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Obecné zastupite¾stvo na mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa konalo dòa 
27. 8. 2014, prijalo nasledovné uznesenia:
uz. è. 349/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zmluvu pre realizáciu akcie 
„Oprava chodníka pri ceste II/507 - 1. etapa“ bez pripomienok.
uz. è. 350/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zmluvu pre realizáciu akcie 
„Oprava chodníka pri ceste II/507 - 1. etapa - Dodatok è. 1“ bez pripomienok.
uz. è. 351/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zmluvu pre realizáciu akcie 
„Oprava chodníka pri ceste II/507 - 1. etapa - Dodatok è.2“ bez pripomienok.
uz. è.352/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zmluvu pre realizáciu akcie 
„Autobusová zastávka - prístrešok“ bez pripomienok.
uz. è. 353/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zmluvu pre realizáciu akcie 
„Výmena podlahovej krytiny v MŠ“ bez pripomienok.
uz. è. 354/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zmluvu pre realizáciu akcie 
„Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách“ bez pripomienok.
uz. è. 355/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Zmenu rozpoètu obce Beckov 
na rok 2014 s pripomienkami uvedenými v zápisnici.
uz. è. 356/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo vyhlásenie súśaže na výber 
dodávate¾a na „Oprava chodníka pri ceste II/507 - 2. etapa“ bez pripomienok.
uz. è. 357/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo vyhlásenie súśaže na výber 
dodávate¾a na rekonštrukciu gotických okien kaplnky na Hrade Beckov bez pri-
pomienok.
uz. è. 358/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo podanie žiadosti o NFP z Envi-
romentálneho fondu na výstavbu kanalizácie v èasti obce Beckov bez pripomienok.
Na riadnom zasadnutí obecného zastupite¾stva dòa 12. 9. 2014 schválili 
poslanci tieto uznesenia:
uz. è. 359/2014 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo 
zasadnutí konaných 13.6.2014 a 27.8.2014  bez pripomienok. 
uz. è. 360/2014 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie „Informáciu o stave 
prác na realizácii projektov v obci“ bez pripomienok.
uz. è. 361/2014 - Obecné zastupite¾stvo:
a) vzalo  na vedomie „Èerpanie rozpoètu za I. polrok 2014“ bez pripomienok. 
b) schválilo Èerpanie rozpoètu obce za I. polrok 2014.

uz. è. 362/2014 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej 
kontrolórky k hospodáreniu obce za I. polrok 2014. 
uz. è. 363/2014 - Obecné zastupite¾stvo: 
a) vzalo na vedomie „Prípravu rozpoètu pre rok 2015“; 
b)  ukladá všetkým èlenom zastupite¾stva podávaś návrhy pre tvorbu rozpoètu na 
rok 2015.
uz. è. 364/2014 - Obecné zastupite¾stvo: 
a) vzalo na vedomie žiadosś p. J. Stanèeka, bytom  Nové Mesto nad Váhom, Letná 
15, na odkúpenie  pozemku p .è. 691/5 v k. ú. obce Beckov;
b) schválilo predaj pozemku p. è. 691/5 p. J. Stanèekovi, bytom Nové Mesto, 
Letná 15, za cenu urèenú znalcom Ing. M. Gálikom, znal. posudok è. 126/2014,  
t.j. 490,- eur. Kupujúci bude znášaś všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
uz. è. 365/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zmluvu o dielo s firmou Peter 
Èikel - REX, Beckov 200, na realizáciu stavebných prác - Oprava chodníka pri 
ceste II/507 v Beckove - 2. etapa.
uz. è. 366/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zmluvu o dielo s reštaurátorom 
Mgr. art. Martinom Mikulášom, Bagarova 193, Práznovce,  na reštaurátorské prá-
ce a obnovu gotických okien hradnej kaplnky na Hrade Beckov.
uz. è. 367/2014 - Obecné zastupite¾stvo:
a) na základe odporuèenia Sociálnej komisie pri OZ v Beckove, neschválilo po-
skytnutie sociálneho príspevku pani Alene Kroèitej, bytom Beckov è. 344. 
b) odporuèilo sociálnej komisii opätovne sa zaoberaś touto žiadosśou.
uz. è. 368/2014 - Obecné zastupite¾stvo schválilo žiadosś pána Branislava On-
drášeka, vlastníka bývalého motorestu RANÈ, o prepis cesty okolo pozemku pri 
Ranèi z vlastníctva Pozemkového fondu do vlastníctva obce Beckov. Úèelom pre-
pisu je zabezpeèenie lepšieho prístupu k pozemkom p. Ondrášeka.  Obecné 
zastupite¾stvo uložilo do budúceho zasadnutia obecného zastupite¾stva pripraviś 
zmluvu o budúcej zmluve v zmysle zápisnice.
uz. è. 368/2014 - Obecné zastupite¾stvo predbežne schválilo predaj pozemku 
firme ICS Systems s.r.o., Mýtna 558/10, Stará Turá.
Uložilo obci v súèinnosti s firmou ICS Systems s.r.o. vybraś vhodný pozemok na 
úèel uvedený v žiadosti. Spracovala: A. Benková
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITE¼STVA

V 21. storoèí, v období postmodernej kultúry, je stá-
le pravdivý výrok starogréckeho filozofa Aristotela, že 
èlovek je tvor spoloèenský. ¼udia majú potrebu spo-
loèenského kontaktu. Preto sa radi navštevujú, roz-
právajú i zabávajú. Spoloèenské kontakty sú zdrojom 
pozitívnych zážitkov a emócií. Sú zdrojom informácií 
a skúseností. Ovplyvòujú kvalitu života a radosś zo ži-
vota a z každého dòa. Kultúrne podujatia nám dávajú 
príležitosś na uspokojenie potrieb spoloèenských kon-
taktov. Uvedomujúc si túto skutoènosś obec Beckov 
v rámci svojich finanèných možností a možností vyu-
žitia ¾udských zdrojov pri príprave kultúrnych a spolo-
èenských podujatí zabezpeèuje kultúrne vyžitie svojich 
obèanov v maximálnej možnej miere.
Beckov má v porovnaní s inými obcami ve¾kú výhodu 
v tom, že má vhodné priestory a udržiavané priestran-
stvá na uskutoèòovanie kultúrnych, kultúrno-spoloèen-
ských alebo športových aktivít, ktoré sa v obci reali-
zujú. Mnohé kultúrne podujatia zabezpeèuje samotná 
obec a mnohé aktívne podporuje. Pri organizovaní po-
dujatí kladieme dôraz na to, aby v priebehu roka našli 
možnosti vyžitia všetky vekové kategórie, aby jednotli-
vé programy dokázali osloviś širšiu verejnosś, aby sme 
si ctili tradície. Snažíme sa o konanie akcií výchovného 
alebo náuèného charakteru, ale organizujeme aj po-
dujatia zamerané na regeneráciu síl a na pobavenie 
èi zábavu.  
Nepodarí sa mi vymenovaś všetky aktivity, ktoré obec 
v posledných rokoch organizovala alebo bola ich pod-
porovate¾om, ale pripomeòme si aspoò niektoré.
Tradiènými podujatiami sú: Pietna spomienka kla-
denia vencov obetiam I. a II. svetovej vojny spojená 
s lampiónovým sprievodom, obnovená tradícia stava-
nie mája, uctenie matiek - slávnosś Dòa matiek, Deò 
detí (Cesta rozprávkovým lesom, rôzne súśaže i s vý-
chovným charakterom), uskutoènené tri roèníky Dní 
obce (zábava, ale i ocenenie a poïakovanie obèanom) 
- toto podujatie je širokospektrálne a získava si èoraz 
viac priaznivcov. Úcta k starším - stretnutie seniorov, 
Mikuláš, èert a anjel deśom, Mikulášske (vianoèné) 
trhy.
Z ïalších aktivít spomeniem: fašiangový ples spo-
jený s pochovávaním basy, zabezpeèujeme úèasś na 

