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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA
Obecné zastupite¾stvo na ostatnom zasadnutí v minulom roku, 
ktoré sa konalo dòa 13.12.2013, prijalo nasledovné uznesenia:
 Uz.è.303/2013 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu 
uznesení zo zasadnutia obecného zastupite¾stva, ktoré sa uskutoènilo 
22.11.2013 bez pripomienok.
 Uz.è.304/2013 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie infor-
máciu o poète prihlásených úèastníkov pre nového operátora.
b) Obecné zastupite¾stvo schválilo vypovedanie zmluvy s firmou Ján Gre-
gor Komtel TV SAT Nová Dubnica k 31.1.2014.
c) Obecné zastupite¾stvo odporúèa pripraviś všetky potrebné zmluvy k po-
daniu výpovede.
 Uz.è.305/2013 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo  na vedomie vzdanie 
sa funkcie riadite¾a príspevkovej organizácie Beckovské muzeálne nádvo-
rie p. Ing. Jozefa Pamìtického, bytom Súkennícka 966/1, Modra.
b) Obecné zastupite¾stvo poverilo Ing. Mariku Jurèackovú zastupovaním 
riadite¾a príspevkovej organizácie do ukonèenia jej èinnosti.
 Uz.è.306/2013 - Obecné zastupite¾stvo schválilo  Doplnok è.1 VZN 
obce Beckov è.2/2012 o miestnych daniach bez pripomienok.
 Uz.è.307/2013 - Obecné zastupite¾stvo schválilo  Doplnok è. 1 VZN 
obce Beckov è. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady bez pripomienok.
 Uz.è.308/2013 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Úpravu rozpoètu 
obce Beckov na rok 2013 bez pripomienok.
 Uz.è.309/2013 - Obecné zastupite¾stvo schválilo:
a) zostavenie a predkladanie rozpoètu bez programovej štruktúry;
b) Rozpoèet obce Beckov na rok 2014 s pripomienkami uvedenými v zá-
pisnici.
c) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie rozpoèet obce Beckov na roky 
2015, 2016.
 Uz.è.310/2013 - Obecné zastupite¾stvo schválilo použitie prebytku 
hospodárenia za rok 2012  vo výške 5 984,93 eur na tvorbu rezervného 
fondu.
 Uz.è.311/2013 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Stanovisko 
hl. kontrolóra k Rozpoètu obce Beckov na rok 2014 a k úprave rozpoètu 
obce na rok 2013.
 Uz.è.312/2013 -  a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś 
o stanovisko k zámeru výstavby ovèína na pozemku parc. è. E è.752 v k. 
ú. obce Beckov, p. Miroslava Cipciara, bytom Brezno, B. Nemcovej è.18.
b) Obecné zastupite¾stvo schválilo zámer realizácie ovèína s obslužnou 
prevádzkou na parcele è.752 v k. ú. obce Beckov pre Miroslava Cipciara, 
bytom Brezno, B. Nemcovej è.18 s podmienkami, že sa bude jednaś o do-
èasnú stavbu a dotknuté orgány dajú kladné stanovisko.
Na zasadnutí obecného zastupite¾stva, ktoré sa konalo dòa 17.1.2014 
schválili poslanci tieto uznesenia:
 Uz.è.314/2014 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontro-
lu uznesení zo zasadnutí obecného zastupite¾stva, ktoré sa uskutoènili 
13.12.2013 a 20.12.2013 bez pripomienok.
 Uz.è.315/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Zmluvu o budúcej 
zmluve o prenájme KDS s firmou TFM spol. s.r.o., Klèové 2088, Nové 
Mesto nad Váhom s pripomienkami uvedenými v zápisnici.
 Uz.è.316/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo termíny zasadnutí 
obecného zastupite¾stva v roku 2014 bez pripomienok.
 Uz.è.317/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo do Správnej rady 
Združenia Hradu Beckov pp. starostu obce K. Pavlovièa, J. Zbudilu, E. 
Benka a Ing. V. Masla.
 Uz.è.318/2014 -  Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu 
o príprave výberového konania na riadite¾a ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Bec-
kove v roku 2014. 
 Uz.è.319/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo plán èinnosti hl. 
kontrolóra na rok 2014 s doplnkom uvedeným v zápisnici.
 Uz.è.320/2014 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś 
Branislava Ondrášeka, bytom Melèice - Lieskové 468 o prevod vlastníctva 
cesty k ranèu z vlastníctva Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva 
obce.
b) Obecné zastupite¾stvo neschválilo prevod vlastníctva cesty parc. è. 
5091 z vlastníctva Slovenského pozemkového fondu na Obec Beckov.

A. Benková

Šancou pre Slovensko sú eurofondy
i Karpatská stratégia

POZOR NA AUTOBUS!
 Upozoròujeme našich obèanov, že od polovice februára SAD Trenèín zjed-
notila autobusové zastávky na linkách 309 416 a 304 415, 309 416 a 309 417 
v obci Beckov, a to tak, že všetky autobusy prichádzajúce zo smeru od Nového  
Mesta nad Váhom (Kálnica, Hôrka nad Váhom - aj Piešśany) stoja na zastávke pri 
lekárni. Pozor! Autobusy z opaènej strany, zo smeru od Trenèína, stoja všetky na 
zastávke pri zdravotnom stredisku (ako novomestské), a nie pri „zhorenisku“ ako 

kedysi. Pod¾a platných právnych predpisov obce pri stavebných úpravách ciest 
a námestí musia vybudovaś nové autobusové zastávky; autobusy už neprechád-
zajú cez pešiu zónu a musia zastavovaś vo vyznaèenej nike.
 Autobusové zastávky boli premiestnené až po skolaudovaní stavby - v Bec-
kove išlo o Stiborovo námestie a v Novom Meste nad Váhom sa 1. 2. 2014 
z tohto dôvodu premiestnila zastávka od bývalej Palmy ku Kauflandu, kde je na 
tento úèel vybudovaná nika po oboch stranách cesty. Informácie nám telefonic-
ky poskytli SAD Trenèín.  (b) 

 Tí, ktorí si doteraz nikdy nenechali ujsś možnosś vo vo¾bách do Európ-
skeho parlamentu rozhodnúś, koho vyšlú zastupovaś záujmy Slovákov do 
Bruselu, sa zhodujú na tom, že to robia, aby sa ¾udia v našej krajine mali 
lepšie. Darí sa pod¾a poslanca EP MUDr. Miroslava Mikolášika ich 
nádeje plniś? Èo z toho, èo sa podarilo presadiś, považuje za najprí-
nosnejšie?
V situácii, keï Slovensko zaostáva v èerpaní eurofondov a keï sme na konci 
programového obdobia 2007-2013 mali vyèerpaných len 51 percent finanè-
ných prostriedkov, ktoré nám boli poskytnuté, považujem urèite za najvý-
znamnejšie to, že sa podarilo presadiś pre našu krajinu výnimku a dostali 
sme ïalší rok na doèerpanie týchto peòazí. Ak Slovensko bude rozumné a 
aktívne pri èerpaní s¾úbených zdrojov, bude maś prístup k stovkám miliónov 
eur. Sú tam peniaze, ktoré nám chce niekto daś a na nás je ich len múdro 
použiś pre našich ¾udí. Za najdôležitejšie oblasti, kde sú potrebné, pritom po-
važujem predovšetkým rozvoj dopravnej infraštruktúry, pomoc mladým neza-
mestnaným, vzdelávanie, vedu a výskum, ale aj internetizáciu spoloènosti.
Podarilo sa vám nájsś spôsob ako na Slovensko pritiahnuś nové in-
vestície, rozvojové impulzy, a tak pomôcś ¾uïom?
Dlhodobo na európskej úrovni presadzujem myšlienku novej stratégie Eu-
rópskej únie pre oblasś Karpát. Tá by mohla byś zdrojom významnej pomoci 
krajinám, ktoré pohorie pokrýva, prièom na Slovensku ide o významnú èasś 
štátu. Slovensko by tak malo možnosś zapojiś sa do strategického plánovania 
rozvoja dopravy, infraštruktúry, turistiky, trvalo udržate¾ného hospodárenia, 
ale aj ochrany životného prostredia, èo je cesta k zvýšeniu investícií i zamest-
nanosti. S výzvou o jej podporu som sa obrátil nielen na slovenských kolegov 
v Európskom parlamente, ale aj predstavite¾ov dotknutých èlenských štátov, 
aby podporili vznik tejto stratégie. Dlhodobo v tejto súvislosti apelujem aj na 
vládu Slovenskej republiky, aby pre túto iniciatívu h¾adala spojencov. Je to 
totiž príležitosś, ktorú si nesmieme nechaś ujsś, keïže už dnes majú podobné 
stratégie pre Dunajský èi Baltský región neprehliadnute¾né výsledky. Rád by 
som dotiahol toto snaženie do úspešného konca, pretože Karpatská straté-
gia spolu s Dunajskou pokrýva celé územie Slovenska, a vo vzájomnej súhre 
sú šancou priniesś našim ¾uïom zlepšenie ich životov a situácie ich rodín.
Tie, mimochodom, hlavne ak dlhodobo bojujú s nezamestnanosśou 
a zhoršujúcou sa sociálnou situáciou, nie celkom rozumejú tomu, 
že sa momentálne neriešia tieto problémy, ale to, èi sa majú otec 
a mama nazývaś rodièom jedna a dva. Vy hovoríte o ochrane rodiny, 
èo tým chcete docieliś?
Situácia dnešných dní v Európe už dospela k tomu, že je na štáty tlaèené, 
aby poskytli rovnaké uznanie ako manželstvu muža a ženy aj zväzkom osôb 
rovnakého pohlavia. Dokonca je snaha kriminalizovaś zástancov tradiènej ro-
diny. Ak by sa niekto ozval, že manželstvo je pre neho zväzkom muža a ženy, 
tento názor by mohol byś v budúcnosti právne postihnute¾ný ako podpora 
netolerancie. Nielenže nám hrozí, že sa vrátime na cestu represií a neslobo-
dy, z ktorej sme v novembri 1989 zišli, ešte aj míòame èas a prostriedky na 
odvracanie podobných iniciatív, namiesto toho, aby sme ho venovali riešeniu 
ekonomických problémov ¾udí, ktoré momentálne trápia väèšinu Európanov. 
Rodina je na Slovensku ešte stále ve¾kým bohatstvom. Je potrebné, aby to 
jej èlenovia cítili v každodennom živote, že tento štát si ich váži a rieši ich 
skutoèné problémy. V tom vidím jej najväèšiu ochranu.

Pripravené pre obecné noviny
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NA SLOVÍÈKO PÁN STAROSTA...
 Na otázky obèanov i redakcie 
BN odpovedá starosta obce p. 
Karol Pavloviè.

1) Obec v zmysle zákona 
NR SR è. 596/2003 Z.z. o 
štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 

predpisov vyhlásila výberové konanie na obsa-
denie funkcie riadite¾a ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v 
Beckove. Èo oèakávate od nového riadite¾a?
K tejto otázke sa musím vyjadriś v širších súvislostiach. 
Beckov má ve¾kú, priestrannú, už 54 rokov funkènú 
budovu základnej školy. V roku 2010 sa nám ju po-
darilo kompletne zrekonštruovaś a zmodernizovaś. Po 
technickej i didaktickej stránke je dobre vybavená 
modernými technológiami. V súèasnosti sa pracuje 
na zriadení jedálne a výdajne jedál. Ako zriaïovate¾ 
školského zariadenia  sa snažíme vytváraś èo najop-
timálnejšie materiálno - technické podmienky pre ži-
akov i zamestnancov. Ve¾mi nám záleží na tom, aby 
škola poskytovala kvalitné primárne i predprimárne 
vzdelávanie prostredníctvom kvalifikovaných a zodpo-
vedných pedagógov. Som presvedèený, že beckov-
ská škola takých má. Prioritou vedenia obce je, aby 
bolo deśom poskytnuté kvalitné vzdelanie, vo vyhovu-
júcich priestoroch, aby sa tu - v „domácej“  škole cítili 
dobre a aby neodchádzali za základným vzdelaním 
do iných škôl. To isté platí aj pre deti v predškolskom 
zariadení. 
Základnú charakteristiku - ¾udskosś, èlovek nedostáva 
od prírody, ale získava ju v priebehu života. Predškol-
ská a školská výchova je vlastne výchova pre život. Na 
výchove detí sa podie¾a nielen rodina, ale aj škola a 
spoloènosś. Ak jeden z týchto èinite¾ov zlyhá, zlyháva 
aj efektívnosś výchovy. Plne si uvedomujeme, že deti, 
ktoré v materskej škole prežijú rok, dva alebo tri  a v 
základnej škole deväś rokov svojho života - krásne-
ho obdobia, kedy sa z malých detí stávajú  tínedžeri 
- si práve v tomto období vytvárajú silné sociálne a 
emocionálne väzby. Ak toto obdobie života prežijú vo 
svojej obci, je prirodzené, že k nej získajú intenzív-
nejší vzśah ako deti, ktoré sú väèšiu èasś dòa mimo 
nej. Prostredníctvom školy sa aktívnejšie zapájajú 
do verejného diania v obci. Èi už je to v rámci spolo-
èenských aktivít, športových alebo kultúrnych. Urèite 
viac a intenzívnejšie vnímajú aj prostredie, v ktorom 
sa denne pohybujú. V krátkosti a jednoducho pove-
dané: Viac s touto obcou žijú. Beckov má nesmiernu 
výhodu v tom, že má bohatú a krásnu históriu, ktorú  
by mali deti poznaś a byś na òu hrdé. Vytváraś v de-
śoch správny lokálpatriotizmus a hrdosś na svoju obec 
môže len „domáca“ škola. Súèasné deti budú raz po-
kraèovate¾mi našej práce, budú dokonèovaś, èo my 
sme zaèali. Práve preto nám musí záležaś na tom, aby 
mali deti vytvorený pozitívny vzśah k prostrediu, v kto-
rom žijú a k societe, s ktorou žijú. 
Od nového riadite¾a školy, ktorý by mal do funkcie na-
stúpiś 1.7.2014 oèakávam, aby jeho koncepcia riade-
nia a rozvoja školy smerovala k zvýšeniu dôvery rodi-
èov v túto školu a k naplneniu stavu. Aby komunikácia 
a spolupráca v rámci pomysleného trojuholníka škola 
- zriaïovate¾ - rodina bola na dobrej úrovni a na pro-
spech všetkým, hlavne deśom. Dúfam, že sa nám táto 
ambícia naplní. Bude len a len na novom riadite¾ovi 
(riadite¾ke), ako tento boj o každého žiaka ustojí.
2) Kedy bude otvorená výdajòa stravy pre ško-
lopovinné deti v budove základnej školy? Sku-
toènosś, že deti zo základnej školy dochádzajú na 
obedy do budovy materskej školy nás  trápila už dlhší 
èas. O to viac ma teší, že i táto záležitosś je v rieše-
ní. V minulom roku sa zaèalo so stavebnou prípravou 
priestorov v hospodárskom pavilóne základnej školy 
na zriadenie jedálne a výdajne jedál. V tomto roku 
bolo obstarané zariadenie výdajne. Všetky práce by 
mali byś ukonèené do konca apríla. Nová výdajòa 
stravy s jedálòou bude otvorená v závislosti od ukon-

èenia kolaudácie a vydania povolenia na užívanie. 
Verím, že novootvorená jedáleò prispeje k zvýšeniu 
poètu stravníkov, èím podporíme výchovu k zdravým 
stravovacím návykom detí.
3) Chlapci z prevádzky sú šikovní pri udržia-
vaní èistoty v našej obci, veï po Novom roku 
likvidujú divoké skládky v celej obci i chotári. 
Kto vyhrá? Obec alebo nezodpovední obèania?  
Dodržiavanie verejného poriadku a všeobecnej èis-
toty v obci je jedným zo základných predpokladov 
kvality susedského a obèianskeho spolunažívania, 
ochrany a zve¾aïovania životného prostredia. Má byś 
spoloènou záležitosśou všetkých obyvate¾ov obce i 
návštevníkov obce. Praktický život nás však presvied-
èa o tom, že nie všetci ¾udia si toto  uvedomujú. V 
obci máme zavedený pravidelný vývoz komunálneho 
odpadu. Obèanom poskytujeme smetné nádoby, na 
ktoré im obec prispieva  sumou vo výške 50% ná-
kladov z obstarávacej ceny. V súèasnosti máme na 
sklade plechové i plastové nádoby. Na vyseparované 
plastové zložky odpadu poskytujeme obèanom zdar-
ma plastové vrecia, na objemný odpad, ktorý nie je 
možné umiestniś do smetnej nádoby poskytujeme 
ve¾koobjemový kontajner, zberáme aj nebezpeèný 
odpad, ktorý od nás preberá firma BOMAT, s.r.o.,  
zaoberajúca sa  spracovaním a recykláciou elektro-
nického odpadu.
Napriek tomu, že obèanom vytvárame optimálne pod-
mienky na uloženie odpadu, èasto sme konfrontovaní 
so situáciou, že nachádzame rôzne odpady vyveze-
né do prírody. Pracovníci prevádzky majú plné ruky 
práce. Likvidujú divoké skládky v obci i mimo nej v 
rámci nášho katastrálneho územia, èo predstavuje 
pre obecný rozpoèet nemalé finanèné zaśaženie. 
Ochrana životného prostredia by mala byś súèasśou 
výchovy v školách i v rodinách. Je smutné, že mnohí 
z nás si neuvedomujú, že zdravé životné prostredie 
a zdravý spôsob života idú ruka v ruke so zdravím a 
hodnotným prežívaním života každého z nás. 
4) Ráta obec aj naïalej so zamestnávaním 
troch pracovníkov z radov nezamestnaných na 
èistení verejných priestranstiev? Samozrejme, že 
áno. Radi by sme prijali aj viacerých, ale toto sa odví-
ja od toho, ako bude koncipovaná zmluva s Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Keïže sme obec, 
ktorá je turisticky atraktívna a zavíta k nám ve¾a ná-
vštevníkov, èi už domácich alebo zahranièných, je 
našou povinnosśou maś obec èistú, upravenú, verej-
né priestranstvá pokosené, vyhrabané a vyzametané. 
Pomoc z radov nezamestnaných sa nám urèite zíde.
5) Ve¾a ¾udí sa sśažuje na tzv. psíèkarov, ktorí 
vodia svojich štvornohých miláèikov po uliciach, 
chodníkoch i trávnikoch a parkoch, èi ihriskách, 
ba dokonca aj na nové Stiborovo námestie bez 
toho, aby prípadnú kôpku odstránili. Tak sa stá-
va, že majitelia pozemkov zbierajú kôpky pred 
svojim domom, aby majitelia psov mohli venèiś 
na èisté. Èo sa dá v tejto veci urobiś? Problém s 
neporiadnymi psíèkarmi je problémom takmer každej 
obce, èi mesta. Legislatíva,  bohužia¾, toto nerieši. 
Nezostáva nám niè iné, len apelovaś na majite¾ov 
psov, aby si vstúpili do svedomia a psie výkaly zberali 
do sáèkov a likvidovali. A v tomto môžu byś nápomoc-
ní i obèania. Ak sú svedkami toho, že majite¾ psa ex-
krement neodpratal, je potrebné, aby ho upozornili, 
prípadne požiadali, aby tak urobil.
6) Vieme, kto pravidelne zápasí so znaèkou 
„Hlavná cesta“ pri výjazde zo Slneènej ulice na 
Hlavnú ulicu? Ani našu obec tento druh vandalizmu 
neobchádza. Úmyselné poškodzovanie dopravného 
znaèenia je vážny problém z h¾adiska bezpeènosti 
cestnej premávky. Mrzí ma, že uvedená dopravná 
znaèka bola poškodená už viackrát. Preto i touto ces-
tou vyzývam obèanov, ktorí by videli, že niekto úmy-
selne nièí dopravné znaèenie v obci, aby túto skutoè-
nosś nahlásili buï na obecnom úrade alebo na polícií. 
Páchate¾ovi v priestupkovom konaní za tento èin hrozí 
nemalá pokuta. Obnova poškodenej alebo  osadenie 
novej dopravnej znaèky  je v kompetencií Slovenskej 

správy ciest. 
7) Dostali sme otázku, èi by sa mohli osadiś 
tabule s rodákmi (Hurban, Štúr, Medòanský), 
ktoré boli pôvodne pred lekáròou napríklad v 
parku? Spomenul som už, že Beckov má  bohatú a 
krásnu históriu.  Okrem iného sa tu v 19. storoèí  na-
rodili tri významné osobnosti: Jozef Miloslav Hurban 
(1817), evanjelický kòaz, spisovate¾, politik, Dionýz 
Štúr (1827), geológ, paleontológ, zakladate¾ a prvý 
riadite¾ Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni a La-
dislav Medòanský (1852), významný stredoeurópsky 
maliar. Všetci traja sa výrazne zapísali do dejín pre-
sahujúcich hranice Slovenska. Sme hrdí, že takýto 
¾udia sa narodili v Beckove a túto skutoènosś chce-
me  pripomínaś nielen našim obèanom, ale i turistom, 
pre ktorých sa obec stane ešte atraktívnejšou. V 
budúcnosti plánujeme osadiś tabule, na ktorých bude 
zaznaèený životopis, dielo a odborná èinnosś beckov-
ských rodákov. Avšak chceme, aby tieto tabule neboli 
osadené náhodne „niekde v parku“, ale aby im patrilo 
dôstojné miesto, hodné významu týchto osobností. 
Do budúcna výh¾adovo plánujeme koncepènú rekon-
štrukciu a revitalizáciu  parku, v ktorom svoje miesto 
nájdu aj tabule venované významným rodákom.
8) Èo nové pripravuje obec  pre svojich obèa-
nov v tomto roku? V investièných akciách našou pri-
oritou je dokonèenie jedálne a výdajne stravy pre žia-
kov i zamestnancov základnej školy. O priebehu prác 
som už informoval. Predpokladaný najneskorší termín 
otvorenia je 2.9.2014 ale pevne verím, že jedáleò a 
výdajòa stravy budú sprevádzkované ešte v tomto 
školskom roku. Dlhšiu dobu cítime absenciu autobu-
sovej èakárne pred lekáròou. Máme pekne zrekon-
štruované námestie s novou dlažbou, ktorá ústí až k 
hlavnej ceste pri lekárni. Verejné priestranstvo, kde 
je zriadená autobusová zastávka je zrekonštruované 
a zmodernizované a plánujeme tam osadiś novú èa-
káreò, ktorá by vkusne „zapadala“ do prostredia a pl-
nila úèel kultúrnosti a bezpeènosti verejnej dopravy. V 
nevyhovujúcom stave máme i chodníky pre chodcov. 
Zaèali sme s prípravnými prácami na rekonštrukciu 
chodníka pozdåž hlavnej cesty pri vstupe do obce (od 
OcÚ)  smerom k predajni COOP Jednota, SD v úseku 
cca 400 m. Po vypracovaní projektovej dokumentá-
cie bude vyhlásené výberové konanie na dodávate¾a 
stavby. Priebežne poèas celého roka vykonávame a 
naïalej budeme vykonávaś bežné opravy miestnych 
komunikácií.  Každý obèan má pravo žiś v zdravom a 
esteticky kvalitnom životnom prostredí, preto našou 
snahou bude poèas celého roka udržiavaś obec èistú 
a upravenú. Sústredíme sa na pravidelné kosenie, 
hrabanie a zametanie verejných priestranstiev, cin-
torína, rozširovanie a udržiavanie verejnej zelene. 
Sme obcou, v ktorej prevažnú èasś roka pulzuje èulý 
turistický ruch. Domácim i zahranièným návštevní-
kom ponúka možnosś spoznaś nielen históriu našej 
obce prostredníctvom pamiatok, ktoré tu máme, 
ale aj krásnu prírodu Stredného Považia. Budeme 
vyvíjaś maximálne úsilie, aby sme v obci zabezpeèili 
udržate¾ný rozvoj turizmu, ktorý by prinášal pre obec 
finanèný efekt, viedol k zvýšeniu zamestnanosti, a 
tým aj k zvýšeniu životnej úrovne obyvate¾ov. Ale toto 
nie je cie¾om jedného roka - je to „beh na dlhú traś“ a 
len budúcnosś nám ukáže, ako dokážeme zhodnotiś 
dedièstvo, ktoré mám tu predkovia zanechali.
Dnešní ¾udia sa snažia o zdravý životný štýl, prejavujú 
záujem o zdravé životné prostredie a o udržiavanie 
kultúry a tradícií. V tomto chceme byś tiež ústretový. 
Pripravujeme rôzne kultúrne aktivity, na ktorých vás 
radi privítame. Už o pár dní sa môžeme stretnúś na 
námestí pri stavaní mája, kde nás rozveselí hudobná 
skupina zo Selca, alebo v auguste na Dòoch obce, 
ktoré budú venované vám, vaším blízkym a všetkým 
¾uïom dobrej vôle, ktorí si chcú oddýchnuś a zabaviś 
sa alebo na iných kultúrnych podujatiach, ktoré pre 
vás pripravujeme. 

Za odpovede p. starostovi ïakuje
Dana Badžgoòová, šéfredaktorka BN.
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PÁN POSLANEC JAMBOR
 Ing. Marek Jambor (1977) je naším najmladším poslancom. Bec-
kovèan, manžel, otec  dvoch detí, predseda komisie ochrany verejného 
poriadku, obchodu a služieb, èlen  PZ HURBAN BECKOV.
 1. Pán poslanec, èoskoro budete maś za sebou svoje prvé 
volebné obdobie ako poslanec. Zaujímalo by ma, aké boli vaše 
oèakávania pred štyrmi rokmi a aká bola a stále je „realita“ po-
slaneckého života? Moje oèakávania - predstavy boli také, že budem 
môcś pomáhaś a presadzovaś záujmy obèanov obce Beckov na zastupi-
te¾stve. Snažil som sa a snažím sa k pozícii poslanca pristupovaś zodpo-
vedne, èestne, presadzovaś záujmy obèanov a  robiś všetko preto, aby 
sme zve¾aïovali obec a život v nej. Je to pre mòa èesś, že mi obèania 
obce dali dôveru a zároveò ve¾ká skúsenosś, že som mohol pôsobiś 
a pôsobím ako poslanec v OZ.
 2. Kde ste vyrastali a študovali? Kde pracujete? Do Becko-
va ste prišli za hlasom srdca? Vyrastal som v obci Považany, kde 
som aj chodil na základnú školu. Potom som šiel študovaś na Strednú 
priemyselnú školu v Novom Meste nad Váhom, kde som vyštudoval od-
bor strojný manažment. Ïalej som študoval na Trenèianskej univerzite 
Alexandra Dubèeka v Trenèíne odbor Špeciálna technika, ktorú som 
úspešne ukonèil v odbore - Výroba, konštrukcia zbraní a munície. Mo-
mentálne pracujem vo firme Atlas Copco s.r.o. ako predajca priemysel-
ných kompresorov. Áno, do Beckova som prišiel za hlasom srdca a 7 
rokov sme s mojou manželkou Lenkou bývali u jej rodièov. V decembri 
2013 sme sa presśahovali do nášho rodinného domu, pri ktorého stav-
be som sa realizoval.  Som rád, že sme sa v roku 2008 rozhodli s mojou 
manželkou kúpiś pozemok v Beckove a postaviś si tu dom, pretože obec 
Beckov patrí k najkrajším obciam na Slovensku, má bohatú minulosś a 
žijú tu dobrí ¾udia. 
 3. Ako sa stalo, že ste sa popri pracovných a rodinných po-
vinnostiach zaèali zaujímaś o verejné dianie a vstúpili ste do 
obecnej politiky? Máte podporu rodiny? V po¾ovníctve urèite... 
Prišlo to samo. Vždy som sa zaujímal o verejné dianie, èi  už to bolo 
v obci Považany, kde som vyrastal, alebo neskôr v obci Beckov. Popri 
tom ma sem tam podpichlo pár známych a stalo sa, že v roku 2010 som 
šiel kandidovaś na starostu a poslanca obecného zastupite¾stva. Ja som 
èlovek, ktorý sa zaujíma o to, ako to v obci funguje. Áno, moja rodina 
ma podporuje a teší ma, že ma podporuje aj PZ HURNBAN BECKOV. 
V PZ HURBAN BECKOV som od roku 2008, kde som zaèal ako èakate¾ 
na èlenstvo. V roku 2010 ma prijali za èlena PZ HURBAN, èo ma ve¾mi 
teší a som aj vïaèný všetkým èlenom za vloženie dôvery mojej osobe. 
Momentálne v PZ HURBAN pôsobím aj ako správca strelnice. 
 4. V akej oblasti vidíte možnosti, silnú stránku našej obce 
z h¾adiska jej rozvoja v budúcnosti?  Ktorým aktivitám obecným, 
obèianskym, podnikate¾ským, sa pod¾a vás v obci darí? Èo by 
ste chceli pre obec presadiś ako poslanec, kde vidíte śažisko 
vášho pôsobenia v obci? Silná stránka obce je samozrejme HRAD, 
veï ten sem každoroène pritiahne tisíce turistov, z èoho treba, samo-
zrejme, śažiś. Je tu množstvo pekných pozemkov, napr. oproti OcÚ, kto-
ré sú vo väèšinovom vlastníctve cirkvi, s ktorou by sa mohol prejednaś 

predaj,  a po vybudovaní stavebných pozemkov tieto za prijate¾né ceny 
ponúknuś mladým rodinám a pomôcś tak rozšíriś demografický a ekono-
mický rozvoj obce. Ïalej sa snažiś získaś dotácie pre  budovanie kana-
lizácie, vybudovanie nového vodovodného zdroja. Po vybudovaní kana-
lizácie a vody je o. i. potreba opráv chodníkov. Najväèšou prioritou je 
dokonèenie školskej jedálne. Ïalej - riešenie domu sociálnych služieb 
pre seniorov, aby nemuseli opúšśaś obec v dobe, keï sú odkázaní na 
pomoc iných. Avšak podotýkam, že všetko sú to len predstavy a ja ako 
poslanec všetky spomenuté predstavy rád podporím, ale najdôležitejšie 
je vyriešiś otázku získania financií na tieto ciele. 
 5. Keïže ste otec vyše dvojroènej  dcéry a dvojmesaèného 
syna, vo¾ného èasu na koníèky asi nebudete maś ve¾a? Áno, to 
je pravda. Moja rodina je pre  mòa najdôležitejšia na svete. Ve¾mi ve¾a 
èasu trávim v práci a na služobných cestách, ale snažím sa èo najviac 
vo¾ného èasu tráviś s mojou rodinou. S èasu na èas sa mi podarí veno-
vaś sa mojím koníèkom, ako je už spomínané po¾ovníctvo, ïalej som 
èlenom Športového klubu polície, kde sa venujem gu¾ovej a brokovej 
stre¾be, sezónne jazdím na  motocykli,  na èo mi moc èasu nezostáva, 
tiež mám rád rockovú a metalovú hudbu, a tak si obèas odskoèím s ka-
marátmi na dobrý koncert.
 6. Našim èitate¾om pripomínam, že patríte k pravidelným 
prispievate¾om Beckovských novín, a preto sa vás spýtam, aké 
èlánky by ste si v BN chceli preèítaś èi rád si èítate a ktoré by 
pod¾a vás tam nemuseli byś, ak máme aj také? Myslím si, že 
Beckovské noviny vediete ve¾mi dobre. Noviny majú slúžiś ako zdroj 
informácií pre obèanov, informovaś ich, èo sa v obci deje. Je dobré, 
že vykonávate aj interview s obèanmi a píšete o nich, pri ktorých ich 
bližšie spoznávame. Ïakujem vám za váš èas a záujem so mnou spraviś 
rozhovor. Bolo mi potešením.Pán poslanec, ïakujem Vám za rozhovor.  

