinárnych lekárov Slovenskej 
republiky v súlade s § 19 ods. 3 zá-
kona č. 39/2007 Z. z.
 Čipovanie bolí ako bežné očkova-
nie. Samotný čip je veľký 0,5 cm a 

dá sa nahmatať pod kožou zvieratka 
na ľavej strane krku. Cena zavede-
nia čipu u psov, mačiek a fretiek je 
od 12 do 50 eur v závislosti od vete-
rinára.
Z čipu sa dajú vyčítať tieto údaje:
 • meno, priezvisko a adresa trva-
lého pobytu vlastníka;
 • meno, druh, plemeno, pohlavie, 
dátum narodenia, druh a farba srsti;
 • číslo mikročipu, dátum zavede-
nia, jeho umiestnenie alebo dátum a 
číslo tetovania;
 • dátum vakcinácie a jej platnosti 
proti besnote, označenie výrobcu, 
názov a číslo šarže vakcíny, meno a 
priezvisko súkromného veterinárne-
ho lekára, ktorý vakcináciu vykonal; 
 • ak má zviera vydaný pas, tak 
aj číslo pasu, výsledky vyšetrení a 
vakcinácie, ktoré absolvovalo.
 Čipovanie môže pomôcť nájsť 
strateného psíka. Pri nájdení inou 
osobou je jednoduchšia identifi ká-
cia majiteľa a zvieratko sa vo veľmi 
krátkom čase vráti domov. Platí to 

aj pre prípad, že psík je už v útulku. 
Zariadenia na čítanie mikročipov sú 
dostupné vo veterinárnych ambulan-
ciách, útulkoch, karanténnych stanici-
ach a majú ich k dispozícii aj mestskí 
policajti. Ďalšou výhodou čipovania je  
možnosť vypátrať majiteľa psa, ktorý 
spôsobil škodu alebo pohrýzol.
Zhrnutie: Označenie zvierat čipom 
nám predpísala Európska únia. Ter-
mín bol do 30. Septembra 2013, inak 
majitelia predmetných zvierat riskujú 
pokutu od orgánu veterinárnej sprá-
vy do výšky 300 eur“. Výnimku majú 
zvieratá narodené do 3. júla 2011, u 
nich postačí tetovanie ak bolo riadne 
a čitateľne zaznačené v preukaze o 
pôvode. U narodených po tomto ter-
míne sa však vyžaduje aj označenie 
cez elektronický čip.  Takže, milovní-
ci psov a mačiek, od 1.októbra vaši 
štvornohí priatelia musia byť povinne 
začipovaní!
Viac info: http://www.svssr.sk/zviera-
ta/spolocenske.asp (b)

 „Bolo nás jedenásť, už nás je len desať...“ tak sa opakuje refrén piesne, 
ktorú pozná hlavne stredná generácia. Jej autormi a interpretmi boli Milan 
Lasica a už zosnulý Július Satinský. Po každej slohe sa počet kamarátov 
zníži. Slová tejto piesne sa mi často podvedome vybavujú v mysli, keď 
schádzam do Veternej ulice a blížim sa k nášmu domu. Prechádzam okolo 
„okálu“, ktorý bol domovom rodiny bývalého riaditeľa ZDŠ Jozefa Barančí-
ka s manželkou, učiteľkou v školskej družine (1,2).
 O pár domov ďalej po ľavej strane  obidve dcéry nedávneho  jubilanta 
Petra Bánovského, Danka aj Peťka, majú diplomy z pedagogickej fakulty 
(3,4). 
 Tak isto aj ich susedka Martinka  Striežencová je výchovnou poradky-
ňou a učí na našej základnej škole(5).
 Svojou záhradou susedí so školským pozemkom dlhoročná učiteľka 
Anna Vazovanová, ktorá sa teraz vo voľnom čase venuje svojim dvom vnu-
kom (6).
 Trojica pedagógov je v rodine Ondreja Úradníčka - manželka Evka, 
dcéra Janka a syn Andrej (7,8,9).
 Vedľa nich bývam ja. Študentom sa venujem dve desaťročia (10).
 Najnovší prírastok do „učiteľskej ulice,“  pani Hyžová, býva v dome po 
rodine Hubinovej (11).
 Tucet  dvanástich učiteľov z Veternej dopĺňa a ukončuje Ing. Elenka 
Pavlíková. Bola mojou susedou dvadsať rokov a kolegyňou na SPŠ v No-
vom Meste nad Váhom päť rokov. Jej milý úsmev a pozdrav, vždy humorne 
ladený - „Ako sa máte, pani grófka?“- mi zostane navždy v pamäti. Bo-
hužiaľ, už jej nikdy neodpoviem, ani sa nespýtam na jej zdravie. Zákerná 
choroba ju oň pripravila a zobrala si ju tam, odkiaľ niet návratu.  V hlbokom 
zármutku sme sa s ňou rozlúčili 12. augusta 2013. Smútok zavládol v ro-
dine, ktorá bola dovtedy plná radosti z narodenia vnúčika. Po Elenkinom 
poslednom vydýchnutí zostal medzi nami ovdovený manžel, osirelí synovia 
a ešte nič nechápajúci ročný Riško.
 Budeš nám všetkým chýbať, pani grófka!
 „..bolo nás jedenásť, už nás je len desať...“