folklórnych podujatiach, napr. v Slavkove, v Ratíškovi-
ciach, organizujeme rôzne výchovnovzdelávacie kurzy 
- kurz servítkovej techniky, kurz správneho cvièenia 
technikou Pilates, kurz studenej kuchyne, kurz poèí-
taèovej gramotnosti. Kurzy organizujeme pod¾a poži-
adaviek obèanov jednorazové alebo cyklické. Uspori-
adali sme výstavu ovocia, zeleniny a chryzantém pod 
názvom Dary zeme, uskutoènila sa výstava plazov, 
vyhlásili sme súśaž o najoriginálnejšiu tekvicu, súśaž 
o najkrajšieho šarkana, súśažilo sa o najkrajšiu via-
noènú výzdobu, vytvorili sme slovenský rekord o naj-
dlhší koláè mrežovník, o najdlhšie hromadné želanie, 
organizovali sme rôzne koncerty - Cigánski diabli, DH 
Lieskované, DH Støíbròanka. Najviac nás však teší, 
keï vystupuje Beckovský spevácky zbor, ktorý pra-
cuje pod záštitou obce. Obec organizovala i taneèné 
zábavy (Duo Yamaha, Rytmus). Zorganizovali sme pre 
obèanov autobusový zájazd do bývalého koncentraè-
ného tábora Oswienèim.
Aktívne podporujeme èinnosś MO Jednoty dôchodcov 
Slovenska, ktorá organizuje pre svojich èlenov rôzne 
besedy èi už s lekármi, s èlenmi policajného zboru, 
ale i s cestovate¾om. Svoju èinnosś obohacujú výstava-
mi napr. kabeliek, bižutérie, hrnèekov, ruèných prác, 
ktoré sú sprístupnené verejnosti. Prispievame i na po-
znávacie výlety pre èlenov Jednoty.
Ve¾kým lákadlom, nielen pre domácich, ale i turistov, 
sú Beckovské slávnosti, ktorých zakladate¾om bola 
obec a naïalej toto podujatie podporuje, èi už letné 
alebo zimné slávnosti. Obèania majú možnosś okrem 
iného zúèastniś sa vystúpení viacerých hudobných 
skupín a žánrov.
Podporujeme konanie diskoték a taneèných zábav 
podnikate¾ských subjektov v obci - najèastejším or-
ganizátorom takýchto podujatí je pizzeria U hladného 
èerta, ktorá organizovala  okrem iných akcií i tri roèníky 
Pivného dòa.
Obec podporuje podujatia organizované základnou 
školou.
Podporujeme èitate¾skú gramotnosś. Obec má zria-
denú obecnú knižnicu a každoroène vyèleòuje finanè-
né príspevky na dopåòanie a rozširovanie knižného 
fondu. V evidencií má 65 aktívnych èitate¾ov.

Podporujeme cirkevný život v obci - Noc kostolov, 
220. výroèie posvätenia chrámu v Beckove, Farský 
deò, Život s Kristom, hodová slávnosś.
Obèanom ponúkame vyžitie i „na poli športu“. Aktív-
ne podporujeme èinnosś Obecného športového klubu 
Slovan Beckov, každoroène sa koná turnaj o pohár 
starostu obce v stolnom tenise, podporujeme èinnosś 
oddielu kulturistiky a fitnes, spolupracujeme s Moto-
klubom Beckov - v obci sa konajú tradièné motokro-
sové preteky.
Bohaté kultúrne vyžitie ponúka poèas sezóny hrad 
Beckov, kde majú obèania Beckova vstup na hrad za 
symbolické vstupné, a tu majú možnosś zúèastniś sa 
kultúrnych podujatí.
Ïalšie zaujímavosti, ktoré môžu obèania vidieś, je už 
tradièný prejazd historických vozidiel obcou alebo 
prejazd trabantov obcou. Tieto vozidlá parkujú na par-
kovisku pod hradom, kde si obèania môžu zblízka obz-
rieś zaujímavé a mnohokrát i ve¾mi vzácne historické 
exempláre.
V krátkosti som priblížila aktivity obce „na poli kultúry“. 
Tak, ako som už v úvode napísala, pracujeme s ob-
medzenými financiami a máme urèité limity aj v ¾ud-
ských zdrojoch, no napriek všetkému sa snažíme, 
aby sme v priebehu celého roka vám mohli ponúknuś 
urèitú formu kultúrneho uplatnenia a spoloèenského 
vyžitia. Keïže konèí volebné obdobie, dovo¾te mi, aby 
som touto cestou poïakovala i za vás, vážení obèa-
nia, poslancom obecného zastupite¾stva za schválenie 
finanèných prostriedkov v obecnom rozpoète, ktoré 
boli každoroène vyèlenené na kultúru. Ïakujem pá-
novi starostovi Karolovi Pavlovièovi, ktorý bol ochotný 
a nápomocný pri organizovaní kultúrnych a spoloèen-
ských podujatí. Moje poïakovanie patrí aj predsed-
níèke kultúrnej komisie Mgr. Martine Striežencovej, 
èlenom kultúrnej komisie a všetkým, ktorí akýmko¾vek 
spôsobom pomáhali pri príprave a realizácií podujatí. 
Mnohé z nich si vyžiadali nielen ve¾a èasu venovaného 
z osobného vo¾na, ale aj srdce èloveka. 

Ešte raz vám všetkým úprimne ïakujem.
 Jana Ježovicová, kultúrna pracovníèka

ÈLOVEK JE TVOR SPOLOÈENSKÝ (alebo ako obec zabezpeèuje kultúrne vyžitie svojich obèanov)
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NA SLOVÍÈKO PÁN STAROSTA...
Vážení èitatelia, viete, v èom je tento rozhovor v porovnaní 
s predchádzajúcimi výnimoèný? Odpoveï je jednoduchá 
- je to posledný rozhovor, ktorý vedieme s naším starostom 
p. Karolom Pavlovièom vo volebnom období 2010 - 2014. 
Nebojte sa, nebudeme v òom veštiś z krištá¾ovej gule, ako 
dopadnú vo¾by do samosprávy pre našu obec, to necháme 
na našich obèanov. Aj tieto posledné štyri otázky sa týkajú 
aktuálnych problémov obce.
1. Pán starosta, v obci žije dosś mladých a aktívnych 
¾udí, ktorí by sa radi zapojili do diania v obci, a preto 
sa na nás obracajú s otázkou: Koho máme osloviś 

alebo ako máme postupovaś, keï sa chceme zapojiś do práce pre obec 
napríklad v kultúrnej alebo inej komisii? Som ve¾mi rád, že mladí ¾udia majú 
záujem o dianie v obci a budem ešte radšej, keï sa do verejného diania mladí 
¾udia zapoja. Po zvolení nového vedenia obce sa postupne konštituujú orgány 
obce. Orgánmi obce sú obecné zastupite¾stvo a starosta obce, ktoré sú si na-
vzájom rovnocenné s vymedzenými kompetenciami a zodpovednosśou za chod 
obce. Predstavite¾om obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. 
Obecné zastupite¾stvo je zastupite¾ský zbor obce zložený z poslancov zvole-
ných v priamych vo¾bách obyvate¾mi obce. Obecné zastupite¾stvo rozhoduje 
o základných otázkach života obce, ktoré sú mu vyhradené zákonom. Obecné 
zastupite¾stvo zasadá pod¾a potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Obecné 
zastupite¾stvo môže zriaïovaś komisie ako svoje stále alebo doèasné poradné, 
iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ïalších osôb 
zvolených obecným zastupite¾stvom, najlepšie z odborníkov v tom danom odbo-
re. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupite¾stvo. Preto tí obèania, 
ktorí prejavia záujem o prácu v jednotlivých komisiách, by sa mali obrátiś na jed-
notlivých zvolených poslancov a na starostu obce. Poèet komisií a èlenov v nich 
urèuje obecné zastupite¾stvo. Som zástancom nie kvantity, ale hlavne kvality. 
2. V lete sa urobil znaèný kus chodníka od obecného úradu smerom 
do obce popri hlavnej ceste, ktorý bol v najkritickejšom stave snáï zo 
všetkých chodníkov v obci. Bude sa pokraèovaś s opravami chodníkov 