Mgr. Dana Badžgoòová

 Vo¾ba prezidenta SR sa konala v dvoch ko-
lách, a to 15. 3. 2014 a 29. 3. 2014 v klube 
pri parku. Predsedníèkou okrskovej volebnej 
komisie bola p. JUDr. Ivana Hudecová, pod-
predsedom  p. Peter Žovinec, èlenmi boli: 
sl. Zuzana Buèková, p. Soòa Jarošèiaková, 
p. Norika Straková  a zapisovate¾kou p. Anna 
Benková.
 Na hlasovaní sa v prvom kole  zúèastnilo 
579  volièov. Volièi v prvom kole odovzdali 
574 platných hlasov. V Beckove jednotliví 
prezidentskí kandidáti v prvom kole získali 
tento poèet hlasov:
 Gyula Bárdos - 1 hlas; Mgr. Jozef Behýl 
- 2 hlasy; JUDr. Ján Èarnogurský - 5 hlasov; 
JUDr. Robert Fico, doc., CSc. - 196 hlasov; 
MUDr. Viliam Fischer, prof. CSc. - 2 hlasy; 
JUDr. Pavol Hrušovský - 47 hlasov; PhDr. Ján 
Jurišta - 1 hlas; Ing. Andrej Kiska - 114 hlasov; 

Milan Kòažko - 74 hlasov; Stanislav Martinèko 
- 1 hlas; RNDr. Milan Melník, prof. DrSc. - 5 
hlasov; Mgr. Helena Mezenská 
- 15 hlasov; JUDr. Radoslav 
Procházka, doc.,PhD. - 110 
hlasov; JUDr. Jozef Šimko - 1 
hlas.
 Druhého  kola prezidentskej 
vo¾by sa zúèastnilo 656 volièov, 
ktorí odovzdali 648 platných 
hlasov.
JUDr. Robert Fico, doc., CSc. 
získal 310 hlasov a Ing. Andreja 
Kisku volilo 338 volièov. 
 Vo¾by v Beckove prebehli 
pokojne, bez rušivých momen-
tov a provokácií. Okrsková vo-
lebná komisia nezaznamenala 
žiadne sśažnosti alebo pripo-

mienky k svojej èinnosti.
A. Benková, zapisovate¾ka OVK

Ako sme volili prezidenta SR v Beckove
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Margaréta Martišová - vedúca na pošte
 Pred èasom sme písali sériu èlánkov o ženách 
pracujúcich na beckovskej pošte - o doruèovate¾-
kách, ktoré už odišli na zaslúžený odpoèinok - pani 
Vazovanovej, pani Kalabovej, pani Gašparovej i pani 
Zbudilovej v PNS a ich vedúcich - pani Filáèkovej (†) 
a pani Petríkovej, ktorá odišla 31. augusta minulého 
roka. Dnes sme sa na poštu vrátili, aby sme vám 
predstavili novú osobu na kresle vedúcej. Od 1. 9. 
2013 je òou Bc. Margaréta Martišová, a pretože je 
domáca, tak dúfame, že vydrží až... , ale to už radšej 
pomlèíme. 
1. Pani Martišová, je to príjemná zmena chodiś do 
práce po vlastných, keïže bývate neïaleko pošty? 
Aké ïalšie výhody má táto práca? Pre mòa je to ve¾-
mi príjemná zmena a za najväèšiu výhodu považujem 
úsporu èasu, pretože za sedem minút som doma, 
a èas, ktorý som predtým precestovala môžem stráviś 
s rodinou. Moja práca je práca s ¾uïmi a medzi ¾uï-
mi, a to je to, èo sa mi na nej páèi. Slovenská pošta 
sa v súèasnosti modernizuje, prechádza zmenami 
a ja sa uèím nové veci. 
2. Kde ste boli zamestnaná predtým? Akú ško-
lu ste absolvovali, aby ste sa stali vedúcou pošty 
v Beckove? Bola som zamestnaná vo firme Manz v 
Novom Meste nad Váhom, kde som pracovala na 
finanènom oddelení, mám ukonèený prvý stupeò vy-
sokoškolského štúdia v odbore verejná správa a po-
kraèujem inžinierskym štúdiom v odbore Personálny 
manažment a ¾udské zdroje. Musím ale povedaś, 
že skôr ako som zaèala pracovaś ako vedúca pošty 
v Beckove, pracovala som u Slovenskej pošty ako 
administrátorka, to znamená, že som chodila zastu-
povaś vedúce pôšt. Jednou z podmienok pre prijatie 
na pozíciu vedúcej pošty bol ukonèený prvý stupeò 
vysokoškolského štúdia a min 2 roky praxe v organi-
zácii. Tieto podmienky som spåòala a úspešne som 
absolvovala aj výberové konanie. 
4. Ste matka, a to matka piatich detí, èo je obdi-
vuhodné a závideniahodné, veï taká ve¾ká rodina 

je v dnešných èasoch hodná úcty. V Beckove sú 
len dve, pokia¾ vieme. Prezraïte nám nieèo o de-
śoch, ich veku, škole, práci, ale aj èo to o manželo-
vi, ktorý je okrem iného poslancom OZ a s ktorým 
vedieme zhodou okolností rozhovor práve v tomto 
èísle. Áno, som matkou piatich detí, na ktoré som 
ve¾mi pyšná, ako asi každá mama, ktorej deti robia 
radosś. Najstarší syn Jarko si vybral školu ako jeho 
otec a tento rok konèí vysokú školu stavebnú v Bra-
tislave. Druhý syn Dominik študuje Ekonomickú uni-
verzitu v Bratislave, odbor finanèníctvo bankovníctvo, 
v súèasnosti je na študijnom pobyte v Anglicku, on 
tiež ako aj starší syn tento rok konèí vysokú školu. 
Najstaršia z dcér Magdalénka zaèala tento rok študo-
vaś na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave medzi-
národné vzśahy, Margarétka v súèasnosti konèí gym-
názium ¼. Štúra v Trenèíne, takže sa pripravuje na 
maturity a na prijímaèky na vysokú školu. Najmladšia 
Alžbetka je ôsmaèka na základnej škole. Môjho man-
žela, myslím, nemusím ve¾mi predstavovaś, ako ste 
spomenuli, je poslancom OZ. Môžem snáï naòho 
prezradiś, že vo vo¾nom èase rád cvièí vo fitnes cen-
te aj s deśmi a zdokona¾uje sa v anglickom jazyku. 
Musím povedaś, že všetky deti s manželom vedieme 
k tomu, aby sa vzdelávali, športovali a zdokona¾ovali 
v cudzích jazykoch. 
5. Domnievam sa, že máte skvelý organizaèný ta-
lent, veï ako inak by ste zvládli päś detí a dvoch 
dospelých v priestore jedného domu? Kto Vám na-
jviac pomohol pri výchove a starostlivosti o deti? 
Zvládnuś päś detí nie je také śažké a v súèasnosti už 
ani nie sú všetci doma, pretože sú v škole a na in-
ternátoch, ale keï boli deti malé a potrebovala som 
pomoc, pomohla mi rodina, moja setra a babky, za 
èo by som sa im chcela poïakovaś. 
6. Venujete sa popri inžinierskemu štúdiu aj zá-
hradke, domácim zvieratkám èi inej aktivite? Do 
školy chodím každú sobotu, obèas aj v nede¾u, takže 
moc toho èasu momentálne nemám. Ale ak sa nájde, 

tak rada pracujem v záhradke. Máme psa, s ktorým 
idem obèas von, knihy si tiež rada preèítam. Mojim 
koníèkom je cestovanie. Rada cestujem a navštevu-
jem nové mestá a krajiny a rada spoznávam ¾udí a 
ich kultúru. 

 Prijmite, prosím, od nás ky-
tièku margarétok k sviatku všet-
kých matiek a spolu s ostanými 
matkami, starými i prastarými 
mamami, „Beckovankami“ aj 
poïakovanie za to, že ste svoj-
ho èasu našli odvahu na založe-
nie takej ve¾kej a krásnej rodiny! 
Deò matiek nech každému pri-
pomína tú jeho MATKU - jedinú 
a najmilšiu!

Zhovárala sa Dana Badžgoòová. 

Pán poslanec Jaroslav Martiš
 Ing. Jaroslav Martiš je poslancom OZ Obce Beckov už piate volebné obdobie 
(od volieb v roku 1990, ibaže predchádzajúce volebné obdobie nekandidoval) a 
èlenom finanènej komisie, ale na stránkach BN ho predstavujeme po prvýkrát. 
1. Keï sa èlovek rozhodne kandidovaś za poslanca OZ, musí ho „spra-
vovanie vecí verejných“ nielen baviś, ale, myslím si, že musí cítiś aj zod-
povednosś za svoju obec. Aké boli vaše pôvodné motivácie pred 24-mi 
rokmi a aké by boli v súèasnosti? Boli ste vtedy najmladší poslanec? V ro-
ku 1990, keï ma oslovil terajší starosta obce p. Karol Pavloviè som bol nadšený, 
plný entuziazmu ako všetci okolo mòa a boli sme všetci plní oèakávania z nového. 
Bol som zvolený za najmladšieho poslanca v zastupite¾stve a vykonával som rôzne 
funkcie v komisiách OZ a dve obdobia som bol predsedom stavebnej komisie. 
Z dôvodu pracovných povinností som jedno volebné obdobie nekandidoval, a keï 
som dostal ponuku znova kandidovaś, tak som ju prijal a bol som opätovne zvolený. 
V súèasnosti som èlenom finanènej komisie. 
2. Ako vidíte prítomnosś a budúcnosś našej obce a v èom vidíte svoju 
príležitosś ovplyvòovaś jej ïalšie napredovanie? Naša obec svojou polohou 
a históriou má ve¾ký potenciál rozvoja. Som rád, že sa postavili dve bytovky a ot-
várajú sa nové stavebné obvody. Prisśahovali sa noví mladí ¾udia a obec sa zaèala 
omladzovaś, v èom vidím progres. Profesionálne som stavebný inžinier a svoju úlo-
hu vidím v odovzdávaní skúseností pre obec v tejto oblasti.
3. Rozvoj našej obce je urèený prítomnosśou NKP Hradu Beckov. Ako sa 
dívate na možnosti obce v oblasti podnikania v turizme? Sú naši podnika-
telia na túto príležitosś pripravení?
Bol som osobne zainteresovaný - ako stavebný dozor, keï sa 90-tych rokoch otvá-
ral hrad po dlhých desaśroèiach, ako sa postupne opravoval. Pod¾a môjho názoru 
je dobré, keï sa investuje do opravy hradu, ale je dôležité využívaś fondy z EU bez 
vplyvu na rozpoèet obce. Obec podporuje rozvoj turizmu v obci, z èoho profitujú 
podnikatelia v obci. Myslím si, že aj podnikatelia majú rezervy a myslím si, že je 
stále èo vylepšovaś.                    
4. Pán Martiš, v akej oblasti pracujete? Kde ste študovali? Som vyštudovaný 
stavebný inžinier, vyštudoval som SVŠT v Bratislave, stavebnú fakultu. Pracujem 
celý život ako stavbár na rôznych pozíciách, èi už na dia¾niènom programe, výstav-
be JE v Mochovciach a v súèasnosti na rekonštrukcii železnièného koridoru. 
5. Ako prijala vaša rodina, manželka a deti, skutoènosś, že majú doma 
pracovne ve¾mi vyśaženého manžela i ocka a ešte aj poslanca, ktorý má 
na svoju rodinu možno menej èasu, ako by potrebovali? Už od skonèenia 
školy som pracoval na stavbách na rôznych miestach Slovenska a Èiech, takže 
moja rodina si èasom zvykla, i keï v poslednom èase sa snažím byt doma èo naj-
viac. Myslím si ale, že na túto otázku by mala odpovedaś skôr moja manželka a de-
ti, ktorým sa chcem týmto poïakovaś. 

6. Zapájate sa do podujatí v obci? Ktoré pokladáte za vydarené a pre našu 
obec vhodné? Inšpirovali ste sa aj v iných obciach èi mestách? Urèite naj-
väèší ohlas majú Beckovské slávnosti a podujatia organizované na hrade Beckov. 
Myslím si, že každé podujatie, ktoré sa organizuje je potrebné a poïakovanie patrí 
všetkým, ktorí organizujú každú akciu pre ostatných obyvate¾ov obce vo svojom 
vo¾nom èase.
7. Pán poslanec, pretože sme na „pôde“ Beckovských novín, nedá mi ne-
spýtaś sa aj na našu budúcnosś. Teda: ako chcete „...upraviś obsah Bec-
kovských novín, aby boli viac informatívne a spravodajské“ - cit. zápisnica 
z OZ z 13.12.2013? Alebo inak - èo by ste v BN zachovali a èo je pod¾a vás 
nad rámec obecných novín?  Na finanènej komisii sme sa zhodli, že odporuèí-
me OZ, aby Beckovské noviny boli doruèené do každej domácnosti zadarmo, èo 
OZ prijalo. Na vašu otázku na obsah novín si myslím, že urèite treba upraviś jeho 
obsah. Pod¾a môjho názoru novinami treba osloviś aj mladšiu generáciu, pýtaś sa 
¾udí, èo ich zaujíma, robiś viacej rozhovorov, vypoèuś si aj novo prisśahovaných 
obyvate¾ov obce a uverejòovaś aj kritické názory. Ale to je v kompetencii redakènej 
rady a myslím si, že ona urèite nájde riešenie.
 Pán poslanec, ïakujeme vám za odpovede a želáme úspešný a pre vás aj 
jubilejný rok 2014!  Zhovárala sa šéfredaktorka BN Mgr. Dana Badžgoòová.
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS...
  Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch pri 
OZ v Beckove aj v tomto roku pripravuje zaují-
mavé spoloèenské, kultúrne i športové poduja-
tia, na ktorých vám - vážení obèania - ponúkame 
možnosś stráviś príjemné chvíle spolu so svojou 
rodinou, priate¾mi a známymi. Ambíciou komisie 
je pripraviś program tak, aby si každý mohol vy-
braś z ponuky nieèo, èo ho zaujme, èoho sa rád 
zúèastní a prinesie mu pocit uspokojenia. Aby 
sa i na takýchto podujatiach vytvárali dobré med-
zi¾udské vzśahy, ktoré sa premietajú do osobné-
ho i profesionálneho života. Našim cie¾om je 
nezabúdaś na významné udalosti minulosti. Ctiś 
si tradície, oživiś zabudnuté..., zvyšovaś kultúrne 
povedomie nás všetkých.
  Žijeme vo ve¾mi hektickej a dynamickej dobe. 
Informaèné technológie tvoria súèasś nášho kaž-
dodenného života, a preto sme do programu za-
radili i neformálny edukaèný kurz, o ktorý preja-
vili záujem najmä starší obèania, ktorým je blízka 
myšlienka celoživotného vzdelávania. V spolu-
práci s Amavetom (združenie detí pri ZŠ Beckov) 
pripravujeme pre deti k ich sviatku hranie, zába-
vu i pouèenie. Hravou formou chceme deśom 
predstaviś niektoré fyzikálne zákony i rôzne javy 
v prírode. K letu neodmyslite¾ne parí relax i zá-
bava. Po úspešnom minulom roèníku podujatia 
Dni obce, rozhodli sme sa tento rok usporiadaś 
II. roèník, ktorý, ako dúfame, bude tak úspešný 
ako ten vlaòajší. Pre všetkých, ktorí sa chcú nau-
èiś tancovaś ¾udové tance pripravujeme taneènú 
školu. Upokojiś rozbúrenú myse¾ a vnímaś prostú 
krásu jednoduchých drobností sme sa rozhodli 
v predadventnom období, kedy by sme chceli 
zapojiś širokú verejnosś do výroby netradièné-
ho spoloèného adventného venca, ktorý by bol 

umiestnený na Trojiènom námestí. Spletené ve-
tvièky venca, ktorý tvorí jeden ve¾ký kruh budú 
symbolom súdržnosti rodín, spoloèenstiev i ob-
èanov obce. I takouto aktivitou chceme umocniś 
v ¾uïoch pocity spolupatriènosti a hrdosti. 
  Toto boli hlavné atribúty, ktoré sme mali na mys-
li pri tvorbe plánu èinnosti na rok 2014. Vychád-
zali sme z možností, ktoré v obci máme. Najmä 
finanèné, ¾udské a zo záujmu vás, obèanov, pre 
ktorých tieto podujatia pripravujeme.

*Vzdelávací kurz - Základy poèítaèovej gra-
motnosti
Kedy: 18. 3. 2014, 25. 3. 2014, 1. 4. 2014

* Úcta k obetiam fašizmu
Spomienka na oslobodenie obce - pietny akt kla-
denia venca. Lampiónový sprievod od ZŠ k pa-
mätníku v parku. V krátkom kultúrnom programe 
sa predstavia žiaci Základnej školy J.M. Hurba-
na v Beckove a Beckovský spevácky zbor.   
Kedy: 4. 4. 2014

* Zachovávanie ¾udových tradícií
Stavanie mája s folklórnou skupinou Selèan.
Kedy: 30. 4. 2014

* Prejav úcty k ženám - matkám
Deò matiek. V slávnostnom programe vystúpia 
deti z MŠ a zo ZŠ v Beckove.
Kedy: 11. 5. 2014

* Spoznávajme nepoznané
Oslava Dòa detí zážitkovou formou. Dva dni 
s vedou a zábavnými atrakciami pre deti.   
Kedy: 30. 5.  31. 5. 2014

* Víkend plný pohody, relaxu a dobrej zába-
vy pre všetky vekové kategórie

II. roèník Dní obce, pokus o vytvorenie sloven-
ského rekordu
Kedy: 16. 8. 2014 vo veèerných hodinách ta-
neèná zábava v parku
  17. 8. 2014 popoludní koncert dychovej 
hudby Støíbròanka 

* Taneèný dom 
Pohybová aktivita na udržanie zdravia, zníženia 
stresu, pre zábavu i potešenie, zameraná na 
zvýšenie pohybovej kultúry a sebavedomia ob-
èanov.
Rýchlokurz ¾udových tancov. Lektormi budú ta-
neèníci z Folklórneho súboru Máj z Piešśan. Na 
záver si všetci spolu zatancujeme.
Kedy: Október 2014 

*Aby sme advent prežívali v láske a porozu-
mení
Zhotovenie Beckovského adventného venca, 
ktorý bude inštalovaný na námestí, obkolesovaś 
bude zelenú plochu okolo Trojièného ståpa. Kaž-
dý obèan, ktorý bude maś záujem, môže odpre-
zentovaś svoje zruènosti a podie¾aś sa na výrobe 
zaujímavého a netradièného adventného venca.
Kedy: 29. 11. 2014

* Blíži sa èas Vianoc
Tradièné vianoèné trhy, Mikuláš, èert a anjel za-
vítajú do Beckova...
Kedy: 6. 12. 2014 

 Toto je naša ponuka kultúrneho vyžitia na rok 
2014. Srdeène vás všetkých na tieto podujatia 
pozývame. V prípade, že dôjde k zmene termínu 
niektorých podujatí, budete o tejto skutoènosti 
vèas informovaní.
 Jana Ježovicová, kultúrna pracovníèka

 Moja prababka Štefánia Jamrichová sa narodila v USA v Newarku pri 
New Yorku v roku 1904 (25. 8. 1904 Newark - 17. 4. 1985 Beckov). Jej 
rodièia Ján a Zuzana Jamrichovci odišli koncom 19. storoèia z Beckova za 
prácou do Ameriky. Žili tam päś rokov. Praprababka pracovala ako kuchár-
ka v pivovare niekde v Pensylvánii a jej manžel ako robotník. Prababka a jej 
rodièia po návrate do vlasti bývali dokonca života v Beckove, tu sa vydala za 
Samuela Èikla, beckovského ro¾níka a spoloène gazdovali. Narodili sa im 
dve deti, dcéra Anna (vydatá Jarošèiaková) a syn Ján - môj dedko. Dedko si 
založil rodinu v Beckove, mali opäś dve deti, dcéru Janku a syna ¼ubomíra 
- môjho otca. My sme výnimka vzh¾adom na Èiklovcov, lebo sme 3 deti, 
ale typickí pre maminu rodinu (Nová ¼ubovòa). Najstaršia z nás je sestra

Monika, ktorá tancovala a hrávala volejbal, v súèasnosti je v 1. roèníku me-
dicíny na KU v Prahe; potom som ja, Jana, som v 4. roèníku bilingválneho 
gymnázia a brat Tomáš je v 2. roèníku na priemyslovke v Novom Meste nad 
Váhom. 
Janka, kde všade si dosia¾ chodila do školy? Do základnej školy som 
chodila štyri roky v Beckove, potom som prestúpila na štyri roky do 8-roè-
ného gymnázia v Novom Meste nad Váhom a pokraèujem na bilingválnom 
anglickom gymnáziu v Suèanoch pri Martine, som v 4., predposlednom, 
roèníku.
Zatia¾ mal šport v tvojom živote asi najdôležitejšie miesto. Ako si 
zaèínala? Športovaś som zaèala od troch rokov - lyžovala som. Sme špor-
tová rodina, máme dobrodružnú povahu, èo vidieś na našich dovolenkách - 
chodíme raftovaś (najlepší šport po lyžovaní na odreagovanie). Od 2. triedy 
som zaèala hraś hokej, lebo môj brat, keï nastúpil do 1. triedy, zaèal v Tren-
èíne hrávaś hokej a otec si povedal, že keï vozím jedno dieśa, tak môžem 
aj druhé. Pri hokeji som zostala najdlhšie, hrala som až do minulého roka. 
Celých 9 rokov som hrala hokej! Aj v Amerike som hrávala.
Ako sa stalo, že si tretí roèník absolvovala v USA? Do USA som išla 
z 3. roèníka Bilingválneho gymnázia v Suèanoch. Chcela som študovaś 
v USA alebo v Kanade, ale vybrali ma do USA - bola som vo Wisconsine 
v mesteèku Holmen na ich strednej škole. Táto škola mi umožnila hraś hokej 
vo ved¾ajšom meste. Firma, ktorá sprostredkováva štúdium v zahranièí, mi 
vybrala školu, kde sa dal hraś hokej. 
Preèo śa zaujal práve hokej? Hokej zaèali hraś brat a bratranec v Trenèí-
ne, kde som hrávala aj ja, neskôr, keï brat skonèil, zaèala som hraś v diev-
èenskom tíme v Topo¾èanoch, a potom som išla naspäś do chlapèenského 
tímu, ale v Púchove. V dievèenskom sme hrávali dvakrát do týždòa, ale 
s dievèatami som hrala málo, hrali tam aj 35-roèné ženy. S chlapcami boli 
lepšie tréningy a rýchlejšia súśaž. Chalani trénovali štyrikrát v týždni, a po-
tom zápas na ¾ade bol každý víkend. V Púchove som hrala s o dva roky 
mladšími chlapcami. V Trenèíne som bola jediné dievèa v tíme. Bola som 
s nimi od malièka a dobre sme si vychádzali, aj keï nie vždy to bola „sran-

BECKOVSKÍ ŠTUDENTI VO SVETE 
Janka Èikelová v USA alebo V rodisku prababky po sto rokoch

Rodný list Štefánie Jamrichovej
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da.“ Hrávala som útoèníka, kamarát bol obranca, tréner mu èasto hovoril: 
„To, že je dievèa neznamená, že sa jej nemôžeš ani dotknúś,“ a tak som 
skonèila na mantineli a dlho som to cítila. Chalani z môjho tímu ma aj tro-
chu šetrili - ale súperi sa zamerali na mòa, hlavne v Púchove. Nemala som 
vážne zranenia, zlomeniny, len obèas narazené zápästie, ale nikdy som 
nemusela do nemocnice, našśastie. Deväś rokov v hokeji bolo krásnych - aj 
svoju dcéru by som tam dala, je to super hra, zažije sa ve¾a „srandy,“ èlovek 
získa fyzickú aj psychickú zdatnosś.
Môžeš porovnaś školský hokej doma a v  USA? V USA je omnoho 

vyššia úroveò. Majú èisto 
dievèenský tím, každý deò 
je tréning 2 hodiny a zápasy 
sme mali dvakrát do týždòa. 
Všetky športy majú v rámci 
školy, každú sezónu hrajú 
súśaže. Za 4 mesiace sme 
museli stihnúś všetky zá-
pasy. Jeseò som nehrala, 
v zime som hrala hokej a na 
jar futbal. Športové zápasy 
majú aj vysokú divácku ná-
vštevnosś. Naše semifinálo-
vé a finálové zápasy vysielal 
aj športový kanál v televízii. 
Dobre to majú vymyslené. 
Letné športy sa rozdelia na 
jar a jeseò; prázdniny sú 
ako u nás, ale dlhšie. Moja 
škola konèila 7. 6. 2013 (ja 
už v máji). Kedyko¾vek by 
som išla naspäś! Študenti 
z cudziny chodia obyèajne 
v 3. roèníku. 

Kto financoval tvoj pobyt? Mne to platili rodièia, ale dá sa ísś aj cez šti-
pendium, a potom rodièia istú sumu doplatia. Americké rodiny si neúètujú 
za to, že sú u nich deti, chcú takto spoznaś inú kultúru, preto aj študijný 
pobyt v USA vyjde najlacnejšie. Rodiny ich chcú a deti tam rady chodia. 
Správajú sa k nim nie ako k hosśovi. V druhej rodine som mala troch súro-
dencov. Bolo tam super. Zmenila som rodinu, lokálny koordinátor mi vybral 
druhú rodinu, kde bolo vynikajúco. Na škole sme boli šiesti z cudziny, 3 
z Brazílie, jedna z Èíny, jeden z Thajska. 
Èo môžeš povedaś o úrovni tamojšej školy? Uèitelia sú v USA viac 
otvorení, priate¾skejší, celkovo sú Amerièania otvorenejší. Uèivo sa uèí viac 
z praktickej stránky, dávajú ve¾mi ve¾a písomných úloh, nauèíme sa menej, 
ale dlho to vieme. Doma sa nauèíme viac. Mala som tam aj španielèinu, 
a tam bolo vidieś, že nie sú zvyknutí uèiś sa naspamäś. Zameriavajú sa na 
praktické úlohy, napr. predmet enviromentalistika: na praktickej výuèbe 
sme vyśahovali chrobáky a iné živoèíchy z potoka. Na anglickom jazyku 
sme robili prezentácie o rôznych krajinách. Èítali sme knižku o vojakovi vo 
Vietname a mali sme vytvoriś zoznam pesnièiek z tej doby. Pozerali sme ve¾a 
filmov - napríklad vojnové filmy (nie celé, len èasti). Doma som sa vôbec ne-
uèila, robila som len písomné úlohy. Bolo ich ve¾a, napísala som sa až-až, 
ale už som to vedela a test som urobila. Neskúšalo sa ústne pred tabu¾ou 
ako u nás (iba prezentácie), dávali nám testy, mala som väèšinou A, málo 
B; iba zo psychológie C, ktorá bola ve¾mi nároèná. 
Ako to bolo v rodine, kto ti pral, varil a podobne? Pranie bolo jedno-
duché, prala som si v praèke. Domáce práce sme mali podelené. Uprato-
vala som, umývala riad, spoloène sme kosili trávnik, odhàòali sneh. Varili 
len rodièia. Obaja chodili do práce, hosśovská mama bola farmaceutièka 
a hosśovský otec poèítaèový technik. Mali tri deti vo veku 17, 15 a 6 rokov 
a ešte chceli štvrté dieśa. Boli to ve¾mi mladí rodièia, mali 37 rokov. Už dve 
deti mali na vysokej škole. Štát dáva študentom peniaze na deti, pre nich je 
výhodné maś deti poèas štúdia, dostanú byt, lepšie dokonèia školu. 
Aké bolo jedlo? Moja rodina varila. Normálny chlieb nemajú, iba toustový, 
jedla som tam brokolicu, èo som neznášala, aj polotovary. Na raòajky býval 
toustový chlieb (miesto masla som používala majonézu), morèacia saláma, 
cereálie, pizza rožky do mikrovlnky; na pitie mlieko alebo pomaranèový 
džús. Na obed, býval už skoro, o 11.30 h, na výber boli tri rôzne jedlá 
ako bageta, pizza, hranolèeky, zemiaková kaša, aj mäsá, takos (z mexickej 
kuchyne, placka s mäsom a zeleninou) a zeleninová èasś - pri platení sme 
museli maś na tácke mlieko a zeleninu (mala som svoje èíslo, na ktoré som 
si požièiavala aj knižky). Keï som platila obedy, ukázalo mi, ko¾ko mám pe-
òazí, karta sa dala dobiś, ukazovala fotku a mala 4-miestne èíslo. Obed som 
si mohla priniesś aj z domu. Jedlo som si nosila z domu, aby som nebola 
hladná v èase medzi školou a tréningom, ktorý býval po škole a domov som 
prišla až po 18. hodine. Veèera bola doma, varili ju rodièia. Polievky sa tam 

nevaria. Nauèila som ich variś kapustnicu - varia si ju doteraz. 
Udržiavaš kontakty s americkou rodinou? Kontakty udržiavame dote-
raz cez facebook, skype, ale menej èasto kvôli èasovému posunu. Plánu-
jem tam o rok znovu prísś na 3-4 týždne. 
Máš odtia¾ aj zvláštny zážitok? Na moje narodeniny (v marci) som do-
stala darèek - lístky na zápas NHL Chicago Blackhawks, môj ob¾úbený tím. 
Boli sme tam celá rodina a všetkým sa strašne páèilo. Hokej predtým vôbec 
nepoznali, moji hosśujúci bratia teraz fièia na hokeji. V rodine si neustá-
le posielajú SMS, aj deti volajú k sebe sms-kou, hoci sú všetci v jednom 
dome! 
Cnelo sa ti po domove? Spojenie s rodinou doma som, samozrejme, 
udržiavala. Zo zaèiatku som každý druhý týždeò skypovala, potom raz do 
mesiaca až 6-týždòov. Nemala som ani èas, cez víkendy sme boli preè, 
s kamarátmi, s rodinou. Chodili sme na nákupy aj na 5 hodín (!), èo som 
nechodila, keï som nemusela. 
Ako si využívala vo¾ný èas? Na šport a kamarátov. Spoznala som tam 
ve¾a kamarátov, chodievala som s nimi do klubu, kde hrali garážové kapely 
- bolo to super. Nemala som auto, doprava tam nefunguje, preto som mu-
sela vždy zohnaś niekoho, kto ma bude voziś. Aj na hokejové tréningy ma 
museli voziś, lebo boli v susednom meste, iba futbal bol v našej škole. Do 
školy ma vozila hosśovská sestra, ale chodili aj školské autobusy, stáli na 
každom rohu. Deti vozilo ve¾a autobusov, každý mal svoju traś. Všetky deti 
museli sedieś, ale nikdy neboli plné....
Aký bol návrat na Slovensko? To bolo śažké, horšie ako tam. Ako štvr-
táèku ma èaká maturita zo slovenského a anglického jazyka, zvyšok - mati-
ka, fyzika - na budúci rok (štúdium na bilingválnom gymnáziu je päśroèné). 
Teraz máme 30 hodín týždenne, no uèím sa aj ïalší jazyk, ruštinu. 
Èo ïalej? Už vieš, na ktorú vysokú školu pôjdeš? Neviem, ale nieèo 
s fyzikou, robotiku, astrofyziku, ale to ešte uvidíme. Potrebujem zarobiś aj 
peniaze na letenky do USA. Teraz douèujem cez víkendy angliètinu a v lete 
plánujem nejakú brigádu.  