Ing. Darina Jarábková

 Dňa 19. septembra 2013 sme si pripomenuli vznik Prvej Slovenskej 
národnej rady, jej 165. výročie. Na čele SNR stál beckovský rodák Jozef 
Miloslav Hurban. Vznikla 16. septembra 1848 vo Viedni. Po jej založe-
ní pôsobila na Myjave v dome Anny Kolényiovej. Prvýkrát zasadala 19. 
septembra 1848. Na Slovensku vyhlásila boj za národnú slobodu. SNR 
organizovala tri dobrovoľnícke výpravy. Prvá bola neúspešná, SNR sa 
dala na stranu Viedne a spolu bojovali proti Maďarom. Viedeň tento boj 
vyhrala, no aj tak Slováci veľa nezískali, sľuby sa nesplnili. Slováci sa 

vďaka Hurbanovi dokázali 
zjednotiť do ďalšieho boja. 
Niektorí neváhali vziať zbrane 
do rúk. Veľa ich položilo svoje 
životy za národ. Kto navštívi 
Múzeum Slovenských národ-
ných rád na Myjave, určite si 
pozrie i tzv. sviatočnú izbu, 
v ktorej je stôl i lavice, kde 
sedával Hurban. Pri troche 
šťastia si možno sadnete aj 
na jeho miesto! Mne sa to po-
darilo v čase, keď bola riadi-
teľkou múzea p. Laudová. Na 
pamiatku mi zostala fotografi a 
ako spomienka na navštívené 
miesto. 

Ľubomír Paulus
Foto: www.muzeum.sk 

Nedeľné popoludnie na jeseň
Nedeľa 6. októbra, krátko po 15. hodine. Už je poobede, aj riady sú umy-
té, aj prípadná siesta je za nami. Nastal čas na činy, treba ísť von. „Je 
pod mrakom už od rána, včera navečer som to skúšala, dymilo pekne, 
idem aj dnes. Škoda každého dňa bez dymu. Veď toľko je toho orecho-
vého lístia! Keby som počkala, až uschne, to by nebolo ono, celý Beckov 
by sa nezaúdil. Dnes je super čas. A keby ešte spŕchlo, to by len dymilo! 
Aspoň nevznikne požiar, taká som opatrná. Pálim, len keď je pod mra-
kom, nízky tlak. Vôňa dymu je jedna z najkrajších. Prevonia šatstvo, 
vlasy, aj interiér, blahodarne pôsobí na pľúca a vyženie aj susedov zo 
záhrady. Cítite, ako vás mám rada?!“ 

Prvá Slovenská národná rada

Čím je výnimočná Veterná ulica?

INZERCIA

Martin Hubinák, Parková 469, Kovarce, PSČ 956 15 ponúka na
predaj:

a) lacné nové autodiely, spojky, výfuky, brzdy, tlmiče, kapoty, blat−
níky, nárazníky, svetlá – rozvoz po celom Slovensku;

b) lacné nové liahne na vajíčka, cena 85 eur, rozvoz po celom
Slovensku; kontakt: 0907 181 800.

Pohrebné služby DÁLIA v Beckove poskytujú: predaj rakiev, vencov,
kytíc; prevozy zosnulých; kopanie hrobov. Kontakt: Veronika Bučková,
tel.: 0904 607 284; 032 7777108; mail: veronika.buckova@centrum.sk
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PZ Hurban Beckov

STRELECKÝ PRETEK
Dňa 13.7.2013 sa na upravenej strelnici PZ Hur−

ban v Beckove uskutočnil strelecký pretek v disciplí−
ne SKEET o pohár starostu obce Beckov. Za pek−
ného počasia a dobrej účasti strelcov zvíťazil Erik
Trautenberger z Kočoviec, druhý skončil Ján Ja−
kubček z Bánoviec
nad Bebravou a tre−
tí skončil Ing. Ján
Kováčik z PZ Hur−
ban Beckov.

Podujatie spon−
zorsky podporili fi
DETMAR, REX, F−
Plus, EKOPOL, PD
Beckov, OcÚ Bec−
kov, IBO Trenčín,
Tesco, Hella, Moto−
bar, Lesy Čavič,
Crova, Pavol Vav−
ro. Hodnotné pod−

ujatie slúži k pro−
pagácii obce a
bez silného spon−
zoringu by sa
usporiadať nedalo.