aj na iných úsekoch? Som zástancom pokraèovania ïalšej postupnej rekon-
štrukcie chodníkov v celej obci. Všetko však záleží na novozvolenom vedení 
obce, aké si urèia priority rozvoja obce.
3. Onedlho sa budú konaś vo¾by do samosprávy, po ich skonèení no-
vozvolení poslanci a starosta budú skladaś s¾ub. Do akého èasového 
intervalu by malo byś zvolané prvé obecné zastupite¾stvo? Ustanovujúce 
zasadnutie obecného zastupite¾stva zvoláva starosta zvolený v predchádzajú-
com volebnom období tak, aby sa uskutoènilo do 30 dní od vykonania volieb, 
najneskoršie však do 2. 1. 2015.
4. Pán starosta, ako sa vám v tomto volebnom období spolupracovalo 
s poslancami OZ a komisiami, zamestnancami obecného úradu a ob-
èanmi? Hodnotiś prácu, resp. spoluprácu s jednotlivými èlenmi obecného za-
stupite¾stva môžem kladne, aj napriek tomu, že mnohokrát došlo k nedorozu-
meniam, ktoré sa napokon vždy vysvetlili. Samotnú prácu poslancov alebo ich 
hodnotenie nechám na obèanov obce. Komisie, ktoré sú poradným orgánom 
obecného zastupite¾stva, pracovali niektoré viac, niektoré menej. Som zástan-
com toho, že v komisiách by mali pracovaś okrem poslancov aj obèania, odbor-
níci, ktorí sa v uvedenej problematike vyznajú. To znamená, že nielen iniciatíva, 
ale hlavne odbornosś. Na obecnom úrade pracujú ¾udia, ktorí sú odborne zdatní 
a ja si ich prácu vážim. Môžem povedaś, že aj spolupráca s obèanmi bola na 
dobrej úrovni. V obci je ve¾a obèanov, ktorí mi v mojej práci pomáhajú a radia. 
Som im za to nesmierne vïaèný. V našej obci je ve¾a šikovných ¾udí, ktorých 
treba zapojiś do práce pre rozvoj obce. Len treba nájsś tú správnu formu. 
Záverom mi dovo¾te poïakovaś všetkým èlenom obecného zastupite¾stva, pred-
sedom a èlenom jednotlivých komisií pri obecnom zastupite¾stve, spolupracov-
níkom na obecnom úrade, a nako¾ko riadim i obecnú prevádzku, tiež jej pra-
covníkom za prácu v prospech obce. V neposlednom rade ïakujem všetkým 
obèanom našej obce za podporu, pochopenie a spoluprácu. Poïakovanie patrí 
tiež všetkým dobrovo¾ným organizáciám, predstavite¾om cirkví, ktoré pôsobia 
v obci. 
Prajem našej obci, aby sa rozvíjala ku prospechu všetkých obèanov. 

Za rozhovor ïakuje Dana Badžgoòová

Poèas uplynulých štyroch rokov sa priestory KD v Beckove využívali pre-
dovšetkým na tieto podujatia.
Rodinné oslavy - svadby, narodeninové oslavy - jubileá, krstiny, primície, 
kary, posedenia, výchovné koncerty pre ZŠ, taneèné zábavy, plesy, disko-
téky, predaj spotrebného tovaru.
V prípade záujmu o usporiadanie podujatia v našom KD môžete kontakto-
vaś p. Noriku Strakovú, tel. è. 0905 675 183. (NS)

Využitie kultúrneho domu
pre potreby našich obèanov

Sociálna práca v obci
Vývoj v spoloènosti po roku 1989, ktorý následne ovplyvnil aj smerovanie v štát-
nej správe a samospráve, priniesol zmeny aj v oblasti legislatívy, a to konkrétne 
nieko¾ko zákonných úprav  v sociálnej oblasti (Zákon è. 195/1998 Z. z. o so-
ciálnej pomoci), ktorá sa postupne upravila do formy  sociálnych služieb, ktoré 
poskytuje alebo by mala poskytovaś obec a samosprávny kraj. Vplyvom ïalších 
okolností došlo aj v našej obci v roku 2005 k vytvoreniu pracovného miesta pre 
sociálneho pracovníka obce v spolupráci s obcou Kálnica a nadáciou SOCIA. 
Po zmene zákona o sociálnej pomoci na zákon o sociálnych službách od ro-
ku 2009 obce poskytujú základné sociálne poradenstvo pre svojich obèanov 
v sociálnej núdzi (zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení ïalších zákonov s úèinnosśou od 1. 1. 2009). V § 80 zákon vyme-
dzuje pôsobnosś obce a ukladá jej okrem iného vykonávaś konania o odkázanosti 
na sociálnu službu, vyhotovovaś posudky o odkázanosti na sociálnu službu, po-
skytovaś základné sociálne poradenstvo, viesś evidenciu posudkov, rozhodnutí 
a prijímate¾ov sociálnych služieb, vyh¾adávaś osoby, ktorým je treba poskytnúś 
sociálnu službu, poskytovaś štatistické údaje. Sociálne služby obec Beckov po-
skytuje prostredníctvom sociálnej pracovníèky v obmedzenom rozsahu v ponde-
lok, stredu a piatok. V období rokov 2010 - 2014 sociálna pracovníèka posúdila 
42 odkázaných osôb, ktorým boli vydané rozhodnutia o odkázanosti na sociálne 
služby rôznych typov, najèastejšie pre zariadenia pre seniorov (29), zariadenia 
opatrovate¾skej služby (9), opatrovate¾skú službu (5). V rámci sociálneho pora-
denstva vytvorila aktuálnu databázu viac ako sto prijímate¾ov sociálnych služieb 
najèastejšie v seniorskom veku, prípadne z radov nezamestnaných, zdravotne 
postihnutých. Okrem posúdení odkázanosti na sociálne služby a základného so-
ciálneho poradenstva bola sociálna pomoc poskytnutá aj z iných dôvodov (oblasś 
sociálnoprávnej ochrany detí, právne poradenstvo), prípadne sa poskytli rôzne 
iné služby obèanom (napísanie žiadostí na úrady - ÚPSVR, SP, kopírovanie do-
kladov, vypísanie tlaèív, poskytovanie rôznych informácií). Medzi ïalšie služby 
vybavované sociálnou pracovníèkou patria:
Príspevky obce
Obec prijala v roku 2009 VZN o poskytnutí finanènej podpory pre narodené die-
śa: na základe tohto VZN boli v rokoch 2010 - 2014 vydané rozhodnutia o poskyt-
nutí príspevkov pre 54 detí a ich rodièov v sume 100 eur na 1 dieśa. 
Pod¾a VZN è. 1 /2010 o poskytovaní sociálnej pomoci obyvate¾om obce v prí-
pade náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky boli v roku 2011 a 2014 
vydané tri rozhodnutia - jedno o poskytnutí a dve o neposkytnutí dávky. Celková 
poskytnutá suma - 600 eur. 
Mimoriadne služby obce
Obec dlhodobo poskytuje službu rodinám pozostalých - lúèi sa so svojimi zosnu-
lými obèanmi formou príhovorov na cirkevných a civilných pohreboch. Sociálna 
pracovníèka sa v období 2010 - 2014 rozlúèila so 47 obèanmi našej obce.     (b)