Zhovárala sa Dana Badžgoòová

Janka Èikelová po víśaznom zápase

Janka s americkou rodinou na terase domu
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ROZPRÁVKOVÁ NITRA
 V stredu 26. 2. 2014 sa žiaci 2., 3. a 4. roèníka našej základnej školy 
zúèastnili divadelného predstavenia Mátohy v Divadle Andreja Bagara v Nitre. 
Mesto Nitra nás privítalo príjemným slneèným poèasím. Deti sa obèerstvili, po-
slinili a s radosśou a oèakávaniami sa usadili vo ve¾kej sále divadla. Smiech, 
veselosś, ale i obavy a strach sme mohli badaś v tvárach našich detí - divákov 
pri sledovaní hlavného hrdinu Mateja, ako sa do sveta vybral h¾adaś si ženu 
s „päś pé“. Poèas svojej cesty musel veru všelièo podstúpiś: navštíviś èertov, 
tancovaś so strigami, èi uhádnuś nároèné hádanky. Cestu mu, našśastie, sprí-
jemòovali vtipné až smiešne postavy, ktorým sa schuti zasmiali aj naši žiaci. 
Nakoniec sa všetko dobre a šśastne skonèilo - ako to už v rozprávkach býva ☺.
 Po divadelnom predstavení pokraèoval náš výlet prehliadkou exteriéru Ni-
trianskeho hradu a Katedrály sv. Emeráma. Dôkladne sme si poprezerali hrad-
né nádvorie, ktoré nám ponúklo krásny výh¾ad na mesto a rieku Nitra. 
Slneèné lúèe sme si vychutnali ešte aj poèas prechádzky po Svätoplukovom 
námestí. 
 Usmiati, spokojní a plní kultúrnych zážitkov sme sa v popoludòajších hodi-
nách vrátili domov  pod beckovské bralo. Mgr. Miroslava Geržová

Nezabudnute¾né spomienky
 Celé sa to zaèalo 3.3.2014. Ráno sme sa všetci stretli na stanici v Novom 
Meste nad Váhom a odtia¾ sme sa vybrali vlakom ,,Horalky Sedita“ do Liptovské-
ho Mikuláša a autobusom do Závažnej Poruby. 
Hotel sme mali hneï pod svahom, ale žiadny výh¾ad z okna na svah nás, bohu-
žia¾, neèakal. Hneï po príchode do Ski Opalisko sme sa ubytovali, naobedovali  
a vybrali na svah. Tam sme sa zaradili do oddielov a mohli zaèaś lyžovaś.  Aby 
som neurazila snoubordistov, mohli zaèaś snoubordowaś. Zaèiatoèníkom pán 
uèite¾ vysvetlil pokyny správania sa na svahu. Prvýkrát sme si zapli lyže a snou-
bordy. Naše lyžiarsko - snoubordové dobrodružstvo sa mohlo zaèaś.  Pokroèilí 
vyrazili priamo k vleku a zaèiatoèníci sa sústredili na okraji zjazdovky. Pozor-
ne poèúvali pokyny k úspešnému zvládnutiu nášho kurzu. Pán uèite¾ a pani 
uèite¾ka vysvet¾ovali, ukazovali jednotlivé prvky a my sme opakovali, sem-tam 
i spadli na zem. Prvé popoludnie nám ubehlo neskutoène rýchlo a my sme sa už 
museli vybraś na veèeru. Každý veèer si uèitelia pripravili pre nás iný program. 
Napríklad turistiky, ktoré nikto z nás nemal rád. Dva razy sme vystupovali hore 
boènou zjazdovkou a dolu sa zošmykli po chrbte a bundách... Keï sme sa ve-
èer vrátili do chaty, každý kus obleèenia na nás bol mokrý. Poèas jednej z týchto 
turistík nám dokonca zaèal padaś sneh  a raz nám uèitelia dovolili, aby sme ich 
zgu¾ovali. Zhora zjazdovky bol nádherný výh¾ad na osvietený noèný Liptovský 
Mikuláš. Ïalší veèer sme si my pripravili program na tému ,,Izba baví izbu“. 
Najviac nás zaujal spev Lauriky, žiaèky zo Základnej školy Lubina. Mala naozaj 
nádherný hlások. Posledný veèer sme sa vybrali autobusom do Liptovského 
Mikuláša, kde pre nás vyuèujúci objednali kino s názvom Ve¾ká oriešková lúpež. 
Po príchode nás èakalo ve¾ké prekvapenie. Malièké kino, sotva tridsaś sedaèiek 
a žiadna kola èi pukance!!! Na to v našom trenèianskom kine nie sme zvyknutí. 
Ráno sme vstávali väèšinou o šiestej, i keï budíèek bol naplánovaný až 7,30, 
no nikomu z nás sa už nechcelo dlhšie vylihovaś v posteli. Vidina snehu a pohy-
bu na svahu bola pre nás omnoho lákavejšia. Celé dopoludnie i popoludnie sme 
trávili na svahu,  lyžovali a bordovali. Postupne sa z nás stávali tí najlepší lyžiari 
a snoubordisti na zjazdovke. Domov sme sa vrátili so želaním, aby sme si o rok 
opäś, už ako skúsení lyžiari a snoubordisti, mohli náš výcvik zopakovaś.
Bol to pre nás ten najlepší a najbezstarostnejší týždeò tohto roka. 

    Anna Mária Hyžová, 8.roèník

Fašiangy, Turíce, Ve¾ká noc ide...
 „Na fašiangy výskaj, v pôste brucho stískaj!“

 Veru tak, na Slovensku sú fašiangy obdobím radosti a veselosti. A naša ško-
lièka toto obdobie využíva na fašiangový ples. Tento rok sme oslávili mini výroèie 
- 5 rokov od jeho vzniku. Týždeò príprav vyvrcholil v sobotu veèer slávnostným 
otvorením. Pani riadite¾ka A. Ilavská privítala takmer 120 hostí.  Poïakovala im 
za to, že prišli, pretože výśažok z plesu pôjde na dokonèenie školskej jedálne. 
A úvodným tancom, s jediným mužom našej školy, pánom Jaroslavom Strakom, 
sa ples mohol zaèaś. Po prvom taneènom kole vystúpili so svojím taneèným 
programom žiaci našej školy. Ïalším prekvapením pre hostí bolo vystúpenie 
folklórneho súboru Máj z Piešśan, ktorý svojím úèinkovaním dotvoril atmosféru 
plesu. Ruch na taneènom parkete utíchol až pri polnoènom losovaní tomboly. 
Do tanca - doslova až ,,do rána bílého“ hrala hudobná  skupina Viva Band. Ich 

SLÁVNI BECKOVANIA -
- NÁŠ BECKO

 Dòa 5. 2. 2014 našu základnú školu navštívil beckovský rodák, cesto-
vate¾, fotograf, zároveò náš bývalý žiak Peter Ondrejoviè, ktorého milovníci 
dobrodružných výletov po svete poznajú pod menom Becko. Napriek svojej 
neustálej zaneprázdnenosti sa našim žiakom venoval takmer celé dopolud-
nie, kde sa podelil o svoje cestovate¾ské zážitky z celého sveta. Beseda 
zaèala Beckovým rozprávaním, že už ako malý chlapec vždy túžil maś krídla, 
èo jeho detský sen èiastoène naplnil paraglajdingový padák. 
 Deti hneï zo zaèiatku získal fotografiami svojej rodnej dediny a okolia 
(Beckova a Rako¾úb) z vtáèej perspektívy. Premietania sa zúèastnili i tí na-
jmenší. Zážitky z ciest po Afrike, Venezuele, Amazónie, Európskych Álp, 
poprepletané mnohými príbehmi, outdorovými aktivitami ako lezenie po ska-
lách, splavovaním dravých riek, horskou cyklistikou, lietaním, ale i stretnutia 
s nádhernými na divoko žijúcimi zvieratami ako sú krokodíl, anakonda, mrav-
èiar, piraòa, kapybara, rôzne druhy opíc, antilop, hadov a pavúkov, zebier a 
v neposlednom rade domorodcami a ich exotickým folklórnym obleèením.
 Pre všetkých zúèastnených to bol neopakovate¾ný zážitok, poèas kto-
rého sme získali nové vedomosti a poznatky. Touto cestou by sme zároveò 
chceli poïakovaś Beckovi za jeho trpezlivosś a èas, ktorý nám venoval. 

Mgr. Marcela Pekarovièová

repertoár piesní oslovil nielen starších, ale aj mladých. Všetci, èo sa prišli zaba-
viś, si urèite prišli na svoje.
Naše ve¾ké ïakujem patrí najmä rodièom, priate¾om a sponzorom našej ško-
ly, bez ktorých by sme ples pripravovali len s śažkosśami. Sú to títo menovite: 
OBEC BECKOV, ZŠ BECKOV, FIRMA ELIPOS, AUTOSERVIS TOMÁNEK, 
ROYAL DOM, FIRMA LAURIS - obalový materiál, PEKÁREÒ ŠVEC, REX, FA-
MILY PIZZÉRIA, ZLATÝ PAVÚK, EVITECH, s.r.o, FIRMA ŠKORPIÓN, JOSPI, 
CUBO SHOP, F-PLUS, ALL CONTROL, pán Cipciar, pani Zuzana Nemèeko-
vá, pani Antónia Bánovská, rodina Z. Matláka, rodina M. Gábu ml., rodina ¼. 
Hajduška, rodina P. Strieženca, rodina M. Babulica, rodina Kopèanová, Mgr. A. 
Èièalová, rodina J. Straku, rodina Bednáriková, Ing. Janka Kubánová, rodina D. 
Hladkého, rodina Švachová, rodina M. Èikla, rodina M. Ïuríka, Mgr. A. Ilavská, 
Mgr. N. Ježková, rodina Ing. J. Martiša.
 A ešte jedno ïakujem zamestnancom ZŠ, deviatakom a rodièom, ktorí sa 
podie¾ali na príprave a realizácii plesu.    Martina Striežencová
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 V tento deò vzdávame úctu uèite¾om a uèite¾skému povolaniu. Aj keï 
som už v seniorskom veku, rada si spomeniem na uèite¾ov, ktorí ma uèili. 
V prvom rade to bola pani uèite¾ka Antónia Höhne, ktorá ma uèila v prvom 
roèníku, a tak dala základ môjmu vzdelaniu. Práca uèite¾ov prvákov bola 
vždy dôležitá, aby vedeli žiakov vždy zaujaś a hravou formou nauèiś, daś 
základy vzdelania. V tých rokoch sa v Beckove vyuèoval  1. až 5. roèník, 
a potom sme odchádzali do Nového Mesta nad Váhom. V roku 1959 sa do-
konèila výstavba základnej školy v Beckove, a tak už žiakom odpadlo kaž-
dodenné cestovanie. Do novej školy prišlo ve¾a nových a mladých uèite¾ov, 
ktorí sa snažili z našich detí vychovaś platných èlenov spoloènosti. Urèite sa 
im to v mnohých prípadoch podarilo, veï mnohí žiaci zastávajú významné 
miesta v rámci svojho povolania èi už na Slovensku alebo v zahranièí. 
 Pri tejto príležitosti chcem spomenúś pani uèite¾ku Ruženu Hubinovú 
a pani uèite¾ku Martu Rehákovú, ktoré sú na zaslúženom dôchodku, ale za 
svojho pôsobenia v našej škole vychovali ve¾a žiakov. A nechcem zabudnúś 
ani na uèite¾ov, ktorí pôsobia na škole teraz a ktorí majú ve¾kú zodpoved-
nosś a mnohokrát riešia ove¾a väèšie problémy ako tí naši bývalí uèitelia. 
 Pri èítaní týchto riadkov si urèite každý spomenie na toho svojho uèi-
te¾a, ktorému dôveroval a ktorého mal rád. Nuž teda poïakujme spoloène 
všetkým, ktorí žijú medzi nami, ale aj tým, ktorí nás už opustili za ich lásku 
k svojmu povolaniu. Zostanú vždy v našich srdciach. Ïakujeme!

Marta Šimková
Na fotografii, ktorá vznikla náhodne sú žiaci pred bývalou katolíckou 
školou (dnes Cukráreò pod hradom) v šk. r. 1951/1952, kedy autorka 
bola prváèkou.

DEÒ UÈITE¼OV - 28. MAREC

 Je tu marec. Niekomu sa možno z håbky pa-
mäti vynára spomienka na deò, keï popoludní 
bolo vidno na uliciach ženy a sem-tam i mužov 
s náruèím plným kvetov. Ten deò bol 28. ma-
rec, Deò uèite¾ov. Kvety od vïaèných žiakov boli 
nemým, ale ve¾avravným uznaním uèite¾ského 
povolania. Dnes je tento výjav iba zriedkavou, 
ojedinelou výnimkou. Bohužia¾...

 Jan Amos Komenský - uèite¾ národov, na pa-
miatku ktorého sa deò jeho narodenín slávi ako 
Deò uèite¾ov v príhovore k Ve¾kej didaktike napísal:

Aby uèitelia menej uèili a viac nauèili,
Aby bolo v škole menej zhonu, márnej práce,
Ale zaruèeného úspechu.

Byś uèite¾om sa nemá odvážiś ten, kto pozná len 
jednu pieseò. (Francúzske príslovia)

Èas je ve¾ký uèite¾. Bohužia¾, zabíja svojich žia-
kov.  (Hector Berlioz)

Dobrý èlovek je uèite¾om horšieho, horší èlovek 
je materiálom èloveka dobrého.
Ten, kto si neváži svojho uèite¾a, alebo nemá rád 
materiál, s ktorým pracuje, dopúšśa sa chyby. 

(Lao-c‘)

Držaś sa hoc aj zlého uèite¾a, je pre mladých ¾udí 
zdravé; utužuje to svaly. (Max Beerbohm)

Duša bez uèite¾a, akoko¾vek cnostná, je ako roz-
pálený uho¾, ponechaný na seba: skôr vychlad-
ne, ako sa rozhorí.  (Ján z Kríža)

História je uèite¾kou života. (Marcus Tullius Cice-
ro) - Historia magistra vitae. (la) 

H¾adajme spôsob, aby uèitelia menej uèili a žiaci 
viac pochopili. (Jan Amos Komenský)

Jeden otec je lepší ako sto uèite¾ov.
(Nórske príslovia)

Jediným uèite¾om hodným toho mena je ten, kto-
rý vzbudzuje ducha slobodného premýš¾ania a 
rozvíja cit osobnej zodpovednosti.

(Jan Amos Komenský)

Kniha je základom poznania, uèite¾om vekov, 
vládcom krá¾ovstva ducha.

(Lucius Annaeus Seneca)

Knihy sú nemí uèitelia. (Aulus Gellius)                                        

Nijaký uèite¾ nestroskotal na svojej nevedomos-
ti, mohol stroskotaś, iba keï nevychádzal s trie-
dou. (Erza Pound)

Nuda je smrte¾ný hriech uèite¾a.
(Johann Friedrich Herbart)

Pamätajte si, že kým budeme platiś viac generá-
lom ako uèite¾om, nebude na svete mier.

(Jan Masaryk)

S úctou k platom uèite¾ov. 
Zlí uèitelia sú znaène preplácaní a dobrí uèitelia 
sú znaène nedoplácaní. Platové tabu¾ky majú 
sklon zjednocovaś a riadiś sa viac vekom. 

(Milton Friedman)

Skúsenosś je uèite¾om všetkých vecí.
(Julius Caesar)

Smútky sú našimi najlepšími uèite¾mi.
Èlovek uvidí ïalej cez slzu ako cez ïalekoh¾ad.
Zármutok je inštruktorom múdrych.

(George Gordon Byron)                         

Ten vyuèujúci je najlepší, ktorý najviac nauèí, 
hoci je aj prísny. (Móric Beòovský)

Tým, ktorí sa chcú uèiś, mnoho ráz škodí vážnosś 
uèite¾ov. (Marcus Tullius Cicero)

Úspech je zlý uèite¾. Kvôli nemu si múdri ¾udia 
myslia, že nemôžu prehraś. (Bill Gates)

Zlé povahy nikdy nemajú núdzu o uèite¾ov.
(Publilius Syrus)

Zlý uèite¾ - zlý aj žiak, zlý žiak - zlý aj uèite¾.
(Mongolské príslovia)

Žiaci aj uèitelia majú školu radi, nech hovoria èo-
ko¾vek, lebo sú tam prestávky.      (Eduard Bass)

Život je škola, v ktorej neúspech je lepším uèi-
te¾om ako úspech. (Süleyman I.)

DEÒ UÈITE¼OV

Výberové konanie
Obec Beckov pod¾a ustanovenia § 4 ods. 1 zákona è. 596/2003 Z.z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a § 5 zákona è.552/2003 Z.z.  o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie  riadite¾a / riadite¾ky

Základnej školy s materskou školou Jozefa Miloslava Hurbana
Beckov s predpokladaným nástupom dòa 1.7.2014

Požadované  predpoklady a požiadavky:

A. Kvalifikaèné predpoklady a osobitné kvalifikaèné predpoklady:
a. Získanie profesijných kompetencií pod¾a § 7 a 34 zákona NR SR è. 317/ 2009 
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 1 Vyhlášky  MŠ SR è. 437/2009 Z.z., kto-
rou sa ustanovujú kvalifikaèné predpoklady a osobitné kvalifikaèné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 
b. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
c. Absolvovanie 1.atestácie alebo jej náhrady pre príslušnú kategóriu a podkate-
góriu pedagogických zamestnancov

B:  Iné  kritériá a požiadavky:
a. Bezúhonnosś v zmysle § 9zákona .è.317/2009 Z.z o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 
3 ods. 3 zákona è. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
b. Zdravotná spôsobilosś pod¾a § 10 zákona NR SR è. 317/2009 Z.z.
c. Ovládanie štátneho jazyka pod¾a § 11 zákona NR SR è. 317/ 2009 Z.z.
d. Znalosś príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie

C:  Zoznam požadovaných dokladov: 
a. Písomná prihláška do výberového konania
b. Štruktúrovaný životopis
c. Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a absolvovaní 1.atestácie
d. Návrh koncepcie rozvoja  školy / v rozsahu max  3 strán /
e. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
f. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riadite¾a školy
g. Èestné vyhlásenie uchádzaèa na použitie osobných údajov pre potreby výbero-
vého konania v súlade so zákonom è. 428/ 2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov.

       Uchádzaèi, ktorí splnia kvalifikaèné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na 
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho zaèatím. Výberová komisia overí a 
posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzaèov.
Dátum a miesto podania prihlášky :
Prihlášky  zasielajte do 22.4.2014 v zalepenej obálke oznaèenej nápisom:
Neotváraś - výberové konanie na adresu: Obec Beckov, Obecný úrad è.180, 
916 38 Beckov.
V Beckove, dòa 24. marca 2014. Karol Pavloviè, starosta obce
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 Možno sa Vám zdajú tieto veršíky známe. Autorovi najbližší príbuzní však vedia, že vznikli v mysli a napísal ich 
zo srdca ich manžel, otec, starý otec, brat a náš jubilant PAVOL STRIEŽENEC. 
 Prispievate¾ do Beckovských novín, bývalý poslanec OZ, èlen komisie životného prostredia i velite¾ Obecného 
hasièského zboru v uplynulých dòoch oslávil svoje okrúhle jubileum - 60 rokov. 
 V mene všetkých mu želám dobré zdravie, sviežu myse¾ a pevný krok na ïalších životných cestách. Nech sú 
jeho ïalšie roky naplnené Božou milosśou pod Jeho vedením.  Ing. D. Jarábková

PZ Hurban Beckov sa lúèi
 Dòa 17.12.2013 po dlhej a śažkej chorobe navždy opustil po¾ovnícku 
a streleckú verejnosś Slovenska a Moravy Ing. Vladimír Provazník z Vyško-
va vo veku 73 rokov. V produktívnom veku pôsobil ako pedagóg na Vyso-
kej škole pozemného vojska Vyškov. Na dôchodku pôsobil ako podnika-
te¾ v obchodnom sektore. Obec Beckov bola jeho srdcovou záležitosśou, 
èasto sa tu zdržiaval, rád sa pohyboval po našom katastri obdivujúc jeho 
krásu a živoèíchy v òom. Mal tu ve¾a priate¾ov, a to nielen po¾ovníkov.  
Vždy bol ochotný pomôcś pri každej príležitosti v rámci svojich možností.
Èesś jeho pamiatke!       Pavol Hladký

Spoloèenská kronika
BLAHOŽELÁME (február - marec - apríl)

55 rokov: Ján Kroèitý, Pavol Minárik, Anna Košútová,
   Anna Jokrllová, Jarmila Èiklová

60 rokov: ¼uboš Podhorský, Pavol Strieženec
   Mária Hajdúšková

65 rokov: Jozef Zverbík, MUDr. Marta Vazovanová

70 rokov: Antónia Tekulová, Anna Kalabová

75 rokov: Jozef Vranka, Štefánia Nožinová, Anna Kroèitá

85 rokov: Anna Kollárová

ROZLÚÈILI SME SA: Roman Turek, Emília Klinèúchová

Odvážna školáèka 
alebo 

POZVÁNKA
NA DEÒ DETÍ 2014
 Sleèna na obrázku má len 8 
rokov, ale odvahy viac ako dosś. 
Veï ktože z nás by si prevesil 
takýto „šálik“ na krk priamo na 
holú kožu? Hoci odvážna Lívia 
zapózovala poèas Beckovských 
slávností 2013, fotku sme radi 
použili na propagáciu DÒA DETÍ 
- možno budú aj hady! Príïte sa 
pozrieś, zabaviś sa i zasúśažiś.
Kedy? 30. a 31. mája 2014. 

(b)

JUBILANTKA ANNA KROÈITÁ
 Polookrúhleho jubilea - 75 rokov - sa 
12. marca dožila naša milá susedka a èlen-
ka ZO JDS v Beckove pani Anna Kroèitá. 
Neraz nám pomohla pri tvorbe Beckov-
ských novín svojimi spomienkami i pohos-
tila nás chutnými zákuskami. Radi sa pripá-
jame ku gratulantom z radov  jej najbližších 
a do ïalších rokov jej želáme ve¾a zdravia, 
spokojnosti  a rodinnej pohody - nech ús-
mev na jej tvári stále žiari ako na obrázku 
s najmladším vnúèikom Tomáškom! 
Redakcia BN, netere Marta, Silvia 
a Mária, kolegyne a kolegovia zo ZO 

JDS v Beckove.

JUBILANT PAVOL STRIEŽENEC

Lieska konármi máva, jar jej slíže dáva.
Potom fialka príde na radu, tá rozvonia lúku, ba i záhradu.

Žltý kvietok prvosienky, ten aj vèielku priláka.
Tá už lieta, zimy sa veru ne¾aká.

Jar je už tu, drahí moji, najkrajšia èasś v roku.
Veï každý èlovek po zime má teplý úsmev v oku.

Pod briežkom na stráni malé slnko svieti.
Nie, to nie je slnko, je to podbe¾, deti.
Prebudil sa kvietok po tej dlhej zime,

je to kvietok zdravia - tak si ho nazvime.
Snežienka zas v lese, aj v snehu sa jej darí,

malý krehký kvietok - je to  posol jari.

Ing. Vladimír Provazník
na palebnej èiare v beckovskej Tehelni (2006)

AHOJ!  
 „Ahoj!“ - jeden z najèastejších pozdravov. Dávno sa u nás udo-
mácnil. Zdravia sa ním nielen deti, ale aj dospelí. Kto však pozná jeho 
pôvodný význam? Dnes už málokto vie, že to býval ob¾úbený pozdrav 
námorníkov. Slovíèko AHOJ  bolo napísané na prove každej lode.
Je skratkou týchto slov  „Ad Honorem Jesu“  - „Na poèesś Ježiša“. 
Tak, Ahoj, moji milí... (internet)

SPOMÍNAME
 Dòa 10. apríla uplynulo 
desaś rokov od chvíle, keï 
nás vo veku 80 rokov opustil 
náš milovaný otec, dedko a 
pradedko pán Štefan Opát. 
Celý svoj život rozdával dob-
rotu s lásku. Kto ste ho po-
znali a mali radi, venujte mu 
tichú spomienku. 

Smútiaca rodina
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 Koncom decem-
bra 2013 oslávila 
po Anne Klèovskej 
a Márii Vazovano-
vej svoje okrúhle 
jubileum aj posled-
ná z trojice našich 
deväśdesiatnièiek 
v roku 2013 - Mária 
Pavlíková (28. 12. 
1923). Samozrej-
me, nemohli sme 
chýbaś ani my, sta-
rosta obce a sociál-

na pracovníèka, na ponovoroènej návšteve 8. ja-
nuára 2014. Ako sa má oslávenkyòa? Vynikajúco! 
Veï je v tej najlepšej opatere u svojej dcéry Noriky 
a jej rodiny. Ani syn Anton s rodinou nevynechá 
návštevu u mamy, ani vnúèatá a ich rodiny. Dá sa 
povedaś, že na „staré kolená“ sa jej pošśastilo. 
Ale nebolo to vždy tak. 
 Mária Pavlíková, rod. Horváthová, prišla do 
Beckova v roku 1945, do služby u prof. Chúru a je-
ho rodiny, ktorý mal dom v Matiaške (dnes v òom 
bývajú Jurzovci). Na vodu chodili oproti cez ulicu 
- studòa bola pred domom Viselkovcov. Chúrov-
ci mali dom aj v Trenèíne na námestí pri kostole, 
pán profesor bol šéfom detského oddelenia tren-
èianskej nemocnice a pani Chúrová pochádzala 
z advokátskej rodiny. Dodnes je vraj pri dverách 
detského oddelenia tabu¾ka s jeho menom.
 Cez druhú svetovú vojnu slúžila u nemeckých 
dôstojníkov doma vo Vozokanoch pri Galante. Za 
službu dostali aj s inými dievèatami sadu striebor-
ných príborov s hákovými krížmi. Syn  Tonko ešte 
donedávna mal z neho schovanú poslednú lyžicu, 
ale už sa aj tá niekde stratila... Mária Pavlíková si 
pamätá, ako sa na konci vojny pred Rusmi scho-
vávali do sena. Žilo sa śažko. Z obdobia dospie-
vania si uschovala  spomienku na úraz. Išla  na 
bicykli a zrazilo ju auto. Hoci mala sadru na nohe, 
musela ísś s otcom do zemiakov na celý deò. Mala 
len 15 rokov. Jej otec Eugen Horváth a mama 
Helena, rod. Farkašová, mali 6 detí, Mária bola 
najstaršia, potom 4 bratia a posledná bola sestra. 
 Beckovèan Anton Pavlík si všimol Máriu Hor-
váthovú, keï bol v krème u Hargašky (dnes Sevo-
tech) a ona išla okolo do Matiašky, a tak zaèal za 
òou chodiś k Chúrovcom, hoci domácej pani sa to 
nepáèilo. Ved¾a bývali Barincovci, s ich sestrou sa 

kamarátila. Dávala im prebytky jedla od Chúrov-
cov, aj ïalšiemu susedovi Horákovi, samozrejme, 
so súhlasom pani Chúrovej.
 Svadbu mali v katolíckom kostole v Beckove 
v máji 1950. Najskôr bývali so Zbudilovcami v do-
me po prof. Chúrovi, pretože ten po znárodnení 
musel dom opustiś. Mária prišla do Beckova asi 
v lete 1948. Anton Pavlík (14.2.1923 - 8.6.1993) 
bol na konci druhej svetovej vojny ranený, dlho si 
lieèil p¾úca v Hágoch, kde sa stretol s raneným 
Adamom Školárom z Beckova. Anton Pavlík do-
stal ako vojnový poškodenec bolestné - trafiku. 
Bola tam, kde je dnes zastávka autobusov pri 
zdravotnom stredisku. Najskôr sa mladí manželia 
živili predajom novín a tabaku v tejto trafike. Na to-
var chodil Anton Pavlík pešky do Nového Mesta 
nad Váhom. Pani Mária si dobre pamätá, ako raz 
v zime sa ho nemohla doèkaś... Bola vtedy ve¾ká 
fujavica, a tak mu išla oproti a pomohla s bato-
hom. Táto živnosś netrvala dlho. Keï nechali tra-
fiku (nedalo sa tým uživiś...), manžel sa zamestnal 
v Jednote ako závozník - vozili cement, vykladali 
vlaky. Neskôr robil vo Vzduchotechnike, a potom 
sa obaja zamestnali v beckovskom JRD, ale to už 
išli deti do školy. 