Pavol Hladký
Na fotografi−

ách: Na palebnej
čiare dlhoročný
vynikajúci strelec,
dnes už dôchod−
ca, Ján Krchnavý
z Kálnice. Na pa−
lebnej čiare mladý
začínajúci strelec a
správca strelnice
v Beckove Ing.
Marek Jambor.

 Fantastický úspech na Majstrovstvách 
sveta v bodyfi tness v ukrajinskom Kyjeve 
dosiahla Adela Ondrejovičová z Fitness-
centra P+D Jarábek Trenčín.
 Adelka má korene v Beckove, sestra 
jej mamy pracuje v beckovskom múzeu a 
strýko Peter (prezývaný Becko) je známy 
cestovateľ. Jej dlhoročný tréner Pavol Ja-
rábek býva s rodinou v Beckove.
 V dňoch 14. a 15. septembra sa konal 
svetový šampionát za účasti pretekárok 
z päťdesiatich štátov sveta. Kategória 
bodyfi tness žien nad 163 cm bola najpo-
četnejšia. Z toho dôvodu sa konala najprv 
eliminácia, z ktorej do semifi nále postúpi-
lo 15 pretekárok. Naša Adela medzi nimi 
jasne dominovala so svojou symetrickou 
a vyváženou postavou. Nebolo pochýb o 
jej  postupe do šestice fi nalistiek. V záve-
rečnom rozhodovaní po veľmi napínavom 
súboji s rivalkami medzinárodní rozhodco-
via jednoznačne rozhodli o titule majster-
ky sveta. Stala sa ňou so zlatom na hrudi 
(foto) Adela Ondrejovičová. Srdečne jej k 
získaniu titulu gratulujeme.
 O dva týždne na to, 28. septembra, sa 
v rakúskej metropole Viedeň konala med-
zinárodná pohárová súťaž Austrian Cup. 
Súťažilo tu 230 pretekárov vo všetkých 
kategóriách. Podľa počtu a kvality súťaži-
acich sa šampionát vyrovnal dvoj až trojd-
ňovým majstrovstvám sveta.
 Kam putovala zlatá medaila v body-

Majsterka sveta pochádza z Beckova

Kulturistický oddiel OŠK Beckov
  Mladí členo-
via KO v Becko-
ve si v priebehu 
septembra 2013 
upravili a vynovili 
starú posilňovňu 
v budove OcÚ.  
Vymenili podla-

hy, dali nové linoleum i špeciálnu 
podlahovú krytinu, vymaľovali, opra-
vili trhliny a praskliny na stenách, 
použili nové sivé poťahy na lavičky 
a nástroje, natreli všetky stroje strie-
bornou farbou a Peter Guriš im na-
striekal na stenu nové logo. Interiér 
posilňovne sa tak farebne zjednotil, 
pribudli aj nové skrinky, osvetle-
nie zostalo pôvodné aj kúrenie. Po 
majstroch upratala Terka Kolesíko-
vá, vraj 3 dni umývala podlahy! 
 Kto sa stará o mladých v KO? 
Pokladníkom je Vlado Šimončic, 
správcom Marian Gestinger a Mi-
chal Čaňo. V KO je aktívnych 28 
nadšencov pre kulturistiku. Cvičia 

pre vlastné potešenie, bez trénera 
tak, že starší usmerňujú   mladších. 
„Takto to odjakživa funguje;“ vra-
ví Michal Čaňo. KO založil 
pred časom  Vilo Vazovan a 
Marian Gestinger. Nový klub  
vznikol pred tromi rokmi, keď 
sa zlúčili s Obecným špor-
tovým klubom (OŠK). V. Va-
zovan a M. Gestinger naučili 
mladších a tí zase učia ešte 
mladších. Vážne úrazy dosiaľ 
nemali, teda systém osved-
čený časom funguje dobre.  
 Obnovu posilňovne usku-
točnili z vlastných fi nančných 
zdrojov a z 2 % (podlaha). 
Najdôležitejším sponzorom  
pre KO je Obec Beckov,  Pe-
ter Čikel (fi nančne aj vecne), 
2 % , občas sponzori a ostat-
né príjmy majú predovšetkým 
z príspevkov vyzberaných od  
vlastných členov. Kontaktnou 
osobou je V. Šimončic.

 O novú podobu posilňovne sa 
zaslúžili Jozef Jurík, Dárius Čikel, 
Michal Čaňo, Michal Černák, Pa-

trik Šimko, Roman Pastorek, Peter 
Šimko, Matúš Kamaráš a Tereza 
Kolesíková (nie je na fotke).  (b)

fi tness žien? Nuž, neprekonateľná 
Adelka aj na tejto súťaži zvíťazila a na 
Slovensko sa vrátila ako víťazka tejto 
medzinárodnej súťaže.

Ing. D. Jarábková