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Obce Beckov o poskytovaní 
dotácií a následne schválením v rozpoète na príslušný rok boli v rozpätí rokov 
2011 až 2014 poskytnuté finanèné prostriedky na konkrétne úlohy a akcie  vo 
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce vo výške 27.951,76 
Eur. Príspevky boli poskytnuté na šport a telesnú kultúru, vo¾noèasové aktivity 
detí a mládeže, pre seniorov v obci, na  výchovu a vzdelávanie, ekológiu a 
ochranu životného prostredia, na obnovu a prezentáciu duchovných a kultúr-
nych hodnôt.         Ing. M. Kopúnová

Dotácie a príspevky

Na základe dohody o partnerstve zo dòa 18. 5. 2010 vznikla spolupráca 
obcí Beckov, Èachtice a Modrovka na realizácii projektu „Stratégia roz-
voja cestovného ruchu v obciach Beckov, Èachtice a Modrovka“. Cie¾om 
projektu je zvýšenie atraktívnosti a konkurencieschopnosti obcí Beckov, 
Èachtice a Modrovka spoloèným marketingom a spoloènou propagáciou 
ponuky cestovného ruchu. Prvým krokom k naplneniu cie¾a bolo vytvorenie 
strategického dokumentu s identifikáciou k¾úèových problémov a príleži-
tostí v oblasti cestovného ruchu a následné vypracovanie akèného plánu. 
Predmetom projektu je aj vytvorenie webovej stránky www.3hrady.sk 
s kompletnou ponukou aktivít cestovného ruchu v danej oblasti a vytvorenie 
propagaèných materiálov.
Projekt financujeme z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho roz-
voja (EU 85% a ŠR SR 10%), aj z rozpoètov všetkých troch obcí v rámci 
regionálneho operaèného programu (ROP-3.2b-2010/01- Posilnenie kult. 
potenciálu regiónov a rozvoj CR - Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovné-
ho ruchu). M. Jurèacková

Podpora cestovného ruchu
v našom regióne
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Výstavba, rekonštrukcie a opravy v období 2010 - 2014
ZŠ s MŠ J.M. Hurbana Beckov, zdravotné stredisko, lekáreò, 
obecný úrad

- Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Beckov ( 2010 - 2011) - Zatep-
lenie obvodového plášśa uèebného aj hospodárskeho pavilónu, Zateplenie a 
rekonštrukcia èasti strechy uèebného pavilónu, repasácia strechy na oboch 
pavilónoch, vrátane stavebnej úpravy komína, výmena výplní otvorov (okien a 
dverí) v oboch budovách, zabezpeèenie bezbariérového vstupu do budovy, 
modernizácia bežných a odborných uèební (PC uèebòa, fyzikálno-chemická 
uèebòa, jazykové laboratórium, do uèební nábytok, prenosné plátna, keramic-
ké tabule, projektory) modernizácia zariadenia v MŠ (ležadlá, stolièky, šatòové 
zostavy). Zdroj financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja - (EU+-
ŠR): 324.612,24 € - Rozpoèet obce: 39.323,31 €

- Adaptácia hospodárskeho pavilónu ZŠ Beckov. Dokonèovacie práce 
na II.N.P.- jedáleò, výdajòa stravy. (2013 - 2014) - Komplexné stavebné 
ukonèenie II.N.P. hospodárskeho pavilónu, vrátane rekonštrukcie elektrických 
rozvodov a technologických zariadení a vybavenie výdajne stravy. Zdroj financo-
vania: Rozpoèet obce - projekty,  stavebné práce: 28.883,29 € - zariadenie 
výdajne stravy: 3.879,49 €
ŠR - Úrad vlády SR - zariadenie výdajne stravy: 4.500 €

- Rekonštrukcia a údržba prevádzkových priestorov v MŠ (2013 -2014)
Výmena podlahovej krytiny, rekonštrukcia vnútorného osvetlenia, oprava von-
kajších schodísk, ma¾ovky, obnova zariadenia  uèební. Zdroj financovania: Roz-
poèet obce 12.539,06 €

- Údržba zdravotného strediska (2012) - výstavba prístrešku nad vchodom. 
Zdroj financovania: Rozpoèet obce 1.375,20 €.

- Údržba lekárne (2014) Oprava a náter strechy vrátane opravy dažïových 
ž¾abov a zvodov.  Zdroj financovania: Rozpoèet obce  997,10 €.

- Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Obecného úradu v Bec-
kove (2012) - Komplexná rekonštrukcia dámskych a pánskych toaliet vo ves-
tibule. Zdroj financovania: ŠR - prostredníctvom rozpoètu MF SR: 10.000,- € 
Rozpoèet obce: 1.161,79 € 

Komunikácie, autobusové zastávky a parkoviská, dažïová
a splašková kanalizácia
   
- Parkovisko pred obecným úradom (2010 - 2012) - Parkovisko pre 32 
osobných áut a 4 autobusy, vrátane zelených plôch, dažïovej kanalizácie, 
chodníkov a osvetlenia.

- Ctiborovo námestie (2010 - 2012) Rekonštrukcia èasti centrálnej komuni-
kaènej zóny. Rekonštrukcia osvetlenia,dažïovej kanalizácie, výstavba chodní-
kov, autobusovej zastávky, rekonštrukcia komunikácie, výsadba zelene, osade-
nie dopravného a informaèného znaèenia a vybavenie ostatným exteriétovým 
zariadením (smetné koše, infomaèné tabule, stojany na bicykle)

- Rekonštrukcia vodovodu s prípojkami do RD, Rekonštrukcia rozvodov 
NN a slaboprúdu s prípojkami do RD. 5.
Zdroj financovania: Obidve stavby boli spolufinancované na základe projektu 
Regenerácia centrálnej èasti obce Beckov Európskym fondom regionálne-
ho rozvoja (EU+ŠR): 711.116,67 € a rozpoètom obce : 266.989,32 € 

- Opravy miestnych komunikácií v obci (2013) Opravy výtlkov na miest-
nych komunikáciách  v rozsahu 1446 m2. Zdroj financovania: Rozpoèet obce: 
26.649,20 €.



- Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách (2014) Oprava súvislého 
živièného povrchu na MK v ul. Zelená a v ul. Za zhorenou krèmou vo výmere 
1444 m2. Zdroj financovania: Rozpoèet obce: 28.219,- € 

- Oprava chodníka pri ceste II/507 v Beckove (2014) Oprava chodníka 
vo výmere 996 m2 (s úpravou pri¾ahlých trávnatých plôch). Zdroj financovania: 
Rozpoèet obce: 63.163,44 €
- Prístrešok na autobusovej zastávke (2014) - èakáreò pri lekárni. Zdroj 
financovania: Rozpoèet obce: 4.560 €
- Splašková kanalizácia (2010 - 2011) Výstavba pod Ctiborovým námestím. 
Zdroj financovania: Rozpoèet obce: 73.876,55 €.

- Oprava dažïovej kanalizácie (2014) - V ulici k ihrisku. Zdroj financovania: 
Rozpoèet obce: 4.334,40 €.

- Odvodòovací ž¾ab v Matiáške (2014) Èiastoèná rekonštrukcia odvodòova-
cieho ž¾abu. Zdroj financovania: Rozpoèet obce: 15.773,90 €.