 Nový dom si Pavlíkovci po-
stavili v roku 1957 a syn Tonko 
sa do neho narodil o rok neskôr 
po 8 rokoch bezdetného man-
želstva. Manželia Pavlíkovci mali 
dve deti, k Antonovi pribudla do 
rodiny dcéra Norika. Dnes má 
Mária Pavlíková 6 vnúèat a 4 
pravnúèatá (piate je na ceste). 
 Anton Pavlík, syn: „Mama 
bola veriaca katolíèka a otec 
komunista - a vedeli spolu žiś! 
Tato s òou spoèiatku chodieval 
aj do kostola, aj keï mu to vyèí-
tali na straníckych schôdzach. 
Neskôr prestal, ale mama nie.“
 Obe ich deti boli na sv. 
prijímaní aj birmovke. Keï bol 
Anton Pavlík predsedom MNV, 
zaslúžil sa o to, aby bola základ-

ná škola v Beckove, a nie v Kálnici... Beckovskú 
školu otvorili 20.12.1959 a A. Pavlík ako starosta 
obce predniesol slávnostný prejav. 
 Aké má zá¾uby? Pani Mária bola z ro¾níckej ro-
diny, od detstva pracovala na roli, na gazdovstve, 
kde  chovali aj kone a ostatné hospodárske zvie-
ratá, teda hospodárenie mala v krvi. Preto aj išla 
pracovaś do JRD,  najskôr na ro¾u, potom do žatvy 
a skonèila v pridruženej výrobe (Drevina pri JRD).

Vojnové príbehy z Vozokan:
 U jedného gazdu sa ruskí vojaci pýtali na die-
vèatá, ale on im tvrdil, že žiadne u neho nie sú, 
a keï ich našli ukryté v stodole, jeden z nich gaz-
dovi rozśal rý¾om hlavu. 
 Stalo sa, že prechádzajúci ruskí vojaci necha-
li màtveho druha na nosidlách v dedine, lebo ho 
nemali ako prevážaś. Vraj tí, èo prídu po nich, ho 
vezmú. Ale vojaci, keï našli màtveho druha, mys-
leli si, že ho zabili miestni a bolo zle. Našśastie, 
v dedine bol jeden èlovek, èo vedel po rusky zo 
zajatia, a tak zachránil dedinu. 
 Nemci našli rodinu so 6 deśmi pri veèeri. Keï 
videli, ko¾ko majú detí, tak nevzali od nich niè, kvô-
li deśom. 
 „Bol rok 1968 v Beckove,“ spomína syn Anton 
Pavlík: „S mamou sme išli na nákup do dediny. Na 
námestí stáli maïarské vojská (v rámci interven-
cie sa zúèastnili aj vojská ïalších krajín Varšavskej 
zmluvy, nielen Sovietska armáda) a dôstojník sa 
snažil dohovoriś s predsedom MNV Jozefom Hubi-
nom. Hubina sa „rozprával“ s dôstojníkom o tom, 
že na hrade bola vyvesená èierna zástava (dal ju 
tam Vlado Harmády). Potreboval tlmoèníka, a tak 
oslovil našu mamu náhodou idúcu okolo, a tá pre-
kladala, že „zástavu musia zvesiś,“ ale Hubina vy-
hlásil: „Ten, kto ju tam zavesil, nech si ju aj zvesí!“ 
Tak zástava zostala visieś, bola na ve¾mi neprístup-
nom mieste, nikto sa neodvážil.“
 Zaś Jarko Straka sa zapája domácimi príbehmi 
o slivkových guliach. Dedko zjedol až 100 kusov 
na posedenie, ale Jarko len 48... „Babka vedela 
robiś neprekonate¾né knedle,“ - zaś si na ne spo-
mína dodnes, „takú kned¾u som ešte nejedol, ako 
varila ona, parená, gu¾atá...“ V nede¾u sa chodie-
valo na korzo pod Èervenú horu, k „Obrázku“ na 
fialky... 
 Spomienky a zase len spomienky, ale viac sa 
zapájajú deti. Babka je už unavená, predsa 90 ro-
kov je úctyhodný vek. A nám nezostáva len poïa-
kovaś za pozvanie a oslávenkyni zaželaś ešte ve¾a 
krásnych a spokojných dní, aby sa mohla radovaś 
z vnúèat a pravnúèat, veï v nich rodina Pavlíková 
a Horváthová pokraèuje aj v ïalšom storoèí. 

Dana Badžgoòová

NAJSTARŠÍ OBYVATELIA OBCE - 90 - MÁRIA PAVLÍKOVÁ
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 Ladislav Mednyánszky miloval Beckov, jeho úžasný 
a inšpiratívny chotár, výtvarne zaujímavých ¾udí aj starý 
rodinný kaštie¾, „...kde všetko bolo také staré, tak ve¾-
mi minulé, tak pochmúrne poetické, so š¾achtickou 
patinou...“ (Denníky. Kalligram, SNG, Bratislava 2007, 
s.27).  Vo svojich Denníkoch z rokov 1877 - 1918 si 
v Beckove 9. mája 1881 zapísal: „Ráno som písal list 
matke. Fúka silný vietor. Dopoludnia som ma¾oval jedné-
ho drotára. Potom som èítal. Popoludní som èítal starej 
mame noviny. O pol tretej som išiel ma¾ovaś von do ovoc-
ných záhrad za cintorínom...“ Alebo 27. apríla 1908: 
„Jar pri Váhu. Vo ve¾kej záhrade, za skleníkom vzdialené 
modré vrchy. Klíža, Lašid, malá záhrada“ (s.154). Dávne 
beckovské spomienky z 1. januára 1909: „Jarná nála-
da v Klíži, kvitnúce ovocné stromy. Skorá jarná nálada 
pri vode Váhu, sivé slnko v korunách topo¾ov. Slneèná 
popoludòajšia nálada pod lipou“ (s.188). Alebo 22. máj 
1910: „Vèera, v sobotu dopoludnia, som bol opäś pri 
Váhu, všetko bolo nevýslovne pekné, svieža zelená, 
ve¾a kvetov, sivá voda, kde-tu modré reflexy...“ (s.233). 
 Možno týchto pár riadkov i priložené obrázky, ktoré 
vznikali za podobných okolností inšpirujú aj v súèasnosti 
aspoò na malú prechádzku ...po stopách baróna Med-
nyánszkeho.

17. apríla si pripomenieme 95. výroèie úmrtia.

JARNÝ BECKOV NA OBRÁZKOCH LADISLAVA MEDÒANSKÉHO

 Sezóna 2014 na Beckovskom hrade je spojená s menom jeho najzná-
mejšieho majite¾a - vojvodu Stibora I. zo Stiboríc. V roku 2014 uplynie 600. 
rokov od jeho úmrtia. A tak sa mocný feudál v èase znova vráti na svoj hrad 
a slávnostne zaháji  tohtoroènú sezónu. Stane sa tak poèas nastávajúceho 
víkendu - 12. a 13. apríla. V sobotu bude hrad otvorený od 9. hodiny do 
veèera, o 10. hodine bude slávnostná kanonáda. Vojvoda Stibor so svojimi 
rytiermi a družinou pripravili pre návštevníkov celodenný program, na hrade 
bude prebiehaś ukážka stredovekého života, dobový tábor, ukážka zbraní, 
lukostrelecká strelnica, stre¾ba z vrhacích zbraní, ako aj rôzne zábavné a 
interaktívne hry pre deti. Predstavia sa i doboví remeselníci, bude možné 
ochutnaś stredovekú kuchyòu. Samotný hlavný program zaène o 13. ho-
dine, kedy k prítomným prihovorí vojvoda Stibor. Vyvrcholením sobotného 
programu budú 2 veèerné prehliadky hradu o 19. a 20. hodine.
 V nede¾u 13.4. bude Beckov patriś sokoliarom, ktorí budú na hrade od 
10.- 17. hodiny a predvedú 4 sokoliarske vystúpenia. Srdeène pozývame na 
Beckovský hrad všetkých milovníkov feudálnej histórie, legiend a povestí!
Bližšie informácie o podujatí nájdete na www.hrad-beckov.sk.  

Hrad Beckov, záujmové združenie
www.hrad-beckov.sk
info@hrad-beckov.sk
032-7742727 p. Iveta Martišová
tel. 0903406562 p. Juraj Hlatký

 Vstupné pre obèanov s trvalým pobytom v Beckove zostáva nezmene-
né: deti do 15 rokov zdarma (musia byś v sprievode dospelej osoby), ostatní 
0,30 eur.
 Vyššia cenu vstupenky pre Beckovèanov bude len v prípade, že sa zvý-
ši vstupné aj pre ostatných návštevníkov, ako napr. pri koncertoch, zabíjaè-
kách a pod.

 Pri uplatòovaní tejto z¾avy je nutné vopred oznámiś pokladníèke, že 
si uplatòujete „beckovské vstupné“ a v prípade potreby sa  preukázaś  
obèianskym preukazom. Neodporúèame spoliehaś sa na to, že keï vy 
poznáte pokladníèku, musí ona spoznaś vás.  

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SEZÓNY NA BECKOVSKOM HRADE!
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       Je to len nieko¾ko týždòov, èo sme v kruhu našich rodín a s našimi blíz-
kymi slávili narodenie Ježiška. Spoloène sme si želali šśastné a milostiplné 
prežitie týchto najkrajších sviatkov roka. Preto sa nám môže zdaś, že akosi 
prirýchlo k nám prichádza èasś roka, ktorá je akoby v protipóle Vianoèných 
sviatkov. Radosś, smiech a zábava, ktoré sme vnímali, sa zrazu menia 
na odriekanie a tichosś. Sviatoène prestretý stôl zrazu strieda striedmosś. 
       Poïme sa však spoloène pozrieś, èi je Pôstne obdobie naozaj len 
obdobím odriekania. 
 Všetci vravíme, že žijeme rýchlo túto dobu. Rodièia nemajú èas na deti, 
manžel na manželku, priate¾ na priate¾a a èastokrát èlovek nemá èas na 
Boha. Zmierili sme sa s týmto tvrdením - dokonca sme si našli aj ospravedl-
nenie preèo... Veï musíme chodiś do práce, plniś povinnosti, staraś sa o...
       Viete, aj za èias Pána Ježiša ¾udia museli chodiś do práce. Aj on po-
máhal Sv. Jozefovi v jeho tesárskej dielni. Aj oni isto zažili stres, ak nestí-
hali dodaś zákazku, ktorú si u nich niekto objednal. Pritom Ježiš vo svojej 
Božskej trojjedinosti dobre vedel, že aj v èasoch, ktoré žijeme my, sa ¾udia 
budú ponáh¾aś. Preto nám prostredníctvom písma hovorí, aby sme rozlišo-
vali, èo je v živote dôležité a správne a že bez toho, aby sme si našli èas aj 
na Boha, zmení sa nás život na neustále naháòanie sa. Èo je však úžasné, 
Boh nám to nehovorí len slovami èi radami. Spôsob „ako na to“ nám uka-
zuje vo svojom Synovi, keï  odchádza  na púšś, aby sa tam 40 dní venoval 
hlbokej modlitbe. Stvorite¾ ide živým príkladom svojmu stvoreniu. Od ni-
koho nechce, aby teraz odišiel na púšś, jedol tam len korienky a kobylky. 
Vyzýva nás, aby sme vytvorili sami sebe podmienky na dobrú prípravu pre 
stretnutie s ním, keï svojím slávnym zmàtvychvstaním vo Ve¾konoèné ráno 
prinesie vykúpenie každému jednému z nás. Preto, ak nás má Pôstne ob-
dobie pripravovaś na stretnutie so zmàtvychvstalým Kristom, bolo by ne-
dostaèujúce pozeraś sa naò len ako na èas, keï sa máme zdržovaś mäsa 
èi bujarej zábavy. Ak nás Pôstne obdobie má pripravovaś na stretnutie so 
zmàtvychvstalým Spasite¾om, je to pre nás obdobie príležitostí. Príležitosti 
zaèaś nanovo s našou vierou, so vzśahom k mojim blízkym. Príležitosś od-

pustiś susedovi, správaś sa lepšie k manželovi, manželke, nájsś si èas na 
deti, najmä však zaèaś nanovo s Bohom. Ak nám On daroval svojho Syna, 
nájdime a darujme mu aj my svoj èas. Ak nevieme ako, zaènime aj maliè-
kosśou, spomeòme si na Boha poèas našich každodenných povinností, 
pomôžme ¾uïom v našom okolí, aj keï to od nás neèakajú. Dôležité je 
zaèaś a pokraèovaś. Tak, ako Ježiš, vstal aj po treśom páde pod krížom, 
aby naplnil svoju lásku k nám. Pretože po pádoch a ukrižovaní prichádza 
víśazstvo nad smrśou.  

 Všetkým vám zo srdca želám, aby ste èas Pôstu prežili ako èas Lásky 
a vo Ve¾konoèné ráno spievali slávnostné Aleluja.         Váš p. farár Cyril

Rogier van der Weyden, Triptych Ukrižovania, (cca 1445)

DRAHÍ PRIATELIA!

 Drahí bratia a sestry, 
keïže sa blíži Ve¾ká noc, chcel by som vám ponúknuś nieko¾ko myšlienok, 
ktoré by vám - ako jednotlivcom i spoloèenstvám, mohli pomôcś na ceste 
obrátenia. Tieto zamyslenia sú inšpirované slovami svätého Pavla: „Veï po-
znáte milosś nášho Pána  Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás 
chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili“ (2 Kor  8,9). Apoštol 
to napísal kresśanom v Korinte. Aby ich povzbudil do ve¾kodušnej pomoci 
veriacim v Jeruzaleme. Ktorí trpeli núdzu. Èo znamenajú tieto slová svätého 
Pavla pre nás, dnešných kresśanov?  Èo pre nás znamená výzva na chudo-
bu a život v evanjeliovej chudobe? 
 V prvom rade nám to ukazuje, ako Boh pracuje. On sa nezjavuje odetý 
vo svetskej moci a bohatstve, ale v slabosti a chudobe: „...hoci bol boha-
tý, stal sa pre vás chudobným...“ Kristus, veèný Boží Syn, ktorý je s Ot-
com jedno v jeho moci a sláve, zvolil si byś chudobným; prišiel medzi nás 
a priblížil sa každému z nás; odložil svoju slávu a zriekol sa seba samého, 
aby mohol byś vo všetkom ako my (porov. Flp 2,7; Hebr 4,15). Ako sa Boh 
stal èlovekom, to je ve¾ké tajomstvo! No dôvodom toho všetkého bola jeho 
láska. Láska, ktorá je milosśou, ve¾kodušnosśou a túžbou priblížiś sa; lás-
ka, ktorá neváha obetovaś seba samu za toho, koho miluje. Caritas, láska, 
znaèí deliś sa s milovaným o všetko. Láska nás robí podobnými, vytvára 
rovnosś, búra múry a odstraòuje vzdialenosś. Toto Boh s nami robí. Ježiš 
naozaj „pracoval ¾udskými rukami, myslel ¾udským rozumom, konal ¾udskou 
vô¾ou, miloval ¾udským srdcom. Narodený z Panny Márie, sa naozaj stal 
jedným z nás, bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu“ (Gaudium et 
spes, 22). 
 Drahí bratia a sestry, kiež poèas tohto Pôstneho obdobia celá Cirkev je 
ochotná a zapálená vydávaś svedectvo o evanjeliovom posolstve - posolst-
ve lásky milosrdného Boha, nášho Otca, ktorý je pripravený každého objaś 
v Kristovi - všetkým, ktorí žijú v materiálnej, morálnej a duchovnej biede. 
Podarí sa nám to však len do tej miery, do akej napodobníme Krista, ktorý 
sa stal chudobným a obohatil nás svojou chudobou. Pôstne obdobie je 
najvhodnejším èasom na sebazapieranie; mali by sme sa sami seba pýtaś, 

èoho sa môžeme vzdaś, aby sme pomohli ostatným a obohatili ich našou 
vlastnou chudobou. Nezabúdajme  na to, že skutoèná chudoba bolí; bez 
tohto rozmeru pokánia žiadne sebazapierania nemá význam. Nedôverujem 
almužne, ktorá niè nestojí a ktorá nebolí. 
 Duch Svätý, prostredníctvom ktorého sme „ako chudobní, a mnohých 
obohacujeme, akoby sme niè nemali, a pritom nám všetko patrí“ (2 Kor 
6,10), nech nám pomáha v našich predsavzatiach a nech posilní náš záu-
jem a našu zodpovednosś za ¾udskú biedu, aby sme sa mohli staś milosrd-
nými a konaś milosrdne. Zároveò s týmto želaním sa modlím za každého 
jedného veriaceho a každé cirkevné spoloèenstvo, aby ich putovanie Pôst-
nym obdobím bolo plodné. Vás všetkých prosím, modlite sa za mòa. Nech 
vás Pán žehná a Panna Mária nech vás ochraòuje! František

POSOLSTVO SV. OTCA PÁPEŽA FRANTIŠKA NA PÔSTNE  OBDOBIE ROKU 2014 

Na zamyslenie
Hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiś chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiś bohatých.    Matka Tereza
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     Už len nieko¾ko týždòov èi dní nás delí od svä-
toreèenia nášho milovaného pápeža bl. Jána Pavla 
II., ktorého hneï po jeho smrti nazvali Ve¾kým. Teší-
me sa, pretože sme ho všetci dobre poznali. Teraz 
však chceme trocha naèrieś do materiálov, ktoré 
vykres¾ujú už tak známy portrét tohto svätca.
     Jeho knihy neboli ¾ahkým èítaním. Ich obsah 
je ve¾mi hlboký a jeho literárny štýl nároèný. Na 
každom jednom slove záleží, viaže sa k druhému, 
k odseku, k celku. Aby ste vyjadrili hlavnú myšlien-
ku niektorého diela, musíte ho dobre  preštudovaś. 
Nedá sa iba prelistovaś ako nejaký román èi èa-
sopis. Avšak tí, ktorí si trúfli spoznaś jeho uèenie, 
dotkli sa priamo tajomstva života, existenciálnych 
otázok a odpovedí celého ¾udstva, úcty a dôstoj-
nosti každého èloveka. V tom všetkom sa odzrka-
d¾uje zjavujúca sa Božia dobrota a jeho nekoneèné 
milosrdenstvo. To bol náš pápež! Ve¾ký v slovách, 
ešte väèší v živote, v ktorom ich uskutoèòoval. Kaž-
dodenne a verne, preto sú jeho slová i skutky také 
mocné.
     Netrúfam si hodnotiś nijaké jeho dielo, ale 
chcem sa s vami podeliś o pár myšlienok, ktoré sa 
dotkli mòa.
 „Ťažké veci sa dajú premodliś, premyslieś, pre-
meniś.“
     Áno, premena prichádza cez modlitbu a cie¾a-
vedomý duchovný boj o pravdu. Keï padla totalita 
koncom roka 1989, stal sa jeden ve¾ký zázrak: Sv. 
Otec  už o pár mesiacov - v apríli, vo ve¾konoènej 
oktáve, keï zaznieva Ježišovi víśazné ALELUJA!, 
vystúpil na Vajnorskom letisku z lietadla, pobozkal 
zem svojho milovaného Slovenska a za burácania 
tisícov ¾udí zaznelo jeho nezabudnute¾né: „NEBOJ-
TE SA!“
     A my sme sa prestali báś! Áno, podzemná Cirkev 
vyšla na svetlo, pretože Ježiš pris¾úbil, že brány pe-
kelné ju nepremôžu!
     Vo februári v tomto roku sa v Bratislave usku-
toènila verejná prezentácia projektu súśaže pre štu-
dentov stredných škôl na tému: PÁD KOMUNIZMU 
V PO¼SKU ZO SLOVENSKEJ PERSPEKTÍVY,  kto-
rý inicioval Ústav pamäti národa a Ve¾vyslanectvo 
Po¾skej republiky. Ak  vložíme do tohto historického 
okamihu Po¾ska meno jeho slávneho syna, je nám 
všetkým, ktorí pamätáme, jasné, že jeho vplyv na 
pád totality v Európe i na Slovensku bol obrovský. 
Blahoslavený pápež Ján Pavol II. sa nebál mašiné-
rie mocipánov, ktorí si rozdelili svet a ovládali ho 

strachom. Vedel povedaś pravdu, ktorá oslobod-
zovala, pretože on sám bol pravým svedkom a slu-
žobníkom Pravdy - Ježiša Krista. Bol služobníkom 
Slova, ktoré zjavilo milosrdenstvo Boha Otca a po-
výšil prvú nede¾u po Ve¾kej Noci na sviatok Božieho 
milosrdenstva. Jeho slová boli mocné, pretože boli 
plné Ducha. Blahoslavený Ján Pavol Ve¾ký Prav-
du nielen kázal, ale ON za òu aj trpel! „Z kríža sa 
nezostupuje!“ vyhlásil, keï ho premáhali zlé reèi, 
starosti o zverené stádo,  bolesti staroby spojené 
s dôsledkami atentátu. Mal blízko k chorým a k po-
stihnutým, k úbohým, mali vždy vyhradené miesto 
v jeho srdci a pri jeho návštevách. Jedával s chu-
dobnými, vážil si ženu ako takú a vyhradil jej význaè-
né a nezastupite¾né  miesto v Cirkvi. Miloval deti 
a rád ich žehnal. A ONY milovali svojho pápeža. 
„ABBA, OTÈE!“ sa ozývalo pri celosvetovom stret-
nutí pápeža s mládežou v Èenstochovej a mladí ho 
sprevádzali až po jeho posledné vydýchnutie, kedy 
zaplakalo celé Námestie sv. Petra a žiadne oko 
neostalo suché. Veï zomrel ten, ktorý miloval až 
do krajnosti! Na jeho rakve silný vietor symbolicky 
zatvoril knihu Evanjeliára, akoby sa zavrela brána 
Jubilejného roka. Takým bol celý jeho život!
     Moje pero by sa mohlo vypísaś pri vymenovávaní 
všetkého, èo krásne napísal, èo povzbudivé po-
vedal, èo sväté vykonal. Vieme však, že bl. pápež 
Ján Pavol II. od nás neodišiel definitívne „domov“ 
k Otcovi a jeho Synovi, pretože jeho modlitba za 
zverené stádo pokraèuje... Cítim to aj ja teraz, keï 
týmito riadkami spomínam na jeho vzácny život. Te-
ším sa, že tento pravý Izraelita - akoby ho nazval 
Ježiš, bude povýšený medzi svätých.

     Keï som sa pýtala pár ¾udí, èo si cenia na tom-
to vzácnom èloveku, odpovedali - svätosś, odvahu, 
zbožnosś - pridal tajomstvá svetla do modlitby po-
svätného ruženca z Ježišovho verejného úèinko-
vania, jeho múdrosś - vypracoval teológiu tela a už 
dávno vyzdvihol manželský zväzok.
     Jednou z najdôležitejších pápežových myšlienok 
je, že Boh toto povolanie milovaś tak ako miluje On, 
vpísal do našich tiel, keï nás stvoril ako mužov a 
ženy a nabáda nás, aby sme sa stali jedným telom 
(viï. Gn 2,24). Hovorí, že sa mýlia tí, ktorí poklada-
jú ¾udské telo za prekážku duchovného života. Na-
proti tomu zasa naša kultúra preceòuje telo a sex 
(viï. pozvánka na konferenciu z  Teológie tela na  
www.maranathapo.sk).

     Pápež toho ve¾a napísal - môžete si preèítaś sú-
hrn jeho prác na wikipédii a v iných zdrojoch - ale 
ve¾ké množstvo literatúry napísali druhí o pápežo-
vi. Nie je tu priestor na menovanie všetkých týchto 
diel, preto si vyberám aspoò nieko¾ko myšlienok 
z jeho prejavov a písomností, ktoré sú ve¾mi prak-
ticky a tematicky zostavené v malom dielku od Ma-
riána Beòova:  Ján Pavol II. - VLASTNÝMI SLOVAMI  
(vydala Dobrá kniha Trnava, 2005):

Chcem objaś - aspoò v duchu - všetkých synov 
a dcéry Slovenska... Rád by som sa stretol a roz-
prával s každým z vás, navštívil každú rodinu, pre-
cestoval vaše krásne kraje...

Pozdrav na letisku, Bratislava, 2003

Musíme ísś k tomuto dieśaśu, tomuto mužovi, Synovi 
Boha, v akejko¾vek śažkosti, v akomko¾vek nebez-
peèenstve, pretože keï ho budeme poznaś a milo-
vaś, skutoène zmení náš život.

Central Park v New Yorku, 1995

„ŽIVOT“ je jeden z najkrajších prívlastkov, ktorými 
Biblia pomenúva Boha. Je živý Boh.

Posolstvo Pápežskej akadémii vied, 1996

Ak si naozaj prajete nasledovaś Krista, ak chcete, 
aby vaša láska k nemu rástla a vydržala, potom mu-
síte byś verní modlitbe. To je k¾úè k živého vzśahu 
s Kristom. Bez modlitby vaša viera a vaša láska 
zomrie. Ak ste verní každodennej modlitbe a slávi-
te každú nede¾u svätú omšu, vaša láska k Ježišovi 
bude vzrastaś. A vaše srdce zakúsi hlbokú radosś 
a pokoj, aké vám tento svet nemôže daś.

Stretnutie s mládežou v New Orleans, 1987
 
¼udia nemôžu žiś bez lásky. Sú povolaní milovaś 
Boha a svojich blížnych, ale aby mohli milovaś 
správne, musia si byś istí, že sami sú milovaní Bo-
hom. Boh vás miluje, drahé deti! To som vám chcel 
povedaś... List pápeža deśom v Roku rodiny

Povzbudzujem Ťa (slovenský národ): nikdy sa ne-
hanbi za evanjelium! Chráò si ho vo svojom srdci 
ako najcennejší poklad, z ktorého môžeš èerpaś 
svetlo a silu do každodenného života.

Kázeò v Bratislave - Petržalke, 2003

Uète sa od Krista pravej láske: je to láska nároè-
ná, neh¾adá sebecký pôžitok, ale je otvorená pre 
sebadarovanie.

Stretnutie s mládežou, Nitra, 1995

Nemôžeme žiś bez lásky. Ak neprijmeme lásku, ak 
ju nezakúsime a neosvojíme si ju, a ak nebudeme 
s òou úzko spojení, náš život nemá zmysel. Bez 
lásky zostávame sami pre seba nepochopite¾ní.                                                                    

Posolstvo reho¾níèkam, Washington, 1979

Prvou podmienkou spásy je poznanie vlastnej hri-
ešnosti, a to aj dediènej. Ïalšou je jej vyznanie pred 
Bohom, ktorý neèaká na niè iné, než aby prijal toto 
vyznanie a èloveka spasil. Spasiś, to znamená ob-
jaś a s vykupite¾skou láskou pozdvihnúś, s láskou, 
ktorá je vždy ove¾a väèšia než akýko¾vek hriech.                                                                           
Prekroèiś prah nádeje

Lebo odpustenie dokazuje, že vo svete jestvuje 
láska, ktorá je silnejšia než hriech. Okrem toho 
je toto odpustenie základnou podmienkou zmie-
renia nielen vo vzśahu Boha voèi èlovekovi, ale aj 
vo vzájomných vzśahoch medzi ¾uïmi. Svet bez od-
púšśania by bol svetom iba studenej a bezoh¾adnej 
spravodlivosti, v mene ktorej by každý vyžadoval od 
ostatných len svoje práva. Dives in misericordia

Evanjelium obsahuje základný paradox: aby èlo-
vek našiel život, musí ho stratiś; aby sa narodil, 
musí zomrieś; aby bol spasený, musí vziaś na seba 
kríž. Toto je podstatná pravda evanjelia, ktorá vždy 
a všade bude narážaś na protesty èloveka.

Prekroèiś prah nádeje

JÁN PAVOL II. - VLASTNÝMI SLOVAMI

Ján Pavol II. a Matka Tereza 
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Cesta, ktorú vám ukazuje Ježiš, nie je ¾ahká. Skôr 
je chodníkom vedúcim na vysoký štít. Nech vaše 
srdce nezablúdi! Èím strmší je chodník, tým rých-
lejšie vystúpime k širším obzorom.

Posolstvo k Svetovému dòu mládeže, 1996

Nie všetko, èo jednotlivé osoby, alebo aj celé sys-
témy ponúkajú ako prejav slobody, je opravdivou 
slobodou. Treba vedieś brániś pravú slobodu èlove-
ka a každodenne ju budovaś v pravde.

Príhovor v Poprade, 1995

Buïte verní pravde a pravdu šírte, pretože pravda 
pretrvá, pravda nezmizne, pravda sa nepominie, 
nezmení sa. Posolstvo žurnalistom OSN, 1979

Mier je darom od Boha; ale muži a ženy musia naj-
skôr prijaś tento dar, aby vybudovali pokojný svet. 
¼udia to dokážu, len ak majú srdce jednoduché 
ako deti. Toto je jeden z najhlbších a najparadox-
nejších aspektov kresśanského posolstva: staś sa 
podobnými dieśaśu je viac ako morálne prikázanie, 
je to súèasś samotného tajomstva vtelenia.
 Posolstvo k Svetovému dòu mieru, 1996

Kristus nevysvet¾uje dôvody utrpenia abstraktne, 
ale predovšetkým hovorí: „Nasleduj ma!“ Poï! Svo-
jím utrpením sa zapoj do diela spásy sveta, ktoré 
sa uskutoèní prostredníctvom môjho utrpenia, pro-
stredníctvom môjho kríža.

Salvifici doloris

Každý ¾udský život je posvätný, pretože každý èlo-
vek je posvätný. Vo svetle tejto základnej pravdy 
Cirkev neprestajne vyhlasuje a chráni dôstojnosś 
¾udského života od chvíle poèatia po prirodzenú 
smrś. Posolstvo zdravotníkom, Phoenix, 1987

Cirkev odpovedá na kultúru smrti kultúrou lásky.
Ad limina apostolorum

- Biskupská konferencia v Brazílii

Rodina je prvou školou života. Pôsobenie, ktorému 
je èlovek vystavený vnútri rodiny, je rozhodujúce 
pre jeho budúci rozvoj.