Kultúrne pamiatky

- Hrad Beckov - Muzeálne nádvorie NKP Beckov (2010 - 2012) - kon-
zervovanie a èiastoèná rekonštrukcia murív, barbakanu, predného nádvoria s 
Hranolovou vežou, premiestnenie objektu infocentra do pôvodného interiéru 
Hranolovej veže, vybudovanie remeselných domèekov a výstavného pódia 
pre vystavenie historických exponátov a ukážok zariadení dávnych remesiel, 
vybudovanie sociálnych zariadení. Prístupová - zásobovacia komunikácia, vo-
dovod, požiarny vodovod, kanalizácia, žumpa, vonkajšie silnoprúdové rozvo-
dy. Zdroj financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja - (EU+ŠR): 
2.337.299,21 €. Rozpoèet obce: 236.828,60 €.

- Rekonštrukcia hradnej kaplnky (2011) - zastrešenie, prestavba západné-
ho prieèelia. Zdroj financovania: ŠR - prostredníctvom rozpoètu MPRV SR: 
99.592,00 €. Rozpoèet obce: 3.288,13 €
- Údržba a reštaurovanie vybraných objektov na hrade Beckov (2012 
- 2014) - Program MK SR- Obnovme si svoj dom - Obnova kultúrnych pamiatok 

-1.4. Obnova a konzervácia torzálnej architektúry. Program beží v spolupráci 
MK SR a MPSVaR. Prostredníctvom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za-
mestnávame pracovníkov z evidencie nezamestnaných v programe „Zapojenie 
nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedièstva“ a táto èasś projektu spojená 
so zamestnávaním sa realizuje vïaka podpore Európskeho sociálneho fondu v 
rámci operaèného programu „Zamestnanosś a sociálna inklúzia“. Zdroj financo-
vania: ŠR - prostredníctvom rozpoètu MK SR: 66.160 €. Rozpoèet obce: 
13.314 €.

- Kaplnka pri Ocú (2011) - výstavba kaplnky. Zdroj financovania: Rozpoèet 
obce 862,72 € + sponzorská práca obèanov Beckova

- Socha sv. Trojice (2012) - reštauroval Akad. soch. Ján Filo.
Zdroj financovania:  Rozpoèet obce 15.326,30 €.

- Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (2014) - oprava strechy a fasády.
Zdroj financovania: Rozpoèet obce 1.633,50 €.
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DNI OBCE 2014
V sobotné ráno 17. augusta 2014 bolo pod maje-
státnym hradným bralom rušnejšie ako zvyèajne. 
Pri parku pod hradom pracovníci prevádzky stavali 
stánky, naśahovali elektrické káble, nosili stoly, la-
vice, pripravovali priestor na posedenie... Èlenovia 
kultúrnej komisie stánky èistili a oznaèovali, chysta-
li rôzne pomôcky k súśažiam, merali a lepili akési 
zvláštne rolky papiera, pripravovali ozvuèenie, skla-
dali trampolínu... Na krásne vykosenom priestran-
stve medzi klubom a kláštorom pracovníci Double 
agency nafukovali skákací hrad pre deti a ob¾úbený 
vodný futbal. O chví¾u „dofrèala hasièská tatrovka“, 
z cisterny ktorej sa naplnil nafukovací vodný futbal 
pre všetkých, èo majú radi príjemné osvieženie vo 
vode... Takto usilovne všetci ako jeden zohratý tím  
pripravovali deò plný hier, zábavy a relaxu. 
Tretí augustový víkend (17. 8. - 18. 8.) sa konal 
druhý roèník Dní obce Beckov. Po úspešnom nul-
tom a prvom roèníku, ktoré sa stretli s priaznivým 
ohlasom obèanov i návštevníkov obce, sme pripra-
vili druhý roèník v nádeji, že sa nám podarí vytvoriś 
dobrú atmosféru, aby sme si užili zábavu, pohodu, 
spolu si zasúśažili, zašportovali, navarili, ochutnali, 
vzájomne sa pohostili, pochválili, skrátka, aby sme 
prežili pekný deò a pekný celý víkend, na ktorý bu-
deme radi spomínaś. 

Sobota 17. 8. 2014
S blížiacou sa jedenástou hodinou priestor okolo 
stánkov sa zaèal zapåòaś. Súśažiaci, ktorí sa prihlásili 
do kulinárskej súśaže o majstra varešky, si chystali 
svoje ingrediencie na prípravu guláša. Na druhom 
roèníku Dní obce bola totiž vyhlásená súśaž o na-
jlepší kotlíkový guláš - guláš „Krá¾ovský“. Potešilo 
nás, že sa do súśaže prihlásilo desaś družstiev, ktoré 
reprezentovali èi už seba, svoju rodinu, alebo orga-
nizáciu, prípadne spoloèenstvo. Kulinárske umenie 
predviedli: Benko team (rodina Ernesta Benku), 
Obecný hasièský zbor, rímskokatolícky farský úrad, 
Základná škola J.M. Hurbana, evanjelická cirkev a. 
v., Po¾ovnícke združenie Hurban, firma Radotherm, 
Obecný športový klub Slovan Beckov, Jednota 
dôchodcov Slovenska, Veterná ulica (rodina Vladi-
míra Šimonèica). 
O jedenástej hodine pán starosta privítal a pozdravil 
všetkých prítomných. Súśažiacim zaželal, aby sa im  

guláš vydaril, a práve ten „ich“ najviac chutil všet-
kým. Vyzval prítomných, aby sa zapojili do pokusu 
o vytvorenie slovenského rekordu v napísaní najdlh-
šieho želania. Bol by to už štvrtý rekord, ktorým by 
Beckov obohatil a rozšíril Knihu slovenských rekor-
dov. Tých, èo sa chceli vyšantiś a osviežiś, pozval do 
bazéna zahraś si vodný futbal. Postarším, èi menej 
obratným, odporuèil hru šípky alebo petanque. Po-
zval prítomných i na veèernú taneènú zábavu s hu-
dobnou skupinou Rytmus z Novej Bošáce. Na záver 
poïakoval všetkým, ktorí sa na príprave Dní obce 
podie¾ali, poïakoval sponzorom: agentúre Double 

agency, Pekárni Beckov s.r.o a Po¾nohospodárske-
mu družstvu Beckov. So želaním, aby sa podujatie 
vydarilo a splnilo svoj úèel, pán starosta vyhlásil Dni 
obce 2014 za otvorené.
Od tejto chvíle až do veèerných hodín sa už parkom 
niesli uchu lahodiace tóny reprodukovanej hudby, 
ktorá umocòovala atmosféru krásneho letného dòa. 
Okolo stánkov bolo rušno. Súśažiaci krájali, smažili, 
miešali... a o chví¾u sa už z kotlíkov šírila omamná 
vôòa èerstvo smaženej cibule, ktorá postupne lákala 
nielen domácich, ale i návštevníkov hradu do parku. 
K cibuli pridaś už len mäsko, každý svoje tajné ingre-
diencie, no a kto by takejto vôni odolal? Priestran-
stvo pri parku sa zapåòalo a ¾udia chodili pozeraś, 
pozdraviś èi povzbudiś uchádzaèov o titul majstra va-
rešky. No nielen guláš ich lákal. Snáï každý chcel 
zaželaś svojmu blízkemu, priate¾ovi èi známemu nie-
èo pekné. A tieto želania písali na vopred priprave-
né rolky papiera. Ustanovujúci rekord bol urèený na 
dåžku 100 m. „Podarí sa tento rekord vytvoriś?“ Ta-
káto otázka zaznievala parkom nieko¾kokrát a vždy 
povzbudila ïalších a ïalších úèastníkov k napísaniu 
nového želania. O dvanástej hodine sa prví siláci 
postavili k natiahnutej páske s plným pollitrovým po-
három chladivého ob¾úbeného piva. Natiahnuś ruku 
- a vydržaś. Pivový pohár sa krásne rosil a o chví¾u 
mali aj súśažiaci orosené svoje èelá kvapkami potu. 
Vystrieś ruku, držaś ju k telu v pravom uhle a udržaś 
èo najdlhšie plný pollitrový pohár piva je veru nároè-
né. Vyskúšajte! Kto sa nepovažoval za siláka, súśažil 
v hode valèekom na cie¾. Súśaž bola urèená hlavne 
ženám, avšak milo nás, organizátorov, prekvapilo, 
keï sa na štartovaciu èiaru postavili aj muži. A tu 
veru bolo veselo. O vtipné poznámky nebola núdza, 
a tak mnohí od smiechu nevládali trafiś cie¾. Súśaž 
v držaní piva (ktorej sa zúèastnili aj niektoré odváž-
ne ženy) a hod valèekom sa opakovali ešte dvakrát 
(spolu boli tri kolá) a o 16,00 hod. víśazi jednotlivých 
kôl súśažili o absolútneho víśaza. 
Približne o 14,00 hod. majstri kuchári dovárali svoj 
guláš. Neopakovate¾ná vôòa šíriaca sa z desiatich 
kotlíkov, k tomu vôòa mäkuèkého chlebíka, aký ve-
dia napiecś len v beckovskej pekárni, dávali záruku 
výborného pochutenia. Urèiś víśaza súśaže - to bola 
úloha pre všetkých, ktorí ochutnali. Každý si spo-
lu s miskou a lyžicou prevzal i hlasovací lístok, na 
ktorom oznaèil, ktorý guláš najlepšie vyhovoval jeho 
chuti. Hlasovací lístok potom vhodil do pripravenej 
krabice. Rozhodnúś sa, ktorému z gulášov daś svoj 
hlas, nebolo vôbec jednoduché, veï všetky boli vy-
nikajúce, a tak bolo pred stánkami ako v úli. ¼udia 
hodnotili, radili sa, chválili. Bolo jasné, že o výsledku 
rozhodnú len nuansy v chuti. Zapiś guláš dobrým pi-
vom ponúkal pán Milan Nožina, ktorý zabezpeèoval 
obèerstvenie poèas celého víkendu. Pivo zdarma 
dostali od obce úèastníci súśaže, ktorí si ten „svoj 
pollitrák“ urputne držali. Víśazom jednotlivých kôl 
zostal na pamiatku i krásny pohár. Pre ostatných sa 
celý deò podávala zdarma èapovaná vinea, ovocné 
šśavy a minerálna voda. 
Nad parkom zastal zatúlaný obláèik a spustil na 
nás mierny dážï. Našśastie nie nadlho, takže po 
chvíli mohla zábava opäś pokraèovaś. Vodný ba-
zén bol takmer stále obsadený a my už vieme, že 
o tento šport bude v Beckove záujem i do budúcna. 
I deśúrence sa vyšantili na nafukovacej hradnej kå-
zaèke, na trampolíne, ba povozili sa dosýta i na koèi, 
ktorý spolu s koníkom poskytol pán Miroslav Košút. 
Využili i zábavné atrakcie miestneho parku. Kreatív-
ne deti vytvorili spoloènými silami krásny ma¾ovaný 
obraz pod názvom Pozdrav Beckovu, ktorý sme po-
tom pripevnili na vonkajšiu stenu klubu.  Pri klube sa 
hrali šípky. Do tejto hry sa zapojili najmä deti. Èle-
novia Jednoty dôchodcov v Beckove nesklamali ani 
tentokrát. Po vlaòajšej výstave hrnèekov nás tohto 
roku potešili výstavou bižutérie minulého storoèia. 
Výstava bola sprievodnou akciou celého dvojdòové-
ho podujatia a bolo sa na èo pozeraś i obdivovaś. 
A èo obdivovaś bolo i v stánku pani Evy Trnkovej, 
ktorá predstavila a ponúkala na predaj nádhernú ko-

lekciu vàtaných vajíèok zdobených malinkými korá-
likmi. To, že vyrobiś takéto vajíèko potrebuje riadnu 
dávku zruènosti, sa mohol presvedèiś každý, kto si 
chcel túto techniku zdobenia vyskúšaś. Pani Trnko-
vá bola milá a ochotná. Vysvetlila techniku, požièala 
vàtaèku, poradila, pomohla. Vo ved¾ajšom „Èarov-
nom stánku“ ponúkali dievèatá na predaj drobné su-
veníry, ktoré si samé zhotovili, ba i maškrtky, ktoré 
napiekli.
O 15,00 hod. sa zaèali kotlíky pomaly vyprázdòovaś 
a 15,30 hod. bol guláš rozdaný. Súśažiaci si mohli 
vydýchnuś. Už len poupratovaś svoj stánok, spo-
loèná fotografia a èakaś na výsledok hodnotenia. 
O bezchybné spoèítanie hlasov sa postarali èleno-
via kultúrnej komisie. 
A to už pán starosta vítal v Beckove Mgr. Roma-
na Farkaša, komisára Slovenskej knihy rekordov, 
ktorý prišiel medzi nás, aby skontroloval, premeral 
a osvedèil platnosś (alebo neplatnosś) nového slo-
venského rekordu.
Dokedy sa v klube spoèitovali hlasy, vonku pokra-
èovala súśaž o absolútneho víśaza v hode valèekom 
na cie¾. Víśazi jednotlivých kôl - p. Renáta Èaòová, 
p. Jaroslav Straka a p. Pavol Bánovský - hádzali na 
cie¾, ktorým bol ve¾ký prútený kôš. Po nieko¾kých 
hodoch sa absolútnym víśazom súśaže stal pán Jaro-
slav Straka, ktorému zablahoželal a cenu odovzdal 
pán starosta. Potom sa diváci presunuli ku klubu, 
kde sa pripravovali víśazi jednotlivých kôl v držaní 
pollitráka piva - Ing. Jaroslav Beòo, ¼uboš Gába 
a Patrik Šimko - na svoj výkon, z ktorého vzišiel ab-
solútny víśaz tejto súśaže. To sme ešte netušili, sved-
kami akého dramatického súboja budeme. Traja 
siláci so stoickým pokojom uchopili svoje poháre. 
Vystreli ruku a držali. Po nieko¾kých minútach p. 
Gába to vzdal a bolo jasné, že víśazom súśaže bude 
buï reprezentant „zrelšieho“ veku - Ing. Beòo, ale-
bo reprezentant mládeže Patrik Šimko. Kto vyhrá? 
Súśažiaci svoje poháre pevne (neskôr už aj rozoch-
vene) držali. Držali a držali a držali... Publikum po-
vzbudzovalo a skandovaním mien bièovalo svojich 
favoritov až k nad¾udským výkonom. „Toto tu ešte 
nebolo, toto Beckov ešte nezažil,“ takto komento-
val úžasný výkon súśažiach pán starosta. Presne 21 
minút trval súboj našich finalistov, ktorého víśazom 
sa napokon stal p. Ing. Jaroslav Beòo. Tento výkon 
obdivoval aj Mrg. Farkaš, ktorý nám prezradil, že 
slovenský rekord je 17 minút. Škoda, že sme ne-
prihlásili i túto súśaž do rekordov o prekonanie  slo-
venského rekordu. Bol by ich mal Beckov na svojom 
konte už päś. Súśažiacim zablahoželal pán starosta 
a víśazovi odovzdal cenu. 
O 17,00 hod. bola ukonèená súśaž o najdlhšie hro-
madné želanie. Èlenky kultúrnej komisie rozkladali 
rolky papiera s napísanými želaniami a merali. Prís-
nym zrakom všetko sledoval komisár Mgr. Farkaš. 
Všetci s napätím sme si kládli otázku: „Bude sloven-
ský rekord vytvorený alebo nie?“ Zaradovali sme sa, 
keï sme poèuli odèítavaś: 80, 90, 100 a želania 
pokraèovali ...110, 120. Bolo že to radosti! Nielen-
že sme ustanovujúci rekord dosiahli, ešte sme ho 
aj zvýšili, a tak do Knihy slovenských rekordov bol 
uvedený zápis, že v Beckove dòa 17.8.2014 bol 
vytvorený slovenský rekord v napísaní najdlhšieho 
hromadného želania na celistvý pás, ktorý meral 
120 metrov. Nasledoval ve¾ký potlesk. Vám všet-
kým, ktorí ste nám pomohli tento rekord vytvoriś, 
i touto cestou ešte raz patrí úprimná vïaka! 
Èlenky kultúrnej komisie rýchlo zbalili papiere so 
želaniami a už prinášali krásne potravinové darèe-
kové balíèky pre súśažiacich vo varení guláša a, sa-
mozrejme, ve¾kú varechu - cenu pre víśaza. Darèeky 
súśažiacim venovala obec ako prejav poïakovania 
všetkým, ktorí našli odvahu a zapojili sa do súśaže, 
venovali svoj èas, energiu i materiál na prípravu sú-
śažného jedla. Kto sa stal majstrom varešky 2014? 
Kulinárska súśaž bola ve¾mi vyrovnaná a výsledky 
hlasovania ve¾mi tesné. Ale ako v každej súśaži i tu 
platí, že víśaz môže byś len jeden, a tak Krá¾ovský 
guláš v tomto roku navarila Jednota dôchodcov Slo-
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venska, ktorú svojím kuchárskym umením reprezen-
tovala pani O¾ga Šimková spolu s bratom Petrom. 
Pán starosta odovzdal všetkým súśažiacim darèeky. 
Poïakoval a ešte naposledy nalial po kalíšku domá-
cej pálenky, ktorou poèas celého dòa v štýlovom ¾u-
dovom odeve èastoval domácich, ale i návštevníkov 
obce. 
Deò sa chýlil k veèeru. Sobotòajší súśažný program 
bol skonèený a zábava pokraèovala na parkovisku 
pri parku taneènou zábavou so skupinou Rytmus. 
Pán starosta privítal hudobníkov a pozval všetkých 
prítomných na pokraèovanie zábavy v taneènom ryt-
me. V podhradí zaznievala hudba, ktorá rozihrávala 
všetky žilky v telách a lákala nielen k poèúvaniu, ale 
i do tanca. Do parku nastúpili aktivaèní pracovníci, 
aby vyèistili priestranstvo, pracovníci Double agen-
cy balili vodný futbal i skákací hrad, èlenovia kultúr-
nej komisie chystali miestnosś v klube na nede¾nú 
slávnosś ude¾ovania cien. Posledné skupinky ¾udí 
sa rozchádzali. Niektorí zašli popoèúvaś „Rytmu-
sákov“, iní sa išli domov teplo obliecś, aby sa opäś 
vrátili a pokraèovali v zábave až do rána. Sobotòajší 
šantivý deò sa skonèil, aby mohol byś vystriedaný 
nede¾ou, dòom slávnostným.