Posolstvo k Svetovému dòu mieru, 1998

 Prispejte svojou bohatou kresśanskou tradíci-
ou k budovaniu identity novej Európy. Neuspokoj-
te sa iba s h¾adaním ekonomických výhod. Ve¾ké 
bohatstvo môže vskutku vyvolaś aj ve¾kú chudobu. 
Iba budovaním spoloènosti, ktorá napriek obetiam 
a śažkostiam rešpektuje ¾udský život vo všetkých 
jeho formách, propaguje rodinu ako miesto vzá-
jomnej lásky a rastu osôb, h¾adá spoloèné dobro 
a je pozorná na potreby najslabších, možno zabez-
peèiś budúcnosś na pevných základoch, blahodar-
nú pre všetkých.

Pozdrav na letisku, Bratislava, 2003

Demokraciu nemožno preceòovaś nato¾ko, aby 
sme z nej robili náhražku mravnosti, alebo „zá-
zraèný prostriedok“ na nemorálnosś. Z princípu je 
„poriadkom“ a ako taká je prostriedkom k cie¾u, nie 
cie¾om. „Morálny“ charakter demokracie nie je au-
tomatický, ale závisí od jej zhody s morálnym záko-
nom, ktorému sa musí podriadiś rovnako ako každá 
iná ¾udská èinnosś.  Evangelium vitae

Nikto sa nesmie stavaś cudzo alebo ¾ahostajne k osu-
du iného èloveka ¾udskej rodiny. Nikto nemôže tvr-
diś, že nie je zodpovedný za osud svojho brata. 

Centesimus annus

Keï sa bližšie pozrieme na to, èo dnešní muži 
a ženy oèakávajú od kòazov, napokon zistíme, že 
chcú len jedno: túžia po Kristovi. Všetko ostatné, 
ich ekonomické, sociálne a politické potreby môžu 
maś spoloèné s množstvom iných ¾udí. Od kòaza 
žiadajú Krista! A od neho majú právo dostaś Krista, 
predovšetkým skrze hlásanie Slova.

Dar a tajomstvo

Bože, od teba pochádza každé otcovstvo na nebi 
i na zemi. Ty si láska a život; urob, aby sa každá ¾ud-
ská rodina na orodovanie Božej Matky stala oprav-
divou svätyòou života a lásky, skrze Ježiša Krista, 
v Duchu Svätom. Amen.
Z Modlitby za rodiny, z Biskupskej synody, 1980

     A úplne na záver vyberám úryvok z nezabudnu-
te¾ných pápežových posledných slov, ktoré mal pri-
pravené a už ich nestihol preèítaś v nede¾u Božieho 
milosrdenstva 3. apríla 2005:
 „Aj dnes zaznieva radostné ve¾konoèné Aleluja. 
Dnešné èítanie z Evanjelia sv. Jána podèiarkuje, 
ako si veèer po svojom zmàtvychvstaní Ježiš stal do-
prostred svojich uèeníkov a „ukázal im ruky a bok“, 
znaky svojho bolestného umuèenia, ktoré mu z tela 
nezmizli ani po zmàtvychvstaní. Oslávené rany, kto-
ré ukázal o osem dní neskôr aj neveriacemu Tomá-
šovi, zjavujú milosrdenstvo Boha, ktorý „tak miloval 
svet, že dal svojho jednorodeného Syna“.
 Toto tajomstvo lásky je v centre dnešnej liturgie 
Bielej nedele, ktorá je zasvätená úcte Božieho mi-
losrdenstva. ¼udstvu, ktoré sa èasto zdá byś stra-
tené a premožené mocou zla, egoizmu a strachu, 
vzkriesený Pán ponúka dar svojej lásky, ktorá od-
púšśa, zmieruje a znovu otvára brány duše, aby do 
nej mohla vstúpiś nádej. Je to láska, ktorá premieòa 
srdcia a dáva pokoj. Ako ve¾mi ¾udstvo potrebuje 
pochopiś a prijaś Božie milosrdenstvo!
 Pane, ktorý si svojou smrśou a zmàtvychvsta-
ním zjavil Otcovu lásku, veríme v teba a s dôverou 
ti dnes opakujeme: Ježišu, dôverujem ti, zmiluj sa 
nad nami i nad celým svetom.“

       Ïakujem milým èitate¾om za trpezlivosś pri 
to¾kých riadkoch plných citátov a teším sa na nové 
diela, s ktorými sa s vami podelím v budúcich èís-
lach Beckovských novín.

sr. Anežka de ND - Alžbeta Žatková  

 Vážení èitatelia, opäś sme využili prí-
ležitosś na rozhovor s pátrom Leopol-
dom Jaroslavom Jablonským, správ-
com kláštora Rehole menších bratov 
františkánov, OFM, v Hlohovci a od 
roku 2013 aj v Beckove (pri parku). 
V minulom èísle nám rozprával o pro-
jekte Centra novej evanjelizácie, ktorý 
sa zaèal realizovaś od marca minulé-
ho roka práve v Beckove. Kláštorný 
kostol poskytol miesto pre špeciálnu 
pastoráciu. Takmer každý víkend sa v 
Centre novej evanjelizácie Jána Pavla 
II. schádzajú ¾udia zo západného a 
stredného Slovenska. Raz za mesiac 

sa tu konajú Modlitby za uzdravenie (zaèali v r. 2008 v Hlohovci, od apríla 
2013 sú v Beckove) - naposledy sa konali 8. 3. 2014. 
1. Páter gvardián, preèo ste sa zamerali na tému „Identita ženy“ v deò 
MDŽ? V rámci Modlitieb za uzdravenie sa snažíme poskytovaś formaèné vy-
uèovanie na rôzne témy, ktoré vnímame ako podstatné pre život kresśana v 
21. storoèí. Nateraz sa nám javilo vhodné dotknúś sa identity ženy tak, ako 
Boh vidí ženu svojimi oèami a k èomu ju povoláva. Vychádzali sme v prvom 
rade z Biblie. Budeme sa venovaś aj téme identita muža a mnohým iným 
témam. Vyuèovania a kázne sú väèšinou praktické a adresné, aby prinášali 
aktuálne posolstvo poèúvajúcim a praktické rady ako žiś biblické posolstvo 
v konkrétnom živote. 
2. Okrem modlitieb za uzdravenie prebieha aj evanjelizaèný kurz „Po-
žehnanie v rodine“. Na svojej stránke http://cne-beckov.sk/o-nas/kto-
sme/  píšete: „Otec a matka sa stávajú nosite¾mi požehnania v rodine.“ 
Ako vznikol tento kurz, aké má ciele a ako sa ich darí napåòaś? S akým 
ohlasom ste sa dosia¾ stretli u jeho úèastníkov? Kurz Požehnanie v rodi-
ne vznikal na základe mojich skúseností s prácou s rodinami a manželmi a 
problémami, ktoré sa najèastejšie vyskytovali vo vzśahu manželov a prenášali 

sa na generáciu ich detí. Kurz ponúka, ako môžeme zmeniś naše životy, 
dokonca aj keï už dlhšie nie je možné prijaś požehnanie od našich rodièov. 
Odkrýva päś k¾úèov, päś elementov požehnania; opisuje èo najviac bežných 
domácich situácií, kde požehnanie je odopierané (jedno môže byś to naše), 
a ponúkajú praktické efektívne metódy, ako vylieèiś zlomené srdcia a rodiny. 
Najdôležitejšou èasśou je poukázanie na spôsob života, ktorým my budeme 
šíriś požehnanie a staneme sa darom pre iných. Opäś sú ponúkané konkrét-
ne a praktické rady vychádzajúce z Biblie a skúseností rodín a manželov. 
3. Keïže sa pomaly zaèína turistická sezóna, chcela by som sa spýtaś, 
èi otvoríte kostol aj pre návštevníkov obce, ako to bývalo zvykom? Ak 
áno, prostredníctvom koho a ako to zabezpeèíte? Táto záležitosś je pre nás 
pomerne komplikovaná. Keïže v Centre novej evanjelizácie prebiehajú kur-
zy len víkendovo a poèas týždòa navštevujeme Centrum väèšinou z dôvodu 
údržby, takže nie je možné, aby sme kostol nechali otvorený poèas týždòa 
pre turistov, aj keï vnímam, že je to ve¾ká škoda. Nateraz skutoène neviem 
zabezpeèiś, aby to fungovalo. Za rozhovor ïakuje Dana Badžgoòová

Na návšteve v kláštore
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Fašiangy, Turíce, Ve¾ká noc ide, 
kto nemá kožúška zima mu bude... 

 Aj takto si naši predkovia piesòou pripomí-
nali blížiace sa Ve¾konoèné sviatky. Zrejme kvôli 
rýmovaniu si prehodili aj poradie sviatkov, pre-
tože slávnosś zoslania Ducha svätého - Turíce 
nasleduje až po Ve¾kej noci. Urèite to však ne-
znižuje našu radosś z toho, èo prichádza spolu 
s Ve¾kou nocou - oslòujúce jarné obdobie.
 Ve¾konoèné sviatky a jar sú dva pojmy, ktoré 
sa dajú śažko v našich zemepisných šírkach od-
deliś jedno od druhého. V èase, keï kresśania 
slávia Ve¾kú noc - sviatok vzkriesenia, životodar-
né lúèe jarného slnieèka prebúdzajú i prírodu 
k novému životu. Aj èlovek podvedome v sebe 
cíti príliv nových síl, akoby sa prebúdzal z dlhého 
spánku.
 Vo ve¾konoènom èase bolo v Beckove vždy 
veselo. Popri prejavoch zbožnosti, vlastnej od 
nepamäti slovenskému èloveku, boli typické aj 
prejavy mladíckeho nadšenia u mládencov chys-
tajúcich sa na šibaèku a polievaèku a obavy die-
vèat z oèakávaného Ve¾konoèného pondelka. 
Naoko boli z toho aj hnevy, ale v podstate každá 
dobre poliata dievèina sa v duši tešila, že je o òu 
záujem. Dakedy dospelí chlapi vybrali aj zbraò 
ve¾kého kalibru - hasièskú striekaèku. Vtedy die-
vèatá aj ženy radšej nevychádzali von! A na toto 
všetko sa zhovievavo usmievalo koneène hrejivé 
jarné slnieèko!
 Môj najsilnejší zážitok z ve¾konoèných rado-
vánok neviem zabudnúś dodnes. Aj keï zrovna 
nemá s polievaèkou niè spoloèného...
 Bola som druháèka na základnej škole a išla 
som s mamou vyobliekaná v nových èervených 
šatách a s ve¾kou èervenou maš¾ou vo vlasoch 
na slávnostnú svätú omšu do farského kostola. 
Chodníkom sme  prišli až po Hlávkovcov oproti 
Wienerovcom. Medzi domom Hlávkovcov a na-
sledovným domom Šimkovcov bola záhrada, 
v ktorej sa na èerstvej tráve pásli štyri morky 
a ve¾ký moriak. Doteraz neviem, ako ten mori-
ak preletel cez plot a pristál na mojom chrbte. 
Skôr, ako ho kabelkou moja mama odohnala 
odo mòa, stihol ma poriadne ïobnúś  zozadu do 
hlavy. Našśastie ma zachránila ve¾ká maš¾a. Od 
tej doby sa bojím moriakov a ani ich nekonzumu-

jem... A vysvetlenie? Vraj moriakov, rovnako ako 
býkov, dráždi èervená farba. Dobre vedieś!
 Keïže k mimoriadnym sviatkom patrí i mi-
moriadne menu, ponúkam jeden tip, možno sto-
roèný recept - ve¾konoèné jahniatko na víne.
 Jahòacie mäso pokrájame na menšie kusy, 
popreśahujeme ho údenou slaninkou, osolíme 
a vložíme do pekáèa na predtým pokrájanú, oko-
renenú a na masle opraženú zeleninu. Dáme to 
dusiś. Poèas dusenia podlievame každých 15-20 
minút vodou. Pred dodusením mäsa do mäkka 
zapražíme výpek múkou, pridáme paradajkový 
pretlak, jeden pohár èerveného vína a necháme 
ešte chví¾u podusiś. Hotové mäso polejeme ci-
trónovou šśavou - bude pikantné! Podávalo sa 
to tradiène so žem¾ovými kned¾ami, ale dnes to 
možno alternovaś aj s talianskymi cestovinami.
Tomu, kto tento recept skúsi, prajem dobrú 
chuś. 
 A všetkým obyvate¾om môjho milého Bec-
kova k nastávajúcim sviatkom Ve¾kej noci želám 
dobré zdravie a požehnanie pre dni sviatoèné 
i všedné!

Srdeène Vás zdraví O¾ga Drugová
z Bratislavy

VE¼KÁ NOC A SPOMIENKY NA BECKOV 
Ve¾konoèné vinše

Šiby, ryby, mastné ryby, dávaj vajcia do korbáèa 
a keï nie, daj kus koláèa.    (NMnV)  (s.640)

Prípitky
Na tvoje zdraví a na môj užitek!    (Modra)  (s. 611)

Adolf Peter Záturecký,
Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia.

Tatran Bratislava 1974.

MÁME TU UŽ JAR
 I napriek tomu, že tohtoroèná zima nám pri-
niesla množstvo nepríjemných prekvapení, keïže 
bola taká nijaká, bez snehu èi tuhých mrazov,  v 
súèasnosti už celkom iste môžeme povedaś, že 
definitívne kapitulovala.  Príroda sa prebúdza. Veï 
máme za sebou už jarnú rovnodennosś a aj keï 
nás ešte obèas prekvapí víchrica, máme za sebou 
i krásne slneèné dni. Meteorológovia konštatujú, 
že jar k nám zavítala dokonca skôr, ako po niek-
toré roky v minulosti. Rozkvitli nám ovocné stro-
my, ale aj kvietky v záhradách a v okolitej prírode. 
Potešili nás i ornitológovia konštatujúc prílet bo-
cianov i ïalšieho vtáctva prilietajúceho k nám zo 
vzdialenosti stoviek kilometrov... Oèarujúce krásy 
jari nás lákajú do prírody a spomienkami nás vra-
cajú do zážitkov minulých rokov našej mladosti. 
Veï táto krása nás obklopuje v celom našom 
chotári, èi už je to pod Lašidom, nad Skalicami 
i v Matiaške. Ale náš najbohatší èi najmalebnejší 
poh¾ad na blízke i vzdialenejšie okolie Beckova 
nám poskytuje náš  majestátny Beckovský hrad  
èi už v smere na Nové Mesto nad Váhom a Pieš-
śany, èi smerom na Inovec alebo Javorinu. Nieèo 
z týchto krás môžeme vidieś aj na fotografiách Iva-
ny Bubeníkovej v známej knižke Beckovský cho-
tár (2006), v ktorej zachytáva prchavé okamihy 
štyroch roèných období v našej obci a jej okolí. 
 Záverom našej krátkej spomienky na obklo-
pujúce nás krásy prebúdzajúcej sa prírody v èase 
príchodu Ve¾kej noci, sviatku obety nášho zmàtvy-
chvstalého Spasite¾a, zaželajme si milostiplné 
a požehnané ve¾konoèné sviatky, ve¾a zdravia, 
ve¾a lásky a ve¾a slneèných dní.

PhDr. Štefan Graca

ZLO NEEXISTUJE...
 Pán profesor na univerzite položil svojím študentom otázku: „Je všetko, èo existuje, stvore-
né Bohom?“ Jeden zo študentov nesmelo odpovedal: „Áno, je to stvorené Bohom.“ „Stvoril Boh 
všetko?“ - pýta sa ïalej profesor. „Áno, pane,“ odpovedal študent. Profesor potom pokraèoval: 
„Ak Boh stvoril všetko, znamená to, že Boh stvoril i zlo, ktoré existuje. A vïaka princípu, že naša 
èinnosś urèuje i nás samotných, teda Boh je zlo...“ Keï to študent poèul, stíchol. Profesor bol sám 
so sebou spokojný.
 Naraz zdvihol ruku iný študent. „Pán profesor, môžem Vám položiś otázku?“ „Samozrejme,“ 
odpovedal profesor. Študent sa postavil a spýtal sa: „Existuje chlad?“ „Èo je to za otázka? Samo-
zrejme, že áno. Tebe nikdy nebolo chladno?“ študenti sa zasmiali spolužiakovej otázke, ale ten 
pokraèoval: „V skutoènosti, pane, chlad neexistuje, v súlade so zákonmi fyziky je v skutoènosti 
chlad len neprítomnosś tepla. Èloveka a predmety môžeme popísaś a urèiś ich energiu na základe 
prítomnosti alebo vytvorenia tepla, ale nikdy na základe prítomnosti èi vytvorenia chladu. Chlad 
nemá svoju jednotku, ktorou ho môžeme meraś. Slovo chlad sme si vytvorili my, ¾udia, aby sme 
mohli popísaś to, èo cítime v neprítomnosti tepla.“ Študent pokraèoval: „Pán profesor, existuje 
tma?“ „Samozrejme, že existuje,“ odpovedal profesor. „Znovu nemáte pravdu, tma rovnako nee-
xistuje. V skutoènosti je tma vïaka tomu, že nie je prítomné svetlo. Môžeme skúmaś svetlo, ale nie 
tmu.  Svetlo sa dá rozložiś. Môžeme skúmaś lúè za lúèom, ale tma sa zmeniś nedá. Tma nemá svoju 
jednotku, v ktorej by sme ju mohli meraś. Tma je len pojem, ktorý si vytvorili ¾udia, aby pomeno-
vali neprítomnosś svetla.“  Vzápätí sa mladík spýtal: „Pane, existuje zlo?“ Tentoraz profesor neisto 
odpovedal: „Samozrejme, vidíme to každý deò, brutalita vo vzśahoch medzi ¾uïmi, trestné èiny, 
násilie, všetko toto nie je niè iné, než prejav zla.“ Na to študent odpovedal: „Zlo neexistuje, pane. 
Zlo je iba neprítomnosś dobra, teda Boha. Zlo je výsledkom neprítomnosti lásky v srdci èloveka. 
Zlo prichádza tak, ako keï prichádza tma alebo chlad - teda v neprítomnosti svetla, tepla a lásky.“ 
Profesor si sadol. Ten študent bol mladý Albert Einstein.  Zdroj: internet

Detské vinše

Uhádnete, kto sa skrýva za korbáèom?

(¼uboš Martiš)

Ladislav Mednyánszky - Mesteèko Beckov

Beckovský hrad a Považský Inovec 
 Hrady Beckov a Tematín si môžete pozrieś
v emotívnom traileri Jozefa Dovicina na: 
http://www.youtube.com/watch?v=qBT5dm-
fOYwE&feature=youtu.be.
Bol zverejnený 6.04.2014. Je to výsledok asi 
štvorroènej práce autora.
Za tip ïakujeme Kristíne Jurzovej. (b)
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 Milí bratia a sestry, priatelia, v mene nášho 
Pána Ježiša Krista sa Vám prihováram v tomto pôst-
nom èase, do ktorého sme vstúpili v celej kresśan-
skej cirkvi v rovnaký deò a rovnako toto obdobie aj 
slávime. Toto obdobie trvá 40 dní pred Ve¾kou no-
cou (okrem nedie¾). Ve¾ká noc má pohyblivý termín 
a je urèený na prvú nede¾u po splne mesiaca po 
jarnej rovnodennosti. To je odpoveï pre tých, ktorí 
sa pýtajú, preèo je Ve¾ká noc tak neskoro, preèo 
nemá, ako Vianoce, stabilný termín.
 Pôst, no najmä Ve¾konoèná nede¾a nám pribli-
žujú síce udalosti, ktorým sa skôr vyhýbame a ne-
venujeme im pozornosś, ale kto nachádza útoèisko 
v Trojjedinom Bohu, nemusí sa ich strániś. Pán Boh 
má odpovede na všetky ¾udské otázky. Dnes v Je-
ho slove nachádzame odpovede na otázku: ako 
nám dokazuje Boh svoju priazeò?
      Slovo Božie nám hovorí v liste Rímskym v 5 kap. 
vo 8. verši: „Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, 
že Kristus umrel za nás, keï sme boli ešte hriešni“. 
Pán Boh neposlal svojho Syna, aby za nás zom-
rel, pretože sme boli dosś dobrí, poslušní a nieèím 
výnimoèní. Ale Pán Boh poslal svojho Syna, pre-
tože nás nesmierne miluje. Keï niekedy strácame 
istotu, že èi nás Pán Boh skutoène miluje, mali by 
sme si spomenúś na to, že On nás miloval ešte 
skôr, ako sme sa ku Nemu obrátili. Pán Boh nás 
miloval skôr, ako sme Ho poznali a uvedomili si, že 
nás miluje. My sme si zaslúžili trest a odsúdenie, 
ale Boh sa v láske sklonil k nám a preukázal nám 
milosś - lebo nás zachránil skrze svojho Syna Ježiša 
Krista, ktorého poslal na svet pre naše zmierenie 
a ospravedlnenie. Pán Ježiš Kristus zomrel za nás, 
On za nás vytrpel krutú smrś, vypil kalich smrti až do 
dna. V tom je prejavená ve¾ká a nièím nezaslúžená 
láska. 
      Bratia a sestry, uvedomujeme si to, nestrácame 
istotu skutoènej Božej lásky? Nebývame skôr skep-
tickí a reptajúci? Práve tieto veci, pocity a otázky, 
ktoré sa nám objavujú v mysli smieme predložiś 
v modlitbách Pánu Bohu. Ba dokonca celý svoj ži-
vot máme predložiś Pánu Bohu, v pokore a v poká-
ní mu otvoriś svoj život, poèúvaś Ho a prijímaś nové 
dary. Predovšetkým dar Božej lásky. Božia láska je 
dar, ktorý tak ako iný dar, môže èlovek len prijaś, 
nemôžeme ho nikomu nanútiś. Je to dar uistenia, že 
Pán Boh ma miloval, miluje a bude milovaś, keï mu 
otvorím a odovzdám svoj život. Túto istotu musím 
prijaś vo viere a s vierou, že Pán Boh mi chce dobre 
a chce, aby som nezahynul pre svoje hriechy, trá-
penia, nepokoj, ale prijal oslobodenie od hriechov. 
Tento zápas o oslobodenie a o nový život vybojoval 

za nás Ježiš Kristus. Nám „staèí“ sa oprieś s istotou 
o túto Božiu lásku. 
      Toto je ve¾konoèná radosś, že Kristus za nás 
zomrel i vstal z màtvych. Pôstna doba nás má na-
smerovaś k prehodnoteniu, èomu veríme viac ako 
Pánu Bohu a v èom alebo v kom sú naše istoty a èi 
sme nestratili istotu v Bohu! Takýto pôst je prípra-
vou ku ve¾konoèným sviatkom. Takýto pôst je aj 
pozvaním ku spovedi a ku sviatosti Veèere Páno-
vej. Obracaś sa k Pánu Bohu v modlitbách, spo-
vedi a Veèeri Pánovej, ale neodvrátiś sa od seba, 
od svojho ega - od svojho ja, od svojich hriechov, 
od svojich nesprávnych postojov neprináša požeh-
nanie a oslobodenie. Myslíme si, že by sme viac 
stratili ako získali. Táto brzda, táto nevô¾a je v nás, 
lebo nemáme dostatoènú istotu, že nás Pán Boh 
v Ježišovi Kristovi skutoène a ve¾mi miluje. Že On 
nás miluje nekoneène viac ako rodiè svoje dieśa, 
viac ako manžel svoju manželku, viac ako dieśa svo-
jich rodièov. Apoštol Pavel èasto zdôrazòuje: „Kris-
tus miloval vás a seba samého vydal za vás alebo 
hovorí: Kristus miloval cirkev a seba samého vydal 
za òu.“ Božia láska napåòala a viedla Ježiša Krista. 
Všetko, èo robil, konal v láske k nám, ¾uïom.
      Aby sme zažili oslobodenie, Božie požehna-
nie a Jeho lásku potrebujeme od seba odstraòovaś 
hriech. Nemusíme chodiś ïaleko. Takými miesta-
mi, odkia¾ potrebujeme odstrániś zlo, ukazovanie 
prstom, zlomyse¾né reèi, putá neodpustenia - je to 
naše/moje JA - moje vnútro, môj život, ale sú to aj 
naše manželstvá a naše rodiny. Namiesto výèitiek 
a ukazovania prstom, èo ten druhý robí zle, v èom 
zlyháva a èo by mal robiś inak, aby som bol ja spo-
kojný a ja šśastný - rozmýš¾ajme iným spôsobom. 
Rozmýš¾ajme opaène: èo by som mohol/mohla 
zmeniś vo svojom správaní aj v postojoch, aby som 
moju manželku/manžela/deti/rodièov urobil šśast-
nejšou/šśastnejším? Èo by sme mali robiś inak, èo 
by sme mali zmeniś, aby sa nám žilo pokojnejšie, 
aby sme žili èistotne a slušne, aby sme sa vzájomne 
ctili, milovali a rešpektovali?
      Skúmajme svoje ja; neprehliadnime putá, ktoré 
nás zväzujú a nièia životy naše aj našich blížnych. A 
PROSME PÁNA BOHA O ODVAHU A SILU K BO-
LESTNÝM ZMENÁM V NAŠOM ŽIVOTE. Výsled-
kom bude Božie svetlo a Božia láska, Božie ve-
denie a požehnanie v osobných životoch i v živote 
našich rodín a cirkvi.
      Náš vzśah k Pánu Bohu zaèína vierou, že Boh 
dokazuje svoju lásku k nám. Tým dôkazom je Pán 
Ježiš Kristus, ktorý umrel za nás, keï sme boli ešte 
hriešni. On nás svojou smrśou vyslobodil od našej 

minulosti. Nech sa upevòuje naša viera a nech ras-
tie Božia láska v nás, aby sme boli aj my schopní 
v láske slúžiś ostatným.
      Pokojné, radostné a svetlom života prežiarené 
ve¾konoèné sviatky vám praje vaša zborová farárka 
Monika Cipciarová s rodinou. 

Ve¾konoèná modlitba 
 

Vzkriesený Pane, vzkries vo mne city 
úprimnej lásky, èo sa nenadýma - 

nech teèie prameò, doteraz skrytý, 
nech hriechu osteò viacej nemuèí ma! 

 
Vzkriesený Pane, vzkries vo mne ducha, 

èo súcit prejaví, obviaže rany - 
odej mi srdce do svojho rúcha, 

nech slúžiś blížnym vždy som odhodlaný! 
 

Vzkriesený Pane, vzkries vo mne túhy 
posvätné, krásne, ktoré povznesú ma - 

zmiluj sa, zmiluj, splaś moje dlhy, 
nevládzem, Pane, ve¾ká je to suma! 

 
Vzkriesený Pane, vzkries vo mne sily 
za Tebou kráèaś, vyznávaś Ťa všade, 

vzkries vo mne dobro, Spasite¾ môj milý, 
k nohám Ti srdce odovzdane kladiem! 

      Amen.
Zlatica Oravcová

BOH DOKAZUJE LÁSKU

 Dòa 6. 4. 1824 sa narodila v Novom 
Meste nad Váhom Anièka Jurkovièová, 
prvá slovenská hereèka, manželka Jozefa 
Miloslava Hurbana. Jej otec Samuel Jur-
koviè bol uèite¾, zakladate¾ ochotníckeho 
divadla a slovenského družstevníctva. 
Pod¾a svedectiev bola vzdelaná, inteli-
gentná, skromná, ale predovšetkým ve¾ká 
krásavica. 
 V polovici 19. storoèia to nemali ženy 
na Slovensku ¾ahké. V manželstve sa od 
nich vyžadovali pokora, oddanosś, ver-
nosś. V období štúrovcov však nastáva 
obrat. Objavuje sa pôvabná žena - náro-
dovkyòa Anièka Jurkovièová. Vyrastala 
v rodine ovplyvnená štúrovským duchom. 

V Bratislave študujúca mládež bola zoskupená okolo ¼udovíta Štúra. Neraz 
sa zastavili u Jurkovièovcov. Jej otec Samuel, i keï žili skromne, podporoval 
štúrovcov, èo sa podpísalo na Anièkinom ïalšom živote. Krásna Anièka bola 
ozdobou tejto spoloènosti. Mala obdivovate¾ov od š¾achticov až po štúrov-
ských študentov. Nepomohli napomenutia ani samotného Štúra, aj jeho brat 

Karol sa zah¾adel do jej oèí, keï poèas predstavenia medzi Anièkou a Já-
nom Franciscim láska iskrila. Pre jej krásu pri nacvièovaní divadelných hier 
vznikali spory medzi mládencami, pretože každý chcel hraś jej partnera. 
 Život Anièky Jurkovièovej s Jozefom M. Hurbanom nebola prechádz-
ka ružovým sadom. Stála po jeho boku v dobrom i zlom. Obdobie na fare 
v Hlbokom bolo zvlášś śažké. Hurban bol hlavnou postavou povstania. Stála 
pri òom v èase vypracovania Nitrianskych žiadostí, pri prijatí programu Žia-
dosti slovenského národa i neskôr. Hurban stál takmer polstoroèia na èele 
slovenského verejného života. Anièka Hurbanová prežila svojho muža o 17 
rokov (2.2.1905 v Martine). Mala deväś detí - štyri dcéry a päś synov. Je po-
chovaná v Martine na Národnom cintoríne. V roku 1983 nakrútil režisér Ján 
Lacko o jej živote trojdielny televízny film (a Anna Lacková - Zora vydala v ro-
ku 1982 knižku Anièka Jurkovièová vo vydavate¾stve Slovenský spisovate¾).
 Na jej poèesś sa od roku 1997 každoroène v Novom Meste nad Váhom 
koná Festival Anièky Jurkovièovej. Zúèastòujú sa na òom neprofesionálne 
divadelné súbory zo Slovenska i zahranièia. Podmienkou je, aby ich insce-
nácie zobrazovali postavenie ženy v spoloènosti. V tomto roku sa uskutoèní 
XVII. roèník festivalu. Bude sa konaś 6. až 9. apríla 2014. Ïalšou akciou 
tohto festivalu je odovzdanie kvetu Thálie významnej slovenskej hereèke. 

¼ubomír Paulus

ROZHÁDALA ŠTÚROVCOV
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Sociálna komisia v roku 2013
 Sociálna komisia (SK) sa v roku 2013 stretla 5-krát. Predsedníèkou SK je 
poslankyòa OZ Anna Kabelíková, tajomníèkou sociálna pracovníèka Dana Badž-
goòová a èlenkami sú Andrea Daneková, Daniela Šimková a Mária Švecová.
V roku 2013 sa SK vyjadrovala k rôznym sociálnym problémom našich obèanov. 
Prijímala podnety od obèanov a spolupracovala so starostom a sociálnou pra-
covníèkou pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie obyvate¾ov. V priebehu roka 
2013 nikto nepožiadal o mimoriadny príspevok pre obèanov v náhlej núdzi. 
 V roku 2013 sa narodilo 20 detí a všetci rodièia požiadali o podporu na dieśa. 
SK vo všetkých prípadoch odporuèila podporu na narodené dieśa vyplatiś. 
 Predsedníèka SK sa aktívne podie¾ala na Vianoènom stretnutí seniorov na 
pozvanie starostu v KD v Beckove 5.12.2013. Anna Kabelíková

Sociálna práca 2013

 Taliansky spisovate¾, novinár a básnik Nino Sal-
vaneschi v jednom zo svojich románov hovorí, že 
každé narodené dieśa je dôkazom, že Boh neprestal 
dôverovaś ¾udstvu. Sme toho však hodní? Pred nie-
ko¾kými týždòami Európsky parlament odmietol ude-
liś povolenie na pestovanie geneticky modifikovanej 
kukurice v rámci Únie, pretože jej pe¾ môže ohroziś 
niektoré druhy noèných motý¾ov. Tá Európa, ktorá 
sa stala takto bezpeènou pre hmyz, je však pod¾a 
štatistík už dlhodobo najnebezpeènejším kontinen-
tom pre dieśa pred narodením. Umelý potrat je tu 
totižto najèastejšou príèinou smrti, keïže o život pri-
praví jedno dieśa každých dvadsaśpäś sekúnd, èím 
Európa príde roène o vyše milión dvestotisíc svojich 
obèanov. Je to smutné, ale nenarodené deti môžu 
motý¾om to¾kú starosś o ich život len závidieś. Ten ich 
akoby úplne stratil hodnotu, keïže si z nich dokon-
ca aj vedci spravili nieèo ako stavebnicu, s ktorou si 
robia èo chcú nazývajúc to lákavým názvom výskum 
embryonálnych buniek. A to aj napriek tomu, že už 
aj tí, ktorí  ho ešte donedávna nazývali s¾ubným a 
prevratným, priznávajú, že nikam nevedie, akurát za-
bíja bezbranných ¾udí v embryonálnom štádiu. Ako 
spolupredseda pracovnej skupiny Európskeho par-
lamentu pre bioetiku sa snažím bojovaś, aby už na 
to nešiel ani cent zo spoloèných peòazí európskych 
daòových poplatníkov. A zároveò dnes a denne upo-
zoròovaś, že je chybou, ak s každým poodhalením 

tajomstiev stvorenstva èlovek získava pocit, že do-
behol Stvorite¾a. Alebo ho dokonca predbehol. Že 
je chyba, že si automaticky pýta právo klásś vlastné 
pravidlá, písaś svoje „desatoro“.  Som vïaèný, že to 
svetu pripomenulo aj viac než osemdesiat tisíc Slo-
vákov, ktorí sa zúèastnili minuloroèného Pochodu za 
život v Košiciach. Som lekár a viem, ako nenarode-
né deti poèas interrupcie urputne bojujú o život, ako 
sa bránia kliešśom, ktoré ich trhajú na kúsky a ná-
strojom, ktoré ich štvrtia. A dojalo ma, že to¾ko ¾udí 
bojuje s nimi za to, aby to už žiadne ïalšie nezažilo. 
Že to Slováci ešte dokážu. V hlavnom meste ose-
mdesiatmiliónového Nemecka, v Berlíne, totiž bolo 
ochotných ísś do ulíc brániś život len štyritisícpäśs-
to ¾udí. Hlboko ma v tej chvíli oslovil odkaz svätého 
otca Františka: „Nech vás nikdy nikto nezastaví v 
podpore kultúry života.“ Bolo to žièenie, ale aj pros-
ba. Prorocká prosba. Veï takmer niet mesiaca, aby 
neprišiel v Európskom parlamente na program návrh 
proti životu a proti rodine. Socialisti sa najskôr sna-
žili presadiś, aby nie život, ale potrat sa stal základ-
ným ¾udským právom, aby bol bez súhlasu rodièov 
umožnený aj neplnoletým dievèatám. Rodièia mali 
byś celkovo  odsunutí na druhú ko¾aj, aby nemohli 
vychovávaś deti pod¾a svojho uváženia, èo je ich su-
verénnym právom u nás. Toto malo byś nabúrané a 
znièené. Len, èo sa nám však podarilo odraziś tento 
útok prišiel ïalší, pod¾a ktorého sa zastaś tradiènej 

rodiny môže hroziś väzením. A viem, že to neskon-
èilo. No viem aj to, že v našom národe je odvaha za 
život a rodinu bojovaś. A verím, že v tej správnej chvíli 
sa opäś prejaví.   Váš Miroslav Mikolášik,

poslanec Európskeho parlamentu.

 Nezisková organizácia vznikla ako samostatná organizaèná jednotka ktorá 
prevádzkuje kombinované zariadenie soc. služieb v rozsahu ZpS, DSS a špe-
cializované zariadenie. 
Spoloènosś bola založená zakladacou listinou zakladate¾mi. Vymenovaním 
správnej a dozornej rady bol ustanovený riadite¾ a štatutárny zástupca n. o. 
Po rekonštrukcii interiérov a exteriérov a debarierizácie bývalej budovy hotela 
Horec sa spustila prevádzka kombinovaného zariadenia sociálnych služieb 
špecializujúceho sa na ošetrovate¾skú a opatrovate¾skú starostlivosś pre seni-
orov a klientov s poruchami chovania v starobe a osoby odkázané na nepre-
tržitú starostlivosś. Moderná budova sa nachádza v malebnom podhorskom 
prostredí v rekreaènej oblasti Modrová a jej kapacita je 105 lôžok v komfortne 
vybavených jedno a dvojlôžkových izbách a štúdiách. V priestoroch zariadenia 
následne vznikajú pracoviská bazálnej stimulácie, fyzioterapie a rehabilitácie, 
reminiscenènej terapie a ergoterapie, agentúra domácej ošetrovate¾skej sta-
rostlivosti a pracovisko sociálneho poradenstva. V zariadení bude pracovaś 
57 kmeòových zamestnancov a 6 externých spolupracovníkov z odborných 
oblastí psychiatrie, neurológie, urológie, všeobecného lekárstva a ošetrova-
te¾stva v komunite. 
 Doménou zariadenia je poskytovanie ošetrovate¾skej a opatrovate¾skej 
starostlivosti na vysokej úrovni v prostredí neevokujúcom prostredie nemocni-
ce alebo domova sociálnych služieb s využitím najnovších odborných poznat-
kov a metód z oblasti starostlivosti o seniorov, ¾udí postihnutých poruchami 
správania v starobe. Zariadenie sa uchádza o èlenstvo v Slovenskej asociácii 
poskytovate¾ov sociálnych služieb.
Kontakt: Modrová 298; tel.: 033 7740315; 0918 555 544;
   mail: seniormodrova@gmail.com ; web: www.seniormodrova.sk 

SCM

 Obec Beckov prostredníctvom sociálnej pracovníèky obce poskytla v roku 
2013 v zmysle zákona è. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách základné soci-
álne poradenstvo pre viac ako sto obèanov, s ktorými sa stretla asi 400-krát pri 
riešení ich sociálnych problémov. Žiadosś o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu podalo 6 obèanov. Obèania požiadali 3-krát o posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu do zariadenia pre seniorov; 4-krát požiadali o poskytnutie opatro-
vate¾skej služby a 2-krát požiadali o posúdenie odkázanosti do zariadenia opatro-
vate¾skej služby. Pre týchto 6 obèanov bolo vydaných 9 posudkov a 9 rozhodnutí 
o odkázanosti na sociálnu službu.
V zariadeniach sociálnych služieb bolo 7 obèanov, a to Mária Masnièáková v Re-
fugiu v Trenèíne, Ivan Vazovan v Moravskom Lieskovom; Margita Juráková v zari-
adení Papraï Stará Turá; Ivan Klinèúch v CSS v Novom Meste nad Váhom; Irena 
Penèáková v DD v Bzinciach pod Javorinou; Mária Tekulová v CSS v Kostolnej 
- Zárieèí a Anna Koníèková v CSS na Myjave. 
Sociálna služba pre maloletých bola opakovane poskytnutá formou spolupráce 
s ÚPSVaR v Novom Meste nad Váhom a v Bánovciach nad Bebravou, oddelenie 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Sociálna pracovníèka vykonala 
dve návštevy v rodine na požiadanie oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a po-
dala správu pre potreby úradu.
Žiadosś o mimoriadny príspevok pre obèanov v náhlej núdzi v zmysle VZN obce 
Beckov è.1/2011 o  poskytovaní sociálnej pomoci obyvate¾om obce v prípade ná-
hlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky obec v uplynulom roku neriešila. 
Bolo vydaných 20 rozhodnutí pre žiadate¾ov o podporu na narodené dieśa vo výš-
ke 100 eur na jedno dieśa. Dávka na dieśa bola vyplatená 4-krát za rok 2012 a 16-
krát za rok 2013. Štyri žiadosti z roku 2013 boli vyplatené zaèiatkom roka 2014.
V roku 2013 zomrelo 14 obèanov Beckova a pre desiatich obec poskytla príhovor 
na rozlúèenie poèas cirkevných obradov. Pripomeòme si tých, ktorí nás v uplynu-
lom roku opustili: 6.1.2013 sr. Mária Cecília Kosecová; 2.3.2013 Mária Opatová; 
16.4.2013 Jozef Školár; 1.5.2013 Mária Babicová; 27.5.2013 Ján Úradníèek; 
30.5.2013 Elena Filáèková; 17.6.2013 Karol Kroèitý; 18.6.2013 Emília Pagá-
èová; 21.7.2013 Terézia Zverbáková; 29.7.2013 O¾ga Hlávková; 8.8.2013 Ing. 
Elena Pavlíková; 22.9.2013 Zlata Stachová; 27.10.2013 Ing. Bohuslav Tupý; 
30.12.2013 Ján Groschmidt.
Pamiatka na nich nech navždy zostane v našich srdciach!

Dana Badžgoòová

Senior centrum Modrová

„Nech vás nikdy nikto nezastaví v podpore kultúry života!“
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SLOVENSKÁ HYMNA má 170 rokov
Pieseò zviazaná s úctou sa vzdorom, pri ktorej sa Slovákom tlaèia slzy do 
oèí - naša HYMNA.

 Pred 170-imi rokmi študent evanjelického lýcea Janko Matúška zložil text 
hymnickej piesne „Ponad Tatrou  blýska“. Za nápev si vybral melódiu ¾udovej 
piesne „Kopala studienku, pozerala do nej.“ Vznikla za osudných udalostí po 
odvolaní ¼udovíta Štúra z Katedry reèi a literatúry èesko-slovenskej evanjelic-
kého lýcea z Prešporku do Levoèe. Túto hymnickú pieseò prvýkrát spievali 
Štúrovi študenti, ktorí na protest odišli z katedry a lúèili sa s Bratislavou. Stala 
sa z nej neskôr pieseò, ktorú spievali aj slovenskí hurbanovskí dobrovo¾níci 
poèas rokov 1848-1849. Nazvali ju Dobrovo¾nícka. Okolnosti jej vzniku na-
svedèujú, ako úzko bola zviazaná s úctou a obdivom všetkých slovenských 
študentov k ¼udovítovi Štúrovi.
 Prvá strofa piesne s upraveným textom „zastavme sa bratia...“ sa od 
12.12.1918 stala súèasśou štátnej hymny Èeskoslovenska a po vzniku samo-
statnej Slovenskej republiky v roku 1993 sa v treśom riadku zmenil text na 
pôvodný „zastavme ich bratia...“.
Koneènú podobu, v akej sa spieva v súèasnosti, jej dal hudobný skladate¾ 
Ladislav Burlas, ktorý zvolil iné harmónie a pomalšie tempo. D. Jarábková

Tradièný vianoèný koncert BSZ
 Aj keï  v terajšom jarnom èase sa väèšina z vás už teší na prichádzajúce 
ve¾konoèné sviatky, možno pri poh¾ade na túto fotografiu si ešte radi spomenie-
te na uplynulé Vianoce a jedno milé kultúrne  podujatie, ktoré sa tradiène koná 
v niektorom beckovskom kostole. Druhý sviatok vianoèný posvätnú atmosféru 
Božieho narodenia svojím vystúpením tentoraz v evanjelickom chráme Božom 
nádherne umocnili èlenovia a èlenky Beckovského speváckeho zboru pod ve-
dením Mg. Anežky Ilavskej.
Ešte raz: Ïakujeme za krásny umelecký zážitok! (b)

MEDZINÁRODNÝ DEÒ ŽIEN V ROKU 2014 
V NEMENOVANOM MESTE...

Dátum:  8. marec
Miesto:  nemenovaný supermarket
Osoby a obsadenie: ON - otec 
      ONO - dieśa 
      Komparz - spoluzákazníci
      Svedok - autor
ON (otec):  „Yes! Mám darèek pre maminku k MDŽ!“
ONO (synèek):  „Toto je naozaj špicový, dobrý supermarket!“
ON (otec): „Naozaj sú super, tieto dnešné supermarkety! Maminka bude maś
   radosś z darèeka!“ (nezáleží na tom, aký bol darèek /odlièovacie
   tampóny/- poznámka autorky)
ON (otec) dodá: „Zjedz si medzitým tvoju ob¾úbenú kaiserku! Stretneme sa pri
      pokladni,“ (dodáva poèas konzumácie bagety).
Èo na to Vy, skôr ako oni narodení?...  
Odpovedáte (ako je to v dnešnej dobe bežné): „Bez komentára!“ 
Bohužia¾...  DJ

Èriepky zo života Beckovanov
Naša babka bola vo väzení... (1914)
 Babka Zuzana Paulusová, rod. Madutková bola vo väzení, nako¾ko 
sa „nevhodne“ vyjadrila, keï zastrelili v Sarajeve následníka trónu. Pre-
tože bola v druhom stave s najmladším synom Julom, tak ju potom pus-
tili. Udal ju Wiener (dolný).   ¼. Paulus

Fotografiami zo svojej èinnosti po Novom roku 
prispeli do BN aj pracovníci našej obecnej pre-
vádzky. Môžete ich vidieś pri likvidácii nelegálnej 
skládky odpadu na „Rohu“ (dia¾nièný most) a pri 
odzdobení vianoèného stromèeka na Trojiènom 
námestí, vlastne ide o fotku priamo z vianoèného 
stromèeka. Za poh¾ad z vtáèej perspektívy vïaèí-
me Petrovi Èaòovi. (b)

Z èinnosti pracovníkov
prevádzky
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O vianoènom peèení...
 Navštívte Janu Soukeníkovú

na webe
 Pre tých, èo trávia èas prehliadaním rôznych webových strá-
nok a zaujímajú sa o výtvarné umenie èi osudy Beckovèanov za 
hranicami, máme tip: vyh¾adajte si našu rodáèku, výtvarníèku Janu 
Soukeníkovú, ktorá žije a tvorí v Plzni. V tomto roku si otvorila we-
bovú stránku www.soukenikova.com, alebo aj na www.facebook.
com/SoukenikovaJana. O jej tvorbe sa dozviete a hlavne uvidíte 
ove¾a viac, ako sme napísali napríklad aj v našich v Beckovských 
novinách. Prajeme pekný umelecký zážitok! (b)

Na obrázku Bathory, acryl na plátne, 2013.

 Vydavate¾stvo Rak opäś potešilo svojich priaz-
nivcov odbornej literatúry. Po novom roku sa na 
knižnom trhu objavila prvá monografia s názvom 
„Èierna krá¾ovná Barbora Celjská. Životný príbeh 
uhorskej, rímsko-nemeckej a èeskej krá¾ovnej 
(1392 - 1451)“. Kniha bola verejnosti predstave-
ná 30. januára 2014 v Trenèianskom múzeu, kde 
sa konala prednáška na tému Po stopách dávnej 
minulosti s manželmi Dvoøákovcam. Pri tejto príle-
žitosti prebehol aj slávnostný krst dlho oèakáva-
nej knihy, na ktorú sa symbolicky vysypala zemina 
z Trenèianskeho hradu.
 Autorka knihy Daniela Dvoøáková sa ako 
medievalistka venuje predovšetkým neskorým 
dejinám Uhorska. Napísala už nieko¾ko publiká-
cií z obdobia vlády Žigmunda Luxemburského. 
S týmto významným stredovekým panovníkom 
sme sa zoznámili už v autorkinej knihe Rytier a je-
ho krá¾, ktorá zožala ve¾ký úspech. O tom, aký 
to bol èlovek v súkromí èi manžel, sa dozvedáme 
z knižného príbehu jeho druhej ženy Barbory. Au-
torka prináša jedineèný poh¾ad na túto relatívne 
neznámu krá¾ovnú, ktorej sa doteraz žiadny histo-
rik výraznejšie nevenoval. 
 Barbora Celjská v skutoènosti „patrí k naj-
významnejším stredovekým krá¾ovnám. Napriek 
tomu zostáva v tieni svojho slávneho manžela“. 
Ide o ve¾mi kontroverznú ženu, o ktorej by sa dalo 
¾ahko polemizovaś. Na jednej strane je opradená 
mnohými legendami èi mýtmi. Vïaka zaužívaným 
historickým predstavám a prežitkom je známa 
pod prezývkami ako Èierna krá¾ovná èi nemecká 
Messalina. Údajne to bola zlá žena, žena ¾ahkých 
mravov, násilníèka, ba vrahyòa. A vraj sa neštítila 
ani èiernej mágie. Jednotlivci vytvorili o nej kom-
plot, z ktorého chceli profitovaś. Na strane druhej 
ide o ženu zo vznešeného rodu s pozoruhodným 
osudom. Prínosnou je predovšetkým rozsiahla 
kapitola, ktorá sa venuje jej korunovácii. Dalo by 
sa povedaś, že po tomto akte sa stala najbohat-
šou ženou Uhorska, pretože vlastnila rozsiahle 
majetky, mnohé z nich situované na území Slo-
venska. Známy je aj príbeh o tom,  ako dal krá¾ 
Žigmund vybudovaś manželke na hrade Trenèín 
Barborin palác. Historièka tvrdí, že je to omyl. 
Krá¾ bol veène zadlžený, takže si Barbora všetko 
zorganizovala sama a nechala ho vystavaś. No nie 
vždy mala táto žena na ružiach ustlané. Málokto 
vie, že istý èas strávila vo väzení, kam ju uvrhol 
Albrecht, jej zaś a zároveò Žigmundov následník, 
ktorý sa nakoniec oženil s jej vlastnou dcérou. 
Ako zajatkyòa sa musela vyrovnaś s ne¾ahkou situ-
áciou, s ktorou sa museli popasovaś mnohí vplyv-
ní muži, nieto ešte žena. Aj kvôli svojmu bohatstvu 
sa poèas života musela konfrontovaś s ohováraè-
stvom, ktoré malo znížiś jej postavenie v oèiach 

manžela. Ten ju obdarúval aj podvádzal. Dokonca 
aj samotná Barbora sa „preslávila“ svojou údaj-
nou neverou, hoci fámy o jej hriešnosti sa zaèali 
šíriś najmä až po jej smrti v roku 1451. Kniha ozre-
jmuje aj krá¾ovský vzśah, ktorý síce prešiel krízou, 
no nakoniec sa skonèil vzájomným uzmierením. 
Na prednáške manželov Dvoøákovcov sme sa do-
konca dozvedeli, ako ve¾mi sa raz Žigmund tešil 
na opätovné stretnutie s manželkou, keïže kvôli 
vladárskym povinnostiam boli èasto odlúèení.
 Autorka k téme musela pristúpiś citlivo a s 
nadh¾adom, nako¾ko bolo nevyhnutné rozriešiś di-
lemu medzi povesśou Barbory a tým, èo doklada-
jú dochované písomné materiály. Výsledkom prá-
ce pani Dvoøákovej je komplexné, chronologické 
a hodnoverné spracovanie problematiky. Autorka 
dokázala zodpovedaś mnohé nejasné otázky a 
vysvetliś viaceré súvislosti a detaily zo života tejto 
historickej osobnosti. Ide o ve¾mi dobré a kvalitné 
dielo, ktoré je zvládnuté obsahovo aj faktografic-
ky. Skvelou vizitkou je aj vysoká grafická úroveò 
knihy, na ktorú sme si u vydavate¾stva Rak už 
štandardne zvykli. Text je napísaný jednoduchým 
štýlom, vïaka èomu sa publikácia ¾ahko a pútavo 
èíta. Kniha nielenže ozrejmuje a oèisśuje povesś 
tejto krásnej emancipovanej krá¾ovnej, no záro-
veò ukazuje aj nový poh¾ad na stredoveké uhor-
ské ženy a ich skutoèné postavenie v uhorskej 
stredovekej nepriate¾skej spoloènosti. Autorka 
v doslove píše, že plánuje vydaś aj druhý diel, kto-
rý by sa mal zameraś na Barboru v roly uhorskej 
krá¾ovnej.   Kristína Jurzová

Ukážka z knihy - text na zadnej strane obálky:
Môže historik poraziś nepravdivú legendu?
Myslím si, že nie, prinajmenšom nie hneï; možno 
po dlhom èase...
Napriek tomu má práca Daniely Dvoøákovej zmy-
sel. No nielen to, jej 
kniha má napätie ako 
naozajstná kriminálka. 
Autorka prišla na stopu 
zloèinu a prenikavou 
analýzou dobových 
prameòov odhalila jeho 
strojcov. Strojcov vy-
soko postavených, je 
medzi nimi pápež, krá¾, 
ríšsky kancelár.
 Všetci a mnohí ïalší 
sa sprisahali proti žene, 
krá¾ovnej Barbore, pri-
pravili ju najprv o ma-
jetok a hodnosś a vzá-
pätí aj o èesś. Spravili 
z nej Èiernu krá¾ovnú, 

Messalinu, ženu hriešnu, neveriacu, nevernú, od-
danú hriechu. Vrátiś majetok šesś storoèí màtvej 
krá¾ovnej, to už sa nedá, ale èesś jej Dvoøáková 
vrátila, z obviòovanej spravila obeś a z jej protihrá-
èov nechutných intrigánov.
 Kniha Daniely Dvoøákovej má zmysel, je 
ve¾kou lekciou stredovekých dejín, napísaná za-
ujímavo a vzrušujúco, prístupne všetkým, ktorí 
majú radi príbeh a zmysel pre èesś (a ak aj his-
tóriu, ešte lepšie), je to rozprávanie o mravnosti 
a jej cene aj po stároèiach.

ÈIERNA KRÁ¼OVNÁ?
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 V tomto roku si predovšetkým v našej obci 
budeme pripomínaś 600 výroèie od úmrtia vojvo-
du Stibora zo Stíboríc a Beckova (po 1350-1414), 
verného rytiera krá¾a Žigmunda Luxemburského, 
ktorý za svoje služby dostal od krá¾a Beckovský 
hrad. Ako vieme, bol to dar naozaj krá¾ovský. Sti-
bor si Beckov zamiloval až tak, že si ho zvoli za 
svoje hlavné sídlo, èo náležite vyjadril v prídomku 
„z Beckova“. A Beckov získal dobrého hospodára 
napriek nespravodlivým povestiam. Nový pán hrad 
prebudoval a zmodernizoval na honosné š¾ach-

tické sídlo v gotickom slohu. Tri paláce, kaplnka 
s oltárom a vzácnou madonou, reprezentaèné 
nádvorie na hornom hrade, nová cisterna, ale aj 
upravené hospodárske budovy a donjon... skrát-
ka, celý hrad sa skvel vo svetle priazne ve¾kého 
krá¾a. 
 Stibor dostal Beckov v lete 1388 vo Zvolene na 
mieste krá¾ovských po¾ovaèiek a krá¾ ho ešte v tom 
roku vymenoval za bratislavského župana. Stibor 
a jeho bratia boli takto prijatí medzi uhorských ba-
rónov a 15. 1. 1389 o tom vydali slávnostnú listinu. 

Stibor sa stal uhorským š¾achticom a mohol dostá-
vaś majetky od krá¾a.
 Viac o živote toho slávneho Poliaka v službách 
uhorského krá¾a Žigmunda sa dozviete v èlánku 
Príbeh vojvodu Stibora v ïalšom èísle Beckov-
ských novín.
 Pripomíname, že publikované poh¾adnice ste 
mali možnosś vidieś v lete 2012 na výstave starých 
poh¾adníc pri otvorení Beckovského hradu.  

Mgr. Dana Badžgoòová

VOJVODA STIBOR NA POH¼ADNICIACH

 Bývalý starobinec, jeho trojkrídlová budova, bol 
pristavený k hradobnému múru z južnej strany. Je 
podpivnièený pod severným a východným krídlom. 
Objekt má zaklenuté stropy zo  17.storoèia v rene-
sanènom slohu a z 18. storoèia v barokovom. Ce-
lok je prestavaný zo starších objektov (z Beckov 
I., WillArt Nové Mesto nad Váhom 2006, s. 169). 
 Opustené budovy Domova dôchodcov a do-
mova sociálnych služieb v Beckove od 1. 1. 2007 
sa stávajú terèom útokov vandalov, nie však tých 
historických, ale len takých našich domácich bec-
kovských, ktorí možno nevedia, èo si poèaś s búria-
cou sa krvou v mladých žilách. Kam trafiś pirátov na 
Silvestra? No predsa do okien bývalého starobinca! 
Skvostný to nápad! 
 Nikoho z nich netrápi, že nièia historický objekt, 
že tieto múry pamätajú aj Stibora, ku ktorému sa te-
raz hrdo hlásime, a to nielen preto, že uplynulo 600 
rokov od jeho úmrtia. Generáciu dnešných päśde-
siatnikov a starších o 10 - 20 rokov neuèili v škole 
k hrdosti na vlastné dejiny, kultúru, umenie našich 
predkov, veï to boli „kapitalisti“ a feudáli, ktorí vy-
korisśovali úbohý pracujúci slovenský ¾ud... Nap-
riek tomu hmotné pamiatky na èasy minulé zotrvali 
podnes. Obèas sú z nich úbožiatka, èaká sa, kedy 
spadnú, aby sa odpratali z cesty nieèomu lepšiemu. 
Našśastie pre nás i pre pamiatky, sú aj iní správcovia 
a vlastníci, ktorí si h¾adia zdedeného majetku a sta-
rostlivo ho udržiavajú. 
 Nech sú príèiny prázdnych budov bývalého sta-
robinca akéko¾vek, nikto by nemal nièiś to, èo nie je 
jeho a k existencii èoho nijako neprispel. Mladosśou 
by sa nemalo ospravedlòovaś neprístojné správanie 
niektorých òou postihnutých jednotlivcov. Veï èo 
keï mladosś odíde, ale zlé návyky i tolerancia k bez-
práviu zostanú?  (b)

 Utorok 18.1.2014 sme sa rozhodli neodkladne 
navštíviś našu milú rodáèku archeologièku Martu Má-
celovú. Cesta do Banskej Bystrice, mesta jej života 
i práce, zaèínala aj konèila s mraènami na oblohe, 
ale dažïa bolo, našśastie, len málièko. Prehliadka 
mesta s výkladom odborníka bola zážitok, rovnako 
aj návšteva dvoch sídiel Stredoslovenského múzea, 
Matejovho a Thurzovho domu. 
Thurzov dom od 7.11.2013 do 2.2.2014 poskytol 
priestory pre výstavu neskorogotických a renesanè-
ných kachlíc - Krása kachlíc.  Vystavené kachlice 
boli z dielní domácich majstrov s dôrazom na kachli-
ce, ktoré Marta Mácelová vykopala na území mesta 
a jeho okolia. Tieto nálezy potvrdili, že Banská Byst-
rica bola pojmom pre stredoveké kachliarstvo. V 15. 
storoèí tu pôsobila  jedna z najvýznamnejších kachli-
arskych dielní v Uhorsku, ktorej výrobky vyznaèujúce 
sa vysokou kvalitou spracovania a námetovou pest-
rosśou sa pre svoju „modernosś“ stali vyh¾adávaným 
artiklom v celej krajine. O kráse inštalovaných kach-
líc si môžete spraviś predstavu aj na základe fotogra-
fií z katalógu, ktorý zostavila naša rodáèka spolu s 
kurátorom výstavy JUDr. Mgr. Martinom Kvietkom, 
alebo z našej  fotografie, na ktorej je PhDr. Mácelová 
pri vitríne so vzácnymi exponátmi. 
Rok 2013 bol pre Martu Mácelovú pracovne nároè-
ný aj z toho dôvodu, že v decembri vydala knižku 
Slovania vo Zvolenskej kotline, odbornú publikáciu, 
ktorá: „... má snahu predstaviś širšej verejnosti vý-
sledky nieko¾ko desaśroèí trvajúceho archeologické-
ho výskumu Zvolenskej kotliny,“ oblasti, ktorá bola 
križovatkou pravekých obchodných ciest (s. 4). Pani 
Mácelová darovala knižku aj pre našu obecnú knižni-
cu, kde si ju záujemcovia o históriu èi študenti môžu 
vypožièaś. 
Našej milej hostite¾ke ïakujeme za krásne chvíle, 
ktoré sme s òou strávili v metropole stredného Slo-
venska a pre našich èitate¾ov uvádzame nieko¾ko 
informácií z jej profesijného životopisu.
PhDr. Marta Mácelová, PhD (1952) od roku 1975, 
po skonèení štúdia archeológie na UK v Bratislave, 
pracovala  v Stredoslovenskom múzeu v Banskej 
Bystrici a od roku 2005 pracuje na Katedre histórie, 
Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, kde vyuèuje dejiny praveku a sta-
roveku, dejiny Ve¾kej Moravy, dejiny hmotnej kultúry 
a na externom štúdiu muzeológiu. Poèas archeolo-
gických výskumov v meste Banská Bystrica sa zaslú-
žila o záchranu nieko¾kých súborov gotických kach-
líc z 15. storoèia, ktorých poèet sa ráta na stovky. Za 
ich záchranu bola ocenená „Výroènou cenou za rok 
1997 v kategórii objav - nález“ od Redakcie èasopi-

su Pamiatky a múzeá. 
Archeologický prieskum robila v rokoch 1979 až 
2009 v oblasti Banskej Bystrice, Zvolena a Sliaèa. 
Pripravila dosia¾ 10 výstav, bola a je èlenkou rôz-
nych archeologických profesijných spoloèností, zú-
èastnila sa prednáškových pobytov v Èeskej (2007) 
a Po¾skej (2013) republike, aktívne sa zúèastòuje na 
vedeckých konferenciách, získala nieko¾ko vyzna-
menaní a ocenení za svoju vedeckú a odbornú èin-
nosś v oblasti archeológie a múzejníctva; publikovala 
ve¾ké množstvo èlánkov predovšetkým v odborných 
èasopisoch, bola autorkou i spoluautorkou množstva 
knižných publikácií (aj monografie Beckov 1), kata-
lógov - naposledy vydala knižku Slovania vo Zvolen-
skej kotline. V Acta Historica Neosoliensia, Tomus 
XV - 2012, s. 6-28, bol publikovaný èlánok Patrika 
Kunca, v ktorom je uvedená podrobná bibliografia 
bohatej publikaènej èinnosti PhDr. Mácelovej od 
roku 1977 do súèasnosti (s.13-28).V BN è. 3/2010, 
s. 12-13, sa doèítate viac o jej živote a práci.    
  Dana Badžgoòová