Nede¾a 18. 8. 2014
Slneèné nede¾né ráno s¾ubovalo krásny sviatoèný 
deò. V rímskokatolíckom farskom kostole slávili svi-
atok patróna kostola - sv. Štefana krá¾a. O 10,00 
hodine sa konala slávnostná svätá omša a po jej 
skonèení pred kostolom vyhrávala dychová hudba 
Støíbrnanka a pre všetkých ¾udí dobrej vôle bolo pri-
pravené malé obèerstvenie v podobe zákuskov, ko-
láèikov, minerálky, ba i po kalíšku dobrej pálenky.
O 13,30 hodine sa parkom zaèali rozliehaś tóny krás-
nych moravských piesní v podaní Støíbròanky: o lás-
ke, víneèku a peknom kraji tak, ako to dokážu srd-
com vyspievaś iba Moravania. Po dobrom nede¾nom 
obede koncert dychovej hudby v tieni stromov poèas 
letného dòa pôsobil ako balzam na telo i na dušu.
Úderom pätnástej hodiny zaznela fanfára, ktorá 
ohlásila slávnosś oceòovania obèanov, ktorým nie 
sú cudzie slová „darovanie a rozdávanie sa“. Táto 
slávnosś bola prejavom úcty a vïaky ¾uïom, ktorí 
vykonávali alebo vykonávajú dlhoroènú a záslužnú 
prácu pre blaho, rozvoj a zvidite¾nenie obce a udr-
žiavanie tradícií. Pán starosta vo svojom príhovore 
poïakoval oceneným za ich obetavú prácu. Vyjadril 
presvedèenie a nádej, že ich záslužná práca bude 
inšpiráciou pre všetkých obèanov a bude pomáhaś 
i ïalším generáciám, aby boli hrdí na svoj Beckov 

a aby sa snažili pracovaś pre blaho obce a jej oby-
vate¾ov.
Najvyššie obecné ocenenie - cena obce - bola 
udelená dvom laureátkam:
- Daniele Šimkovej za nezištnú pomoc spoluobèa-
nom v sociálnej oblasti;
- Mgr. Anežke Ilavskej za dlhoroènú prácu v oblas-
ti školstva a rozvíjaní kultúrnospoloèenských aktivít 
v obci.
Cena starostu obce bola udelená siedmym 
laureátom:
- Ing. Jánovi Macejkovi za aktívnu prácu v rade školy;
- Ernestovi Benkovi ml. za dlhoroènú prácu v obec-
nom zastupite¾stve v prospech rozvoja obce;
- Petrovi Ondrejovièovi za dlhoroènú propagáciu 
obce doma aj v zahranièí;
- Ivanovi Hladkému za dlhoroènú a záslužnú prácu 
v oblasti športu;
- Dušanovi Hladkému za dlhoroènú a záslužnú prá-
cu v oblasti športu;
- PhDr. Pavlovi Hosovi za dlhoroènú prácu a udržia-
vanie tradícií v oblasti vèelárstva;
- Petrovi Šrámkovi za dlhoroènú prácu a udržiavanie 
tradícií v oblasti vèelárstva.
Odmena bola udelená:
- Ing. Jane Kubánovej za rozvoj a udržiavanie tradícií 
v oblasti vèelárstva.
Ceny odovzdal pán starosta Karol Pavloviè. Drži-
te¾om vyznamenania zaželal pevné zdravie, ve¾a op-
timizmu, chuś do ïalšej práce a radosś zo všetkého, 
èo ich obklopuje. Ocenení boli pozvaní do klubu na 
slávnostný prípitok a malé obèerstvenie.
Po slávnosti Støíbrnanka opäś rozveselila srdcia prí-
tomných a pokraèovala vo svojom koncerte. Tí, ktorí 