Špièka ¾adovca nad morom práce - VÝSTAVA MARTY MÁCELOVEJ Dom èíslo 28 - Viete,
èo nièia vaše deti?
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 Janko Alexy (1894-1970) maliar, spisovate¾, výtvarný kritik a kultúrny pra-
covník, ktorého „umenie patrí k prvoradým hodnotám maliarskej moderny 
Slovenska“ (1). Od 30-tych rokov 20. storoèia podnes patrí k najznámejším 
osobnostiam slovenského výtvarného života. Jeho výtvarné dielo je ob¾úbe-
né u milovníkov umenia svojou zrozumite¾nosśou i slovenskosśou. 
 Alexy v rokoch 1929 - 1933 kreslil štylizované žánrové pastely, ma¾oval 
bratislavskú mestskú perifériu, židovské getá a pohreby, romantizujúce zboj-
nícke a jánošíkovské témy, ve¾koformátové kompozície a okolo roku 1935 
sa venoval krajinárstvu. K umelecky najhodnotnejšiemu obdobiu patrí tvor-
ba prelomu tridsiatych a štyridsiatych rokov, kedy sa venoval olejoma¾be, 
ma¾oval prírodné dominanty a historické pamiatky (kostoly, kláštory, hrady, 
kaštiele a kúrie), sliaèske a tatranské motívy (1942 - 1943) a v roku 1945 
záhorský Èáèov. Používal techniku pastelu a olejoma¾by, po roku 1945 navr-
hoval monumentálne dekoratívne gobelíny a vitrážové okná do sakrálnych aj 
profánnych objektov.
 Janko Alexy sa narodil 25. januára 1894 v Liptovskom Mikuláši ako piate 
dieśa sedlárskeho majstra Gustáva Alexyho a Emmy, rodenej Korytárovej. 
Kresliś zaèal na gymnáziu v Luèenci, kde zmaturoval v roku 1912. Živil sa ako 
kominársky uèeò i praktikant v lekárni. Cez prvú svetovú vojnu absolvoval 
lekárnický kurz v Budapešti a stal sa poslucháèom Filozofickej fakulty v Bu-
dapešti. Do armády ho povolali v roku 1917, bojoval na talianskom fronte. 
Tu sa vrátil ku kresbe a po vojne, v januári 1919, zaèal študovaś na Akadémii 
výtvarných umení v Prahe v prípravke profesora Josefa Loukotu, potom u 
profesorov Vlaha Bukovaca, Maxa Pirnera a Maxa Švabinského. Akadémiu 
absolvoval v roku 1925. V rokoch 1924 - 1929 vyuèoval výtvarnú výchovu 
na gymnáziu v Bratislave. Jeho manželk Šarlota, Šára, bola Po¾ka. V rokoch 
1932 - 1937 žil v Piešśanoch a organizoval umeleckú kolóniu, kde sa stretá-
vali mnohí slovenskí umelci (Bazovský, Palugyay...). Projekt napokon musel 
ukonèiś a vrátil sa do Bratislavy. Popri vlastnej výtvarnej a literárnej tvorbe 
ve¾a síl venoval záchrane Bratislavského hradu a iných kultúrnych pamiatok. 
Poèas svojho života vystavoval svoje diela v Èeskoslovensku i v zahranièí a za 
svoju tvorbu dostal viaceré ceny a vyznamenania. Pri príležitosti umelcových 
sedemdesiatych narodenín bol menovaný národným umelcom. Janko Alexy 
zomrel 22. septembra 1970 v Bratislave.
 Základ vzśahu k Beckovu sa u Alexyho zrodil ešte za študijných èasov 
v Prahe, kde sa stretol s Viktorom Vondrom, študentom medicíny, ktorý sa 
stal v rokoch 1930 až 1938 lekárom v Beckove. Ambulanciu a byt mal na 
Hurbanovej ulici (dnešný Emotek). Pred štyrmi rokmi sme v BN è. 2/2010, 
s. 8-9, uverejnili spomienky na Doktora Vodru (17. 10. 1899 - 31. 12. 1938), 
ktoré napísal jeho syn Karol Vondra. O Jankovi Alexym sa v òom zmieòuje na-
sledovne: „Ako študent (Viktor K. Vondra) ešte pol roka dosluhoval povinnú 
vojenskú službu. Poèas pražského pobytu 
(od šk. r. 1919/1920) sa zoznámil s Jan-
kom Alexym, ktorý tam študoval maliarstvo. 
Vtedajší slovenskí študenti v Prahe sa sna-
žili držaś spolu a navzájom sa podporovaś. 
Neumelci sa nechávali umelcovi ma¾ovaś 
a za obraz mu zaplatili, ko¾ko pýtal. Nebolo 
to mnoho. Dcéra má otcov portrét z tých 
èias zo štetca tohto budúceho majstra slo-
venskej ma¾by.“ 
 Pre naše BN Karol Vondra 6.3.2014 
ešte dodáva: „Obraz bol poškodený už ako 
sme bývali v Kálnici. Poèas môjho (i Alexy-
ho) pôsobenia v Piešśanoch ma matka po-
sielala za autorom, aby ho opravil, aby sme 

sa zoznámili, povypytoval som sa, ale ja som odmietol. (Prechádzajú okolo 
nás udalosti do nenávratna, èo už.) Opravil ho až tu, v Prahe, jeden Deniskin 
známy maliar. V Piešśanoch som chodil do školy s Dušankom Ábelom, Alexy-
ho synovcom. Alexy tu mal viac rodiny, èasto tu po vojne pobýval, naposledy 
pod Èervenou vežou, tuším to bol švagor, èo tam býval, kominársky majster. 
Dušanko pracoval v Tesle, neviem, kde je jeho koniec. Mal som sesternicu, 
Editku Hútovú (Huthovú), èo s ním prišla do styku, keï Majster vynakladal 
enormné úsilie o záchranu Bratislavského hradu. Viem od nej, že do toho 
vrazil mnoho energie, aj sa mu to vydarilo.“
 O záchrane Bratislavského hradu vydal Alexy knižku Tam ožila sláva, kde 
spomína aj Beckov a profesora PhDr. Samuela Paulusa, beckovského rodá-
ka, ktorý žil v Bratislave a v tom èase pracoval v podniku Dielo a mal záujem 
o zreštaurovanie Beckovského hradu. „Plány na to už mal hotové architekt 
Artur Slatinský. Tvrdil, že v dobre zachovalej kaplnke by sa dalo vytvoriś múze-
um. Vec propagoval u Struhárika hlave Paulus.“ (s. 40) Pracovníci pamiatko-
vého oddelenia Povereníctva školstva a kultúry sa stretávali v kaviarni v Car-
ltone, medzi nimi profesor Piffl, architekt Arthur Slatinský, architekt Jozef 
Marek, Šimon Struhárik, Samo Paulus a Janko Alexy. K Beckovu Alexy ešte 
píše na str. 120, cit.: 17.10.1964: „Ešte hrad Beckov by sme mali zachrániś!“ 
poznamenal Struhárik. Veru,“ odvetil Pavol Majling.“ A my dodávame, že po 
polstoroèí sa to, našśastie, podarilo. V 70-tych rokoch prebehol archeolo-
gický prieskum hradu (jeho výsledky sú publikované v knižke: PhDr. Mária 
Kodoòová a PhDr. Štefánia Tóthová, Hrad Beckov, vydal Pamiatkový ústav 
Bratislava 1995). Stará myšlienka uzrela svetlo sveta zaèiatkom 21. storoèia. 
H¾a, za èím všetkým stál Janko Alexy z Bratislavy a Samuel Paulus z Beckova. 
 S Viktorom Vondrom súvisí aj obrázok - pastel Beckovský hrad, ktorý je 
v Balneologickom múzeu v Piešśanoch. Alexy ho ma¾oval v 30-tych rokoch, 
zrejme, keï bol hosśom u svojho priate¾a. Poznáme ešte iný poh¾ad na Bec-
kovský hrad, z Vystrkova (od ev. kostola), dostal ho od majstra Samuel Pau-
lus, ale táto olejoma¾ba sa, žia¾, nenávratne stratila za pohnutých okolností 
za hranicami našej vlasti. Z majstrovej dielne jeho dcére ostala len drobná 
kresba hradu. Mgr. Dana Badžgoòová
Poznámky
1) Ján Ábelovský, Janko Alexy. Vydavate¾stvo Q-ex Trenèín, 2008.

¼udovít Križan (1900 - 1979), slovenský maliar 
a grafik, venoval sa figuratívnej ma¾be s dôrazom 
na sociálnu tematiku a predovšetkým krajinoma¾be. 
Narodil sa 3. 7. 1900 v Bratislave, kde aj zomrel 4. 
11. 1979. V rokoch 1916-18 študoval na Vysokej 
škole výtvarných umení v Budapešti. Po rozpade 
Rakúsko - Uhorska žil v Komárne, kde navštevoval 
Harmosovu súkromnú školu a v roku 1924 sa usadil 
v Žarnovici. V roku 1934 sa vrátil do Bratislavy, kde 
pokraèoval v štúdiu súkromne u Alojza Rigeleho 
(1). Sociálny expresionizmus jeho zaèiatkov èasom 
ustúpil krajinoma¾be a figurálnej ma¾be ovplyvnenej 
tvorbou Martina Benka. Najmä po príchode do Bra-

tislavy prešiel k romanticko-rozprávkovému videniu 
horskej krajiny, prièom siluety kopcov expresívne 
nad¾ahèoval. Môžeme to vidieś aj na zobrazení Bec-
kovského hradného brala. Vïaèným námetom jeho 
tvorby sa stala samotná Bratislava, jej ulice a ná-
mestia. Samostatne vystavoval v Komárne, Bratisla-
ve, Prahe a Liptovskom Mikuláši. Používal techniku 
olejoma¾by, pastelu a grafiky (gvaš, akvatinta).
Na obrázku je Križanova grafika s názvom Beckov, 
akvatinta, bez datovania, s podpisom autora. Rytina 
je známa z poh¾adnice, ktorú vydali v období druhej 
svetovej vojny. 

D. Badžgoòová.

¼UDOVÍT KRIŽAN A BECKOV

JANKO ALEXY V BECKOVE
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Beckov v rozhlasovom vysielaní
Redakcia BN dostala 10.1.2014 tento mail: 
 „V novembri minulého roka som navštívila Beckov, aby som nahrala 
rozhovor s hradnou sprievodkyòou Kristínou Jurzovou o hrade Beckov a 
hradnom pánovi Stiborovi. Navštívila som aj základnú školu. Družinári mi 
krásne prerozprávali povesś o hrade. V nede¾u 12. 1. po 7.30 ráno odvy-
sielame na Rádiu Slovensko dramatizáciu povesti o Beckovskom hrade 
- hrad však ostane utajený ako súśažná otázka. O týždeò neskôr 19. 1. 
zaznie v programe správna odpoveï aj rozhovor so sleènou Jurzovou a 
školákmi.  Ešte raz ïakujeme za milú spoluprácu. 
S pozdravom tvorivý tím programu „Bola raz jedna povesś...“ Rozália Vlas-
ková a ¼uboš Machaj.“ 
Veríme, že ste si túto rozhlasovú reláciu vypoèuli a potešil vás záujem Rádia 
Slovensko o našu obec.  (b)

Bohatý IT Beckov
 Internetom sa šíri informatický vtip, že Beckov je najbohatšia dedina na Slovensku. 
Starosta obce vraj pre každého obèana nakúpil poèítaè Mac Pro od firmy Apple. Hodnota 
jedného kusu sa šplhá od 2500 eur vyššie, a tak je ich poèet na Slovensku i v Èechách 
obmedzený. Ak si pozriete priložené obrázky, urèite si všimnete náramnú podobnosś 
obecných smetných nádob s touto IT novinkou. Ktovie, možno sa tvorca poèítaèa Jony 
Ive inšpiroval práve dizajnom beckovských smetiakov. Takže hor sa na nový „Mac Pro“, 
môžete si ho vyskúšaś aj osobne, a to zadarmo!  KJ

Prechádzka Bošáckou dolinou
 Súèasśou Beckovského panstva bola v stredoveku aj neïaleká Bošácka do-
lina. Jej slávna minulosś ožila prostredníctvom knižnej publikácie Bošácka dolina 
na historickej fotografii. Krst knihy sa konal 10. novembra 2013 za hudobného 
sprievodu dychovej hudby Bošáèanka. Do života ju tradiènou slivovicou privítali 
Ing. Ján Kišš, primátor mesta Stará Turá, a p. Miloš Žiak, predseda Izraelskej 
obchodnej komory na Slovensku. Autorom knihy je PaedDr. Daniel Bradáè, 
ktorý pôsobí ako pedagóg na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Novom 
Meste nad Váhom. Popri rodine a pedagogickej práci sa od roku 2000 veno-
val nároènej zberate¾skej èinnosti a vyh¾adávaniu informácií èi spojitostí v rámci 
regiónu. Prostredníctvom fotografických materiálov i poh¾adníc sa rozhodol daś 
dohromady históriu oblasti, v ktorej žije, aby zaznamenal kus minulosti pre na-
sledujúce generácie. Kniha vznikla s finanènou podporou Ministerstva kultúry 
SR, vydala ju Obec Bošáca a môžete si ju zakúpiś na miestnom obecnom úrade 
èi v knižnici.
 Publikácia slovne, faktograficky a najmä fotograficky dokumentuje históriu 
Bošáckej doliny, ktorá je zaujímavá z h¾adiska kultúrnohistorického, národopis-
ného i prírodovedeckého. Je to prechádzka po malebných zákutiach prírody, 
no zobrazuje sa tu i rozvoj a premena obcí Trenèianske Bohuslavice, Haluzice, 
Bošáca, Zemianske Podhradie a Nová Bošáca. Fotografie zachytávajú nielen 
historické pamiatky a významné budovy v obciach. Citlivo sa tu zobrazuje najmä 
tradièný život, práca i vo¾ný èas ¾udu, ktorý svojou èinnosśou pozmenil ráz tohto 
regiónu a „vtlaèil svoju originálnu ,peèaś‘ do našej minulosti“. 

Kristína Jurzová (Foto: Obecný úrad v Bošáci)

NAPÍSALI O NÁS
„Beckovský hrad v plnej kráse“
 Beckovský hrad, dominanta, ktorú len śažko prehliadnuś. Je neuverite¾né, 
èo máme rovno pred nosom, hoci si to už èasto ani neuvedomujeme. Ešteže sú 
¾udia, ktorí sa na svet pozerajú inak a vidia i to, èo iným zostáva skryté. Neváhajú 
tráviś skoré rána, èi noci v teréne, len aby mali èo najlepšie svetlo. Na svet sa 
pozerajú cez h¾adáèik fotoaparátu. Nemusia byś profesionáli, staèí vášeò a nad-
šenie.
 Jedným z nich je ¼uboš Balažoviè z Nového Mesta nad Váhom. Jeho fo-
tografickou múzou je Beckovský hrad... Dnes akonáhle zbadá vhodné svetlo, 
snaží sa zobraś fotoaparát a vyraziś na ob¾úbené miesta, odkia¾ sú pekné výh¾ady 
na Beckovský hrad. Práve svetlo je najdôležitejším pre vytvorenie výnimoèných 
fotiek. Ako sám hovorí stále sa uèí a je èo zdokona¾ovaś, ale to, že nádheru našej 
krajiny vie zachytiś už teraz je, fakt. Veï posúïte sami. Pri poh¾ade na tieto fotky 
už ani Švajèiarom závidieś nemusíme. Viac fotografií nájdete na balazoviclubos.
ephoto.sk.“
Publikované: 11. Jan 2014 / 10:20 h na: http://www.nmky.sk/koktail/beckov-
sky-hrad-v-plnej-krase/

NOVÉ KNIHY
zakúpené v decembri 2013

do Obecnej knižnice v Beckove 
Knihy pre deti a mládež 
Zuzana Šulajová - Džínsový denník Lukášovými oèami; Jacqueline 
Wilsonová - Najlepšie kamarátky; Jacqueline Wilsonová - To najhoršie 
na mojej sestre; Francesca Simon - Grázlik Gabo a strašidelný dom; 
Francesca Simon - Grázlik Gabo; Thomas Brezina - Útok z vesmíru; 
Thomas C. Brezina - Rozhodujúci súboj; Thomas Brezina - Nevidite¾ná 
beštia, Démon ticha; Thomas Brezina - Prekliate zlato Titanicu; Anna 
Michalak - Preèo je to tak?; (neuvedený) - Zlatá kniha bájok 

Beletria pre dospelých 
William Paul Young - Rázcestia; Joy Fieldingová - Potok tieòov; Waris 
Dirieová - Dlhý list mame; Gayle Formanová - Iba jeden deò; Jonas Jo-
nasson - Storoèný starèek, ktorý vyliezol z okna a zmizol; Cheryl Stray-
edová - Divoèina; Rosie Thomasová - Kašmírový šál; Táòa Keleová-Va-
silková - Liek na smútok; Khaled Hosseini - A hory odpovedali ozvenou; 
Jana Benková - Až po uši; Nicholas Sparks - Bezpeèný prístav; Jo 
Nesbo - Pancierové srdce; Elezabeth Adler - Dom na vidieku; Barbara 
Bickmorová - Jediná nádej; Dominik Dán - Básnik 

Vypracovala: M. Hurtíková - pracovníèka Obecnej knižnice v Beckove
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 Predsedníèka ZO JDS Jožka Barteková, tak ako iné organizácie Jednoty, 
ako je Drietoma, Chocholná - Velèice, Zamarovce a Trenèín, pozvala i nás 
z JDS Beckov. Škoda, že v našej organizácii nebol väèší záujem, pretože 
zážitok bol nezabudnute¾ný. Za JDS Beckov sme tam boli traja èlenovia. Pri 
príchode do kultúrneho domu zábava bola v plnom prúde, nálada výborná, pri-
vítanie srdeèné, masky nastúpené. Boli sme usadení medzi nám neznámych 
¾udí, ale neprekážalo to, pretože to bola jedna ve¾ká rodina. Stoly sa prehýbali 
pod dobrotami ako šišky, slané rožky a tyèinky a podobne. Na dobrú náladu 
bolo „slaninkové“, varené víno, slivovica a pre abstinentov èaj a káva. A na za-
hryznutie boli peèené jaternièky, klobásky, plnená panenka - a to nebolo všet-
ko! Pokraèovalo to huspeninou a na záver bol guláš. Do tanca hrala kapela, 
ktorá bola zložená zo študentov, ale piesne hrali v dychovom rytme, èo nám 
skôr narodeným bolo príjemné. My, „Beckovania,“ sme mali kus cesty domov, 
a tak sme sa o 20. hodine rozlúèili. Prežili sme jedno krásne popoludnie. Ešte 
musím poïakovaś vedeniu JDS Beckov, že nás neposlali naprázdno. To by 
bolo asi všetko z našej akcie. Osobne by som bola rada, keby sa podobné 
akcie konali aj u nás. Text a foto Veronika Buèková

Fašiangové posedenie v Hornej Súèi - èasś Dúbrava

Fašiangy
„Fašiangy, Turíce, Ve¾ká noc ide,

kto nemá kožucha, zima mu bude,
ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,

dajte mi slaniny, nech sa vypasiem.

Sedí kocúr na slanine,
choïte ho odohnaś a mne kúsok odrezaś,

jak sa máte porezaś.
Keï mi malý odrežete,

velice sa porežete,
keï mi ve¾ký odrežete,
málièko sa porežete.“

Fašiangové èasy
Fašiangy, fašiangy,
fašiangové èasy,

jedni pijú, druhí jedia
za stolom klobásy.

Fašiang sa kráti,
už sa nenavráti.

Staré dievky plaèú,
že sa nevyskáèu.

 Od zaèiatku tohto roka nadobudla úèinnosś no-
vela zákona è. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení, ktorá okrem iného ukladá chodcovi povin-
nosś použiś reflexné prvky. Za zníženej vidite¾nosti 
musí maś chodec idúci po krajnici alebo po okraji 
vozovky na sebe vidite¾ne umiestnené reflexné prv-
ky alebo obleèený reflexný bezpeènostný odev.
 Vhodným prostriedkom na zvidite¾nenie sa sú 
tzv. reflexné pásky. Chodcom sa odporúèa ich 
umiestnenie na nadlaktí alebo predlaktí, lebo úèin-
ná plocha reflexnej pásky je na tomto mieste naj-
väèšia a chodec je ove¾a lepšie vidite¾ný.
Vzh¾adom na nepriaznivý vývoj poètu a následkov 
dopravných nehôd s úèasśou chodcov na území 
trenèianskeho kraja, bude polícia v nasledujúcom 
období vo zvýšenej miere kontrolovaś dodržiavanie 
rýchlosti jazdy v blízkosti priechodov pre chodcov, 
dodržiavanie povinností vodièov motorových vozi-
diel voèi chodcom, ale aj správanie sa samotných 
chodcov. Taktiež sa vo zvýšenej miere polícia za-
meria na používanie reflexných prvkov chodcami a 
cyklistami za zníženej vidite¾nosti.
 V záujme bezpeènosti úèastníkov cestnej pre-
mávky budú policajti riešiś priestupky nekompro-
misne v súlade so zákonom. Chodcom bude za 
porušenie predpisov uložená pokuta vo výške 50 
eur a v správnom konaní až 100 eur.

Za prvý mesiac v tomto roku zavinili chodci 49 
nehôd, z nich deväś na priechode. Osem chodcov 
prišlo o život. V januári sa stali denne štyri nehody 
s úèasśou chodcov, celkom 126.
 Chodci majú od 1.1.2014 povinnosś nosiś re-
flexné prvky alebo odev aj v obci, ak sa pohybujú 
po vozovke, teda na miestach, kde nie sú vybu-
dované chodníky pre chodcov. Zavedením tohto 
pravidla polícii nejde o represiu, skôr o prevenci-
u, výchovu chodcov a snahu ochrániś èo najviac 
životov. Polícia vyzýva chodcov i cyklistov, aby túto 
povinnosś nezanedbávali. Zlé vidite¾né podmienky 
znižujú reakcie vodièov.  Je ve¾mi dôležité, aby 
bol chodec na ceste vidite¾ný, a tým sa stáva prá-
ve vïaka reflexným prvkom. Vzh¾adom na to, že 
chodci sú najzranite¾nejšou kategóriou úèastníkov 
cestnej premávky, polícia im bude aj v nasledujú-
com období venovaś maximálnu pozornosś. 
 Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre 
chodcov musia braś oh¾ad aj na vodièov prichád-
zajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú 
jednotlivo, ale v skupinách. Chodec nesmie vstu-
povaś na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre 
chodcov, ak vzh¾adom na rýchlosś a vzdialenosś 
prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bez-
peène prejsś.
Zdroj: Tlaèová správa KRPZ Trenèín a NMky.sk.

   (b)

 Na sklonku fašiangov, 20. februára 2014, sa 
zišli beckovskí èlenovia jednoty dôchodcov na vý-
roènej schôdzi. Od skorého popoludnia prichádzali 
naši èlenovia do nádherne pripravenej sály v kultúr-
nom dome. O 14,00 hod. predsedníèka základnej 
organizácie p. Mináriková schôdzu otvorila priví-
taním prítomných. Zo 123 èlenov sa schôdze zú-
èastnilo 79. Niektorých neprítomných „položila“ do 
postele chrípka, iní už pre svoj úctyhodný vek ne-
vládali prísś. A práve aj kvôli chrípkovému ochoreniu 
sa neuskutoènil kultúrny program detí zo základnej 
školy, ktorý mali pre nás pripravený. Peknou bás-
òou Èo je život nás pozdravila p. Veronika Buèková.
 Po nej p. Mináriková zhodnotila èinnosś organi-
zácie za rok 2013. Správu o hospodárení za minulý 
rok predniesla p. Kubíèková, pokladníèka základnej 
organizácie. Ïalším bodom programu bol príhovor 
hostí. Za okresnú organizáciu sa prítomným priho-
vorila p. Priebrachová, ktorá ocenila prácu našej 
organizácie. Bohužia¾, starosta obce p. K. Pavloviè 
sa ospravedlnil, pre zdravotné problémy sa našej 
schôdze nemohol zúèastniś. Návrh èinnosti na rok 
2014 predniesla p. Buèková. Zároveò vyzvala èle-
nov k spolupráci pri príprave výstavy, ktorú plánuje-

me pripraviś poèas beckovských slávností. Potom 
nasledovali gratulácie jubilantom, ktorí v minulom 
roku oslávili polookrúhle a okrúhle jubileum, a tak 
24 èlenov bolo obdarovaných šípovou ružou. Do 
diskusie sa prihlásila p. Buèková. Vo svojom príspe-
vku poïakovala èestnej predsedníèke p. Bubeníko-
vej za získanie sponzorských 
darov pre našu organizáciu. 
   Po pracovnej èasti nasle-
dovalo obèerstvenie. Chutný 
kurací rezeò so zemiako-
vým šalátom nám pripravili v 
reštaurácii „U Martiny“. Ne-
chýbala ani kávièka so zá-
kuskom. Príjemnú atmosféru 
dotvárala jemná hudba, ktorá 
znela z prehrávaèa. 
   Poïakovanie za príjemné 
posedenie po oficiálnej èas-
ti patrí p. N. Strakovej, p. A. 
Benkovej, p. I. Martišovej, p. 
P. Èaòovi, p. M. Malecovi a p. 
J. Strakovi, ktorí nás obsluho-
vali, vozili a starali sa o hudbu. 

   Nesmieme tiež zabudnúś a poïakovaś sa našim 
sponzorom, a to Obecnému úradu v Beckove, fi 
Sevotech, fi EMOTEK, Pohrebnej službe Dalia, 
PD Beckov, Zlatému pavúkovi, Pekárni Beckov 
a reštaurácii „U Martiny“.

Ing. Mária Mináriková

Používanie reflexných prvkov resp. reflexných pások chodcami

Výroèná schôdza ZO JDS v Beckove
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 „Firma TOKO AGRI a.s. pùsobí v Èeské a Slovenské republice od 
roku 1991. Vždy jsme mìli mnoho støedisek pro prodej a servis zemì-
dìlských strojù, a tyto støediska se postupnì taktéž rozvinuly. Služby se 
zemìdìlskými stroji se rozvíjely a tím i zemìdìlský podnik, což spolu 
souvisí, jako pøíklad mohu uvést Agro Kustra Skalica.
Pøed dvìma lety nám bylo nabídnuto koupení podniku PD Beckov, jež 
jsme vybrali jako centrum pro zemìdìlské stroje a zároveò zde struktu-
rovali zemìdìlskou výrobu. Vzhledem k výrobním podmínkám, tzn. typy 
pùd, podloží, teploty, vláha, je toto místo pøedurèeno pro výsadbu ovoc-
ných sadù s øízeným zavlažováním. K dnešnímu dni jsme vysadili více 
než 7 500 stromù a keøù, všechno toto ovoce se zpracovává nebo se 
bude zpracovávat do moštù znaèky Ovocòák. Zároveò kooperujeme se 
závodními podniky Veselí, Èachtice, Bánovce a dalšími. Tato sadaøská 
èinnost je pracovní pøíležitostí pro stálé pracovníky a v jarní a letní sezonì 
pro brigádní pracovníky.
Co se týèe rostlinné výroby  nyní se zamìøujeme na výrobu krmiv pro ho-
vìzí skot, tj. seno, senáže, siláže a krmné smìsi. Vzhledem k nevyužitým 
pozemkùm dlouhodobì neudržovaným jsme se rozhodli investovat do 

pastevních areálù v Kliži, Trbo-
ckém a dalších tak, abychom 
pøírodu kolem nás zkultivovali. 
Vzhledem k ponièeným cestám 
jsme investovali pùl druhého 
milionu do oprav cest a další in-
vestice budou následovat, což 
pochopitelnì zpøístupní obyva-
telùm pøístup do lesù. 
Zároveò kultivujeme, proøezá-
váme, èistíme, sejeme a pro-
vzdušòujeme pastviny tak, aby 
mastné plemeno francouzské-
ho pùvodu Charolais mìlo op-
timální podmínky. Chov tohoto 
plemene, který je zanesen i 
ve slovenské plemenné kni-
ze, která je i souèástí evrop-
ské plemenné knihy, pøináší 
Beckovu jedineèné postavení 
pøedního chovatele na Sloven-

sku. Bìhem roku se již narodilo 102 telat, které mùže každý shlédnout 
na krmištích a pastevních areálech.
Zajisté vìtšina z vás byla v Alpách a právì zde vidìla, jak i v národních 
parcích a na sjezdovkách chodí krávy, které spásají, prokousávají trávu a 
keøe a zároveò produkují chlévský hnùj a tím oživují pøírodu.
My tyto pastviny po spasení mulèujeme, èímž odstraníme nedopasky a 
plevele, a zároveò rozvrstvíme chlévskou mrvu, která je základem pro 
humusnost pùd. Po každém mulèování a provzdušnìní následují pøísev 
trav s bylinkami. Tento proces je nejmíò 5 krát v roce opakován. Již nyní 
mùžeme zaznamenat, jak se mìní pøed oèima zarostlé meze a zaplevele-
né louky ve šśavnaté obrùstající a kvetoucí pastviny. 
Název pastvina je ze slovního základu „pást“.  Pøed 20 lety se na Sloven-
sku páslo 1,2 milionu dobytka a nìkolik milionù ovcí. Dnes je to již pouze 
v øádu tisícù. Myslím si, že návrat k pøírodì - zdravé pøírodì, vede jen pøes 
její úèelné obhospodaøování. Taktéž to v podstatì není nic nového, žádná 
revoluce, je to jen návrat ke koøenùm.
Vìøím, že obèané a turisté, jak osobnì sám slyším, jsou toho názoru, že 
hospodaøení je pøínosem pro obec Beckov. I nadále budeme spolupra-
covat s obcí, jakožto i podporovat malé sdružení. Den otevøených dveøí 
budeme každoroènì opakovat - letos bude poøádán v 9. mìsíci.

Ing. Tomáš Koøínek“

Predstavujeme: PD BECKOV 

POSTREH
 Na prechádzke po našej obci po vianoè-
ných sviatkoch ma upútal neporiadok okolo 
smetných nádob pred novou bytovkou. Bolo 
tam všetko - papier, plasty a hlavne sklenené 
f¾aše. Naša obec má zavedené separovanie 
odpadu, a preto ma ve¾mi zarazilo, veï kon-
tajner na sklo je asi o 20 metrov ïalej, že 
i to je prevažne mladým obyvate¾om bytovky 
ve¾a, zaniesś sklenené f¾aše do kontajnera 
ved¾a. Ako chceme vychovávaś svoje deti do 
budúcna? Alebo separovanie platí len pre 
nás skôr narodených? Toto nie je jediná vec, 
ktorá ma trápi a urèite i mnohých obèanov, 
ktorí majú radi prírodu. Keï sa pohybujete 
po okrajových èastiach našej obce, nájdete 
tam všetko možné. Konkrétne: smerom na 
odpoèívadlo som napoèítala 36 sklenených 
fliaš. V jednej náuènej relácii som sa dozve-
dela, že sklo sa rozkladá tisíc rokov. Kam sa 
obrátite, je takýto neporiadok, èi je to smer 

hrádza za mostom alebo smer Po¾nohospo-
dárske družstvo, všade je to rovnaké. Nie 
som milovníkom piva alebo energetických 
nápojov, ale pod¾a plechoviek okolo cesty 
viem, že je Staropramen, Bažant, Prazdroj, 
pivo citrónové, malinové..., ani mi teraz ne-
napadne aké ešte. 
V našej obci sa pomaly rozbiehajú možnosti 
na kultúrne vyžitie, èo je dobré, ale po zába-
ve zostáva ve¾mi ve¾a neporiadku od KD až 
po solárnu elektráreò. Navrhovala by som, 
aby usporiadatelia  vyzbierali aspoò v okruhu 
200 - 300 m odpad, ako sú PET f¾aše a skle-
nené f¾aše prevažne od broskyòovej vodky 
a iné. Urèite by to nezabralo ve¾a èasu a cítili 
by sme sa lepšie. 
Na jar by sa mohla zorganizovaś brigáda za 
„èistejšiu obec.“ Máme tu školu, v nej žiakov, 
je tu ZO JDS i každý obèan by urèite priložil 
ruku k dielu, len chcieś. Pocit z dobre vyko-
nanej práce stojí za to.
Porozmýš¾ajte a konajte! VO

„Šmejdi“ a Bezpeènosś na cestách
 Po troch rokoch nás v klube pri parku 4.3.2014 navštívil riadite¾ policajného zboru 
v Novom Meste nad Váhom p. Ing. Jaroslav Madara. 19 obèanov našej obce - škoda, že 
nás nebolo viac - si vypoèulo rady, ako sa správaś pri „šmejdoch“. 
 V druhej èasti prednášky sa zameral na bezpeènosś na cestách. Uisśoval nás, že „èíslo 
158“ funguje v celej republike a vždy sa naò môžeme obrátiś, keï máme problémy s podo-
movými predajcami a pod. 
 Nakoniec nám rozdal reflexné pásky, ktoré nám daroval p. starosta K. Pavloviè, za 
ktoré mu ïakujeme. Ing. Mária Mináriková  

Beseda v klube
 V utorok 18. februára 2014 zavítala do klubu pri 
parku vzácna a milá návšteva. Pani MUDr. Lenka Be-
náková prijala naše pozvanie a 22 obèanov z radov 
tých skôr narodených si vypoèulo jej hodnotnú pred-
nášku a mohli si s òou pohovoriś o svojich zdravotných 
problémoch a śažkostiach. Pani doktorka hovorila 
o najèastejších chorobách seniorov, a to o hyperten-
zii, ischemickej chorobe srdca, diabete a bolesti chrb-
ta a kåbov. Upozornila na správnu životosprávu a dôle-
žitosś pohybu v našom živote. Úprimne ïakujeme za 
jej èas a slová, ktoré nám venovala.

Ing. Mária Mináriková



26 www.obec-beckov.sk číslo 1 - apríl 2014Beckovské noviny

 Naším príspevkom chceme daś do povedo-
mia obèanov, že v obci fungujú dve záhradkár-
ske organizácie. Jedna je na „Lipkách“ a druhá 
na „Sychrove.“  Náš príspevok bude o ZO SZZ 
15-102 Beckov Sychrov. Zaèiatky našej  orga-
nizácie  sa datujú do obdobia 60-tych rokov. 
Vznikla na podnet rodákov z Beckova, ale i ši-
rokého okolia na svahoch Sychrova. Vtedajší 
Beckovèania Ondrejoviè, Hubina, Šramka, 
Ježko, Polešenský, ale i obèania z okolia Cin-
gálek, Švehla, Hlávka, Kucek, Hladký, Majzel 
a ïalší sa rozhodli skultivovaś svahy Sychrova 
a založiś záhradkársku osadu. V osade boli vy-
sadené ovocné stromy, viniè a pod. Celkom 
zakladajúcich èlenov bolo 28 a neskôr sa osa-
da rozšírila až do dnešnej podoby, keï má 50 
èlenov.
Pribúdaním rokov sa menili i majitelia. Bolo to 
spôsobené prirodzeným odchodom (úmrtím) 
majite¾ov, ale i odsśahovaním sa respektíve 
stratou záujmu o takúto èinnosś.
Záhradkárska osada má vypracovaný Osado-
vý poriadok, ktorý okrem uznesení èlenskej 
schôdze je záväzných pre všetkých èlenov, ale 
aj neèlenov záhradkárskej osady.
Osada je vlastníkom prístupových ciest, má 
vykonané rozvody elektrickej energie a vody 
v celej osade. Hospodárenie s elektrickou 

energiou je v kompetencii každého majite¾a 
chaty, avšak hospodárenie s pitnou vodou je 
v pozornosti Výboru ZO SZZ, ktorý majite¾ov 
upozoròuje na jej využitie len na pitie a hygi-
enickú oèistu. Doporuèuje využívaś dažïovú 
vodu na polievanie, ktorú je možné zachytávaś 
do osobitných nádrží.
Výbor ZO SZZ Beckov - Sychrov  trápia aj pro-
blémy, ktoré  sú spoloèné  a týkajú sa samotnej 
obce, po¾ovníckeho združenie, ale i majite¾ov 
okolitých pozemkov a pastvín.
Donedávna ochladnuté vzśahy medzi ZO SZZ  
a obecným úradom sa zaèínajú otep¾ovaś aj 
vïaka pánovi starostovi. Prejavilo sa to pri 
oprave prístupovej cesty , ktorá bola poškode-
ná vypúšśaním z hlavného vodojemu na Sych-
rove. V spolupráci s OcÚ a Vodohospodárskou 
správou sa cestu podarilo opraviś a vykonaś 
opatrenia, ktoré by pri každoroènom vypúšśaní 
vody z vodojemov zabránili poškodzovaś túto 
komunikáciu.
Výbor ZO SZZ však trápia aj ïalšie problémy,  
a to predovšetkým zneškodòovanie odpadu. 
Na jednej strane Výbor ZO SZZ apeluje na 
svojich èlenov, aby svoj vyprodukovaný odpad  
(nako¾ko nemáme odpadové koše v osade) li-
kvidovali vozením si domov a vykladali doma do 
smetných nádob, na druhej strane domorodí 

obèania svoj vyprodukovaný odpad vozia na 
Sychrov a vyhadzujú do jarku. Je to konanie 
krátkozraké, nako¾ko pri dažïoch sa tento od-
pad splavuje a dostáva znova do dediny. Prosí-
me obèanov, aby sa nad tým zamysleli.
Nie malý problém nám robí lesná vysoká zver. 
Narušuje nám už dosś labilné oplotenie a do-
stáva sa do osady, kde poškodzuje stromy, 
viniè, ale i zeleninu, ktorú majú záhradkári na-
sadenú.  Pri vyrušení nenachádza cestu von 
z osady a dochádza k nárazom do oplotenia 
a následnému uhynutiu zvery. Tu nenachádza-
me pochopenie a snahu riešiś tento problém 
s Po¾ovníckym združením Hurban Beckov.
Blíži sa èasś hodnotenia práce Výboru ZO 
SZZ a tiež i práce celej ZO. Vykonáme tak  
dòa 6.4.2014 o 9.00 hod  v kultúrnom dome 
v Beckove. Chceme pokraèovaś v zlepšených 
vzśahoch s OcÚ, majite¾mi po¾nohospodár-
skej pôdy a pastvín,  ale i zlepšiś spoluprácu  
s Po¾ovníckym združením  Hurban Beckov. 
Budeme radi, keï ich budeme môcś privítaś 
na našom jednaní. ZO SZZ ma vytvorenú svoju 
stránku s adresou anavan.blog.sk,  prípadne 
môžete kontaktovaś nášho predsedu na t. è. 
0949865772.

Bohuslav Vavro,
predseda ZO SZZ Beckov - Sychrov 

BECKOVSKÍ ZÁHRADKÁRI ZO SYCHROVA

 Mesiace február - apríl sú pre záhradkárov obdobím bilancovania 
uplynulej sezóny a naèrtnutia nových plánov pre nadchádzajúcu sezó-
nu. Je to tiež obdobie, kedy sa v jednotlivých základných organizáci-
ách konajú èlenské schôdze. Základná organizácia SZZ Beckov - Lipky 
bude maś svoje snemovanie 22. marca 2014 a základná organizácia 
SZZ Beckov - Sychrov 5. apríla 2014. Príroda je v súèasnosti vo vege-
tatívnom útlme a záhradkári sledujú vývoj  poèasia, ako bude pôsobiś 
na jednotlivé stromy po nie príliš tuhej zime a nedostatku snehovej pri-
krývky. Pod¾a odporúèaní záhradkárskych inštitúcií je potrebné takmer 
u každého záhradkára uskutoèniś predjarný postrek na znièenie pre-
zimujúcich škodcov, najmä žravých, ktorí neuverite¾ne vedia „zlikvido-
vaś“ nastávajúcu úrodu. Bolo to vidieś i v minulom roku, kedy niektorí 
záhradkári tento úkon neuskutoènili.  
 Uplynulé obdobie bolo pre záhradkárov nie príliš vydarené. Pod¾a 
meteorológov malo minulé leto ve¾a tropických dní i nocí, èo záhrad-
károv nútilo viacej zavlažovaś jednotlivé stromy. Prejavilo sa to v koneè-
nom dôsledku na nižších úrodách a tiež i menších ve¾kostiach jednotli-
vých plodov, ale i napriek tomu niektorí záhradkári mali slušné výsledky.  
Okresná organizácia záhradkárskeho zväzu organizuje každoroène 
poèas Novomestského jarmoku výstavu ovocia a zeleniny. Je to pre-
zentácia záhradkárov, ktorí dosiahli peknú úrodu. I keï na výstave bolo 
takmer o stovku vzoriek menej ako v predchádzajúcom roku, predsa 
241 vzoriek ovocia a zeleniny dalo preh¾ad, akým sortám a druhom sa v 
novomestskom regióne  darí. Na tejto výstave sa zúèastnili i záhradkári 
so základnej organizácie Beckov - Lipky. 
 Na èlenských schôdzach je potrebné tiež hovoriś o odborných otáz-
kach pestovania ovocných drevín. Záhradkárske osady vznikli v 70-
tych rokoch minulého storoèia a niektoré vtedajšie odrody dnešným 
klimatickým pomerom nevyhovujú a je potrebné zameraś sa na tzv. re-
zistentné odrody, ktoré sú odolné  na choroby a škodcov. U jabloní sa 
odporúèa odroda Idared, Rubín, Rubinola a Pinova. V podmienkach 
Beckova tieto odrody plne vyhovujú.
 Vyriešené vlastnícke vzśahy umožòujú jednotlivým záhradkárom na-
kladaś so svojím majetkom pod¾a vlastného uváženia. Dochádza preto 
k prirodzenej obmene ¾udí a o záhradky sa zaujímajú relatívne mladší, 
ktorí záhradky premieòajú na oázu relaxu a pokoja. Niektoré záhradky 

už nevyužívajú na pestovanie ovocia, vinièa a zeleniny, ale si spravia 
pod¾a svojich predstáv tzv.  „oddychové bývanie“. Je preto potrebné 
na jednotlivých výboroch základných organizácií apelovaś, že tieto zá-
hradkárske osady vznikli pod hlavièkou Slovenského zväzu záhradká-
rov a pôda je urèená na úèel, pre ktorý bola zriadená záhradkárska 
osada. Nebráni však niè tomu, aby sa skåbila symbióza relaxu i radosti 
z dopestovaných produktov.  
 V uplynulom roku sa v jednotlivých záhradkárskych osadách vylep-
šovali prístupové cesty a tiež skultúròovalo okolie osád. V záhradkárskej 
osade Beckov - Sychrov došlo k personálnej výmene na mieste pred-
sedu. Novým predsedom sa stal p. Bohuslav  Vavro z Nového Mesta 
nad Váhom. Na schôdzach je nutné tiež pripomínaś ochranu životného 
prostredia a biologický odpad likvidovaś tak, aby nezaśažoval  prírodu. 
Nedodržovanie jednotlivých osadných poriadkov má za následok ne-
poriadok v osadách a ich okolí. Tiež neželané návštevy, ktoré spôsobili 
škody na chatkách i ovocí boli len dôsledkom malého záujmu  o spo-
loèné veci, prièom si záhradkári neuvedomujú, že je to ich majetok, 
o ktorý sa treba staraś s pocitom dobrého hospodára.  
     Ing. Viliam Verecký, predseda ZO Beckov - Lipky
      a tiež tajomník OV SZZ Nové Mesto nad Váhom

SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV - ZO BECKOV LIPKY

INZERCIA

1. Predám liaheò, cena: 60 euro; tel.: 0907181800

2. Predám auto - spojky, rozvody, náhradné diely - www.autowit.sk,
 Martin Hubinák, P.O.Box 18, 955 03 Topo¾èany 3,
 tel.: 0907181800

3. Douèujem poèas víkendov anglicky jazyk.
 Jana Èikelová, Beckov 461; tel. è. 0902 845925

4. Ponúkam služby v oblasti elektromontážnych prác, zhotovení
 bleskozvodov, zabezpeèovacích zariadení, štruktúrovanej kabe-
 láže a anténnych rozvodov. Prevádzame elektrické prípojky,
 revízne správy a zabezpeèujeme servis - opravy elektroinštalácií.
 Anton Pavlík, tel.: 0905 2280557; mail: t.pavlik@post.sk.
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      Ko¾ko nádejí a prognóz sa nám splní? Minulý rok bol takmer katastrofálny, 
nie len pre beckovských vèelárov, ale, bez preháòania, pre väèšinu vèelárov 
v strednej Európe. Preèo je to tak? Hlavnou príèinou je globálne otep¾ovanie, 
èo má za následok mierne zimy, studenú jar a v neposlednom rade suché 
leto. Uvedomme si, že vèely zaèínajú s prípravou na novú, sezónu vo febru-
ári a marci. Pokia¾ je marec studený tak ako v minulom roku, oneskorila sa 
príprava vèiel o 1 mesiac. Stalo sa, že liesky odkvitli zaèiatkom marca, to 
znamená, že nebol pe¾,  keï vèely zaèali lietaś. Keï kvitol agát pršalo a nek-
tár bol vyplavený z kvetov na 80 %. Opaèná bola situácia s kvetom lipy. Bolo 
zasa ve¾ké sucho a nektár sa odparoval, takže zasa ve¾mi málo zostalo pre 
vèielky. Vèely nedokážu tak rýchlo reagovaś na zmeny ako príroda,  a tak 
oneskorená jar, èiže skoršie leto, tento sklz už nedohnali. To sa prejavilo 
v koneènom dôsledku vo výnose medu a nasledovne nárastom cien tejto 
vzácnej suroviny.
 Tento rok nie je ove¾a lepší. Zima bola ve¾mi mierna, èo má za následok 
odkvitnutie liesky a oneskorené nasadenie rozvoja vèiel. V súèasnej dobe 
vèielky všetko doháòajú. Je len otázka, ako to bude pokraèovaś ïalej. 
 Keï som v minulom èlánku písal o poklese vèelstiev, situácia sa ne-
zmenila, skôr naopak. Vèelstiev ubudlo, a tiež vèelári odchádzajú. Do-
vo¾te mi spomenúś nášho dlhoroèného vèelára a priate¾a Jozefa Ško-
lára, ktorý nás v minulom roku opustil a jeho miesto ostalo prázdne. 
         Situácia s flórou tiež nie je v našom chotári dobrá. Kedysi  sa siala kuku-
rica, repka a iné po¾nohospodárske plodiny. Teraz niè. Lúky boli plné kvetov 
- aj to už nie je pravda. Prestarnuté sú sady s ovocnými stromami. Kedysi sa 
vysádzali ovocné stromy po medziach, teraz sú už prestarnuté a nefunkèné. 
Je to všetko v nás v ¾uïoch. Nik iný to za nás neurobí. Ruku na srdce, ko¾ko 
stromov ste za svoj život posadili okrem svojich záhrad? A keï ste posadili, 
alebo navrúb¾ovali, našli sa iní, ktorí vašu prácu znehodnotili. Pokia¾ sa neza-
myslíme sami nad sebou, nebudeme viesś naše deti k láske k prírode, ostane 
z nej pre našich potomkov len torzo prírody, ktorú už nezachránia ani vèely.
          Verím, že sa èlovek zasa zaène správaś k prírode oh¾aduplne, starostlivo 
a zasa budú  lúky  plné kvetov a bzukotu vèiel. V koneènom dôsledku bude 
dostatok medu a ïalších vèelích produktov potrebných pre náš zdravý život. 

PhDr.  Pavel Hos

MÁME TU NOVÝ VÈELÁRSKY ROK
 Jar k nám prišla skôr, ako po iné roky. Nepamätám si, že by vo februári 
rozkvitla marhu¾a èi mand¾a. Tento rok je asi výnimoèný. Možno to všetko prí-
roda naplánovala trocha skôr, preto dúfajme, že jej to vyjde. V záhradách je 
rušnejšie, odvážlivci už posadili skoré zemiaky a zasiali niektoré druhy zeleniny. 
Stromy dostávajú jarný strih. Niekto odborne, iný len reže konáre a úroda žiad-
na. Zabúdajú, že ve¾ký zásah vysi¾uje strom. Pamätám sa, keï skoro v každej 
záhrade boli stromy rôzneho druhu  a ovocie bolo od skorých odrôd až po 
zimné. Stromy boli odolné voèi chorobám a škodcom. Ak rástla mladá plánka 
v chotári, odrezali sa zvyšné èasti a presadila sa do záhrady èi dvora. Ak bol 
odskúšaný nejaký druh jablone, èerešne a pod., tak sa zobral vrúbe¾ a zaštepil 
sa planý stromèek. Ak boli priaznivé podmienky vrúbe¾ sa prijal a majite¾ sa tešil 
z rastúceho stromu. Dnes je to jednoduchšie, kúpime si v pestovate¾skej škôlke 
èi na výstave pod¾a prospektu požadovaný druh ovocia. Niektoré druhy ovocia 
doslova skonèili v záhradách. Náhradu namiesto nich sme našli v supermar-
ketoch v podobe rôzneho exotického ovocia. Poteší hlavne, ak je v rôznych 
z¾avnených akciách.
 Spomeniem niektoré doslova nenároèné odrody, ktoré sa rokmi vytratili 
z našich záhrad èi dvorov a  chotárov. Dula - rastie v podobe kríka èi stromu. Jej 
nádherné žlté plody sú silne voòavé, chuś trpkastá. Používa sa ako dekorácia. 
Vynikajúce sú z nej kompóty, úžasné lekváre èi sušená oba¾ovaná cukrom. Ak 
chcete alkohol s príchuśou voòavej dule, niè ¾ahšie, rozkrojiś a zaliaś alkoholom, 
najlepšie z jabåk. Môžeme použiś aj vodku. Používala sa i na navoòanie miest-
ností v dome. Mišpula - je taktiež krík alebo strom. Je ve¾mi nenároèná na pes-
tovanie a starostlivosś. Nulový postrek. Tvarom ovocie pripomína mini jabåèka. 
Plody sú vynikajúcej chuti, hlavne chutia po prvých mrazoch. Oskoruša (u nás 
„oskoruška“) je strom. Prvé plody prináša po 30 rokoch. Dorastá do výšky až 
15 metrov. V prírode sa dožíva 200 rokov. Jej plody sú taktiež trpké. Po dozretí 
(hnedá farba) dá sa konzumovaś. Plody dávame vylúhovaś do alkoholu, ktorý 
užívame pri žalúdoèných problémoch. Ve¾mi ob¾úbená a cenná je oskorušková 
pálenka, tzv. oskoruškovica. Tí starší si iste pamätajú, že v dvoroch na dedine 
rástli moruše. Sú to stromy, ktoré rodia i nieko¾ko storoèí, tak mu právom patrí 
názov dlhoveký strom. Boli druhy èierna, biela, hnedá. Plody sú po dozretí ve¾mi 
sladké a chutné. I na našom dvore rástli 3 druhy moruše, ¾udovo sa jej hovorilo 
malina. Najväèšia z nich bola èierna. Na jej zrelé plody chodili všetci z ulice. No 
zostali už iba spo-mienky. Taktiež ustúpila èasu. Na jej miesto bola zasadená 
jabloò.  ¼ubomír Paulus

Pestovali ich naši predkovia

 Dòa 23. 2. 2014  v klube pri parku sa uskutoènila slávnostná výroèná 
èlenská schôdza, ktorá sa niesla v duchu oslavy 20 rokov trvania PZ Hurban 
Beckov. V slávnostnom prejave predseda združenia pán Miroslav Uherèík 
uviedol nasledovné:
 Dòa 16. 1. 2014 uplynulo 20 rokov, kedy skupina èlenov bývalého PZ, 
Pavol Hladký, Dpt. Ján Smetana, Štefan Slávik, Ing. Viliam Maslo a Jaroslav 
Èaòo založili PZ Hurban Beckov a k sebe si k výkonu práva po¾ovníctva pri-
brali 19 èlenov, prevažne majite¾ov po¾ovných pozemkov. Novovzniknutú 
spoloènosś koordinovali po právnej stránke JUDr. Jozef Opet, za SPZ Ing. 
Jaroslav Klein a za obec starosta obce p. Karol Pavloviè.
 V súèasnej dobe z pôvodných 24 èlenov zostalo nateraz v spoloènosti 13 
zakladajúcich èlenov. Prijatých bolo 6 nových èlenov, èlenskú základòu tvorí 
19 èlenov. Najstarším èlenom je RSDr. Milan Minárik a najmladším Michal 
Èaòo.
Za 20 rokov spoloènosti sa vybudovali nové kàmne zariadenia, zmenil sa sys-
tém dezinfekcie a prikrmovania hlavne jelenej zveri, ktorá je v našom revíri 
prioritná a dopåòa ju diviaèia so srnèou.
Za toto obdobie sa v revíri Beckov ulovilo 11 ks medailových jeleòov, 5 
ks medailových diviakov, jeden medailový srnec, 1 ks psík medvedíkovitý 
a množstvo škodnej zveri.
 SPZ udelil 7 èlnom bronzovú medailu SPZ za rozvoj po¾ovníctva na Slo-
vensku, 3 èlenom striebornú medailu za významné zásluhy o rozvoj po¾ovníc-
tva v SR. 
 Bola vybudovaná strelnica, ktorú sme v roku 2013 prebudovali na výkon 
nároèných streleckých podujatí. PZ sa aktívne zúèastòuje na živote obce 
a sponzorsky podporilo viaceré podujatia. V roku 2004 sme na základe roz-
hodnutia èlenskej schôdze ukonèili dlhoroèné družobné vzśahy s PZ Nimród 
Dolné Saliby. Ve¾mi dobrá spolupráca je s firmou DETMAR  Miloša Gúèika, 
s p. Milanom Nožinom, firmou REX, p. Petrom Benkom, ako aj s mnohými 
ïalšími podnikate¾mi a policajným zborom SR. V rámci družobných vzśahov 
máme výbornú spoluprácu s Milanom Haberlom z Majdána pri Horných 
Orešanoch.
 Na strelnici sa každoroène strie¾a súśaž v brokovej stre¾be o pohár sta-
rostu obce Beckov, konajú sa tu školenia rozhodcov, kontrolné stre¾by, pri-
èom sa úèastníci dostávajú k lepšiemu poznaniu obce a propagujú ju na 
území SR ako aj za hranicami.
 Po prejave predsedu nasledovalo vyhodnotenie najaktívnejších èlenov, 
ktorým odovzdal podporné pomôcky k výkonu práva po¾ovníctva pán pred-
seda a jednalo sa o nasledovných èlenov: Michala Èaòu, Ing. Jána Kováèika 

a Mareka Èaòu.
 Ïalej predseda zablahoželal k životným jubileám týmto èlenom PZ Hur-
ban Beckov, ktorí sa v roku 2014 dožívajú životných jubileí: Ing. Martin Nebo-
háè - 70 rokov, Pavol Hladký - 60 rokov, Ján Koníèek - 60 rokov.
Na záver chceme poïakovaś všetkým vlastníkom po¾ovníckych pozemkov, 
ktorí nám umožòujú vykonávaś právo po¾ovníctva na svojich pozemkoch 
a sympatizujú s nami pri výkone tohto nároèného koníèka.

PZ HURBAN Beckov - 20 roèné jubileum

PZ Hurban Beckov pri soche sv. Floriána v obci Beckov, všetkých 19 èle-
nov. Dolný rad z¾ava: pokladník Pavol Jarábek, strel. a kyn. referent Jaro-
slava Èaòo, po¾ovnícky hospodár Pavol Hladký, tajomník Ing. Ján Pavlo-
viè, predseda združenia Miroslav Uherèík, nasledujú ostatní èlenovia. 

Ing. Martin Neboháè,
70 rokov

Pavol Hladký,
60 rokov

Ján Koníèek,
60 rokov
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 V decembri, keï sa zvykne v rôznych 
oblastiach nášho života, èi je to už v rezor-
te ekonomiky, stavebníctva, kultúry, bilan-
covaś uplynulé roèné obdobie sa v Tren-
èíne v rámci Šport festivalu uskutoènilo 
vyhlasovanie najlepších športovcov Slo-
venska spomedzi neolympijských športov. 
Vzh¾adom k mimoriadnym osobným úspe-
chom, dosiahnutým na medzinárodných 
súśažiach sa pre rok 2013 zaslúžene stala 
najúspešnejšou športovkyòou Slovenska 
zo všetkých neolympijských športov Adela 
Ondrejovièová. Táto pretekárka, zveren-
kyòa trénera Pavla Jarábka z Fitnesscent-
ra P+D Jarábek Trenèín, sa môže pochvá-
liś v roku 2013 výnimoènými úspechmi. 
Ako pretekárka v bodyfitness sa stala na 
jar majsterkou Európy nielen v kategórii 
bodyfitness junioriek, ale i žien. 

 Jej vynikajúca forma sa ešte viac 
zlepšila na jeseò, keï sa postupne stala 
majsterkou sveta žien, víśazkou prestížnej 
súśaže Arnold Classic Europe v kategórii 
junioriek aj žien a napokon aj majster-
kou sveta junioriek. Vedenie asociácie 
SAKFST, oddieloví kolegovia spolu s tré-
nerom jej vyslovili úprimné blahoželanie 
k získaniu siedmich zlatých medailí a po-
ïakovali za vynikajúcu reprezentáciu Slo-
venska v celosvetovom pôsobení tejto vy-
športovanej kráske. Adela Ondrejovièová 
potešila svojím excelentným výkonom 
a fantastickými úspechmi v uplynulom 
roku aj nás, Beckovèanov, ktorí ju videli 
v detstve vyrastaś v rodine Ondrejovièovej 
pri starej mame Boženke, v spoloènosti 
tety Evky a starostlivej, milujúcej mamiè-
ke Jarmile. DJ

Žatva zlatých medailí Adely Ondrejovièovej 

Èistenie pod Skalicami
 Práve pred rokom, na konci marca, pred  
ukonèením zimného obdobia, sa zaèalo ob-
dobie rozkvetu jednej beckovskej lokality. Ak 
tušíte, že mám na mysli priestor pod Skali-
cami, uhádli ste. Dovtedy zarastený priestor 
lákal okoloidúcich vodièov èo - to doòho odlo-
žiś, odhodiś èi doviezś, napríklad aj starú nepo-
trebnú sedaciu súpravu. Túto èiernu skládku 
pracovníci prevádzky  na náklady obce vyzbe-
rali a zlikvidovali. Nasledovala riadna „makaè-
ka“ - vyèistenie, vyrezanie krovín od kríža po 
hlavnú cestu. Zásluhu na tom má  hlavne Ing. 
Viliam Maslo spolu s Milanom Hladkým.
V druhej etape èistenia tejto lokality pokraèo-
vali èlenovia Slovenského zväzu ochrancov 
prírody a krajiny v tomto roku v mesiaci február a marec. Výsledok ich práce je už z ïaleka 
vidite¾ný, a teraz je naozaj vkusnou kulisou pri vstupe na náuèný chodník a chránené územie 
Skalice. Ing. D. Jarábková

 Dòa 15.2.2014 sa v zariadení Tomba v obci Hrádok uskutoènil 
ïalší roèník stolnotenisového turnaja mikroregiónu Zelená Voda-
Bezovec. Na turnaji sa zúèastnilo 6 obcí Beckov, Kálnica, Koèovce, 
Hrádok, Lúka nad Váhom a Modrová.
 Oproti minulým roèníkom sa zapojilo menej obcí, ale kvalita 
mužstiev sa omnoho zvýšila, èoho výsledkom bol rad ve¾mi kvalit-
ných zápasov. Naša obec sa tak ako každoroène umiestnila na po-
prednom mieste.
Koneèné poradie:
1. Hrádok    2. Kálnica    3. Beckov
4. Modrová   5. Koèovce   6. Lúka nad Váhom. 
 Obec reprezentovali p. Jaroslav Zbudila, p. Ján Dvoran, p. Ja-
roslav Straka, p. Dávid Porubèan a rodák z Beckova, ktorý býva na 
Starej Turej -  p. Ivan Stano.   Jaroslav Zbudila

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Ing. Maslo pri práci