dávajú prednosś športu pred hudbou, sa pred 17-
tou hodinou odobrali na miestne ihrisko, kde sa ko-
nal futbalový zápas  medzi mužstvami OŠK Slovan 
Beckov a FC Drietoma. V parku zatia¾ hudbu striedal 
jemný humor hovoreného slova, hrali sa i pesnièky 
na želanie a bolo zrejmé, že muzikanti s publikom 
sú v symbióze. Atmosféra koncertu bola uvo¾nená 
a pohodová. V takomto duchu sa koncert niesol 
až do 19,00 hodiny, kedy za potlesku prítomných 
s nieko¾kými prídavkami piesní Støíbròanka koncert 
v našej obci ukonèila. Hudobníci balili svoje nástroje 
a ¾uïom sa akosi nechcelo domov. Niektorí ešte zo-
trvali na lavièkách, aby si dopovedali nedopoveda-
né. Len pomalièky v skupinkách sa rozchádzali. Na 
ich tvárach bolo vidieś pohodu a pokoj.
Skonèil sa 2. roèník Dni obce. Z úprimného srdca 
sme pre vás, milí obèania, pripravili víkend, v ktorom 
ste si mohli oddýchnuś, zabudnúś na stres a nekon-
èiace povinnosti a naèerpali energiu a silu do ïalšej 
práce. Ak sa nám to aspoò z èasti podarilo, sme 
ve¾mi radi.
Ïakujeme všetkým, ktorí sa na príprave Dní obce 
podie¾ali a chceme poïakovaś i vám, ktorí ste sa pri-
pravených aktivít zúèastnili. Ïakujeme sponzorom 
(Agentúre Double agency, Pekárni Beckov s.r.o., 
Po¾nohospodárskemu družstvu Beckov) za poskyt-
nutie materiálnej pomoci, pánovi M. Košútovi, ktorý 
povozil deti i dospelých v koèi i na koníkovi.
Dni obce nám dávajú príležitosś, aby sme mali k se-
be bližšie, aby sme sa navzájom viac spoznávali, 
aby sme sa dokázali pochopiś, pomôcś, èi verejne 
poïakovaś a oceniś. Veríme, že táto pekná tradícia 
bude maś svoje pokraèovanie i v ïalších rokoch.

Jana Ježovicová, kultúrna pracovníèka

V nede¾u 17. augusta 2014 na slávnostnom ude¾ovaní cien obce a cien starostu obce v parku pod hradom bola udelená 
Cena obce Beckov p. Mgr. Anežke Ilavskej za dlhoroènú prácu v oblasti školstva a rozvíjaní kultúrno-spoloèen-
ských aktivít v našej obci.

Pani Ilavská, môžete sa podeliś o svoje dojmy zo slávnosti, ako aj z prijatia ceny obce? Myslím si, že ocenenia 
hocakého druhu sú pre èloveka povzbudením. Tým viac, ak sa dostaví po nároènej - skoro štyridsaśroènej - uèite¾skej 
práci, keï sa èasto bilancuje, porovnáva doba, žiaci, uèitelia... Som rada, že Obec Beckov má v štatúte odovzdávaś 
Cenu obce a Cenu starostu. Odmeneným  sa vzdáva úcta  za ich obete a prácu pre obec. Viacerí ocenení sme  boli 
na pódiu dojatí, je to prirodzená reakcia. Do Základnej školy v Beckove som bola preradená ONV  Trenèín v roku 1982 
zo školy v Lúke. Vo svojej uèite¾skej alebo riadite¾skej praxi som vyzdvihovala pravdivosś a spo¾ahlivosś. Nikdy som ne-
tolerovala podvod a klamstvo. Verím, že mnoho mojich žiakov som motivovala a sú z nich dobrí ¾udia, rodièia už ïalšej 
generácie.
Najviac ste sa zapísali do povedomia našich obèanov cez dlhoroènú prácu v školstve ako uèite¾ka sloven-
ského jazyka a hudobnej výchovy a neskôr ako riadite¾ka školy. Rovnako vás všetci poznajú ako zaklada-
te¾ku a dirigentku Beckovského speváckeho zboru. V novom školskom roku 2014/15 nastali zmeny v osobe 
riadite¾a školy - poviete nám o tom viac? Pokia¾ ide o vaše hudobné aktivity, myslíte si, že teraz budete maś 
na ne viac èasu? Žiakov i teraz povzbudzujem, aby mali úctu k svojmu národu, k jazyku. Je śažké motivovaś žiakov 
k èítaniu kníh, keï moderné nástrahy - internet èi mobil - odpútavajú pozornosś od tejto uš¾achtilej zá¾uby. A potom èasto 
píšu s chybami, nechce sa im tvrdšie zapracovaś a na otázku, ko¾ko ti trvala príprava na hodinu slovenèiny odpovie: „...
nula  sekúnd !!!“ Od 1. júla je vo funkcii riadite¾a školy Mgr. Jozef Pekaroviè, ja som zástupkyòa pre základnú školu, ešte 
nejaký èas môžem svoje skúsenosti  zúroèiś na tomto poste. Školské povinnosti beriem ako poslanie a pokia¾ budem 
zdravotne spôsobilá a schopná pomáhaś, budem tu rada.
Beckovský spevácky zbor bol založený v r. 2001, nieèo pekné sme už spolu dokázali. Vždy však všetko nie je pod¾a 
našich predstáv. Keï z 23 fungujúcich èlenov zboru príde na skúšku 8 alebo 10,  a potom o týždeò iných 5 a niekto 
nepríde vôbec... ( pracovné èi rodinné povinnosti), śažko sa dáva dohromady dramaturgia vystúpení. A nie je to o tom, 
èi dirigent má viac èasu alebo menej. Chceli by sme pripraviś pekný vianoèný koncert, no chce to ve¾a trpezlivosti. Nová 
skladba sa nezvládne za 2 skúšky. Ale máme naštudovaných mnoho skladieb, len ich treba umelecky doladiś. Dúfam, že 
to zvládneme. Môžem využiś príležitosś a pozvaś našich priaznivcov na vianoèný koncert BSZ, ktorý bude v tomto roku vo 
Farskom kostole v Beckove pravdepodobne prvú nede¾u po Vianoèných sviatkoch.

V nede¾u 17. augusta 2014 na slávnost-
nom ude¾ovaní cien obce a cien starostu 
obce v parku pod hradom bola udelená 
Cena obce Beckov p. Daniele Šim-
kovej za nezištnú pomoc v sociálnej 
oblasti.

Pani Šimková, v našej obci ste dlhé 
roky známa ako zdravotná setra, kto-
rá nikomu neodmietne pomoc. Do-
konca aj teraz, na penzii, sa venujete 
opatrovaniu. Takže ne¾tujete, bola to 
správna vo¾ba povolania? Od detstva 
som túžila staś sa zdravotnou sestrou, 
vždy to bolo vo mne - pomáhaś druhým 
¾uïom. Vzorom mi bola moja babka, kto-
rá mi opakovala, že si musíme pomáhaś 
a tiež sama pomáhala. Moje túžby sa 
splnili, keï som sa dostala na zdravotnú 
školu do Trenèína. Po skonèení školy 
som nastúpila na chirurgické oddelenie, 
kde som robila až do dôchodku (1967 
- 2006), teda 49 rokov. Urèite by som 
vo¾bu povolania nemenila, táto práca 
ma napåòa, dala môjmu životu zmysel. 
Chcem sa poïakovaś za udelenie Ceny 
obce, ve¾mi si toho vážim, a keï mi bude 
zdravie slúžiś, budem pomáhaś ¾uïom aj  
naïalej.
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V nede¾u 17. augusta 2014 na slávnostnom ude¾ovaní cien obce a cien sta-
rostu obce v parku pod hradom bola udelená Cena starostu obce p. Ing. 
Jánovi Macejkovi za aktívnu prácu v Rade školy.

Pán Macejka, môžete sa podeliś o svoje dojmy zo slávnosti, ako aj 
z prijatia Ceny starostu obce? Udelenie ceny starostu obce ma prekvapilo. 
Nemám rád takéto oficiality, ale musím priznaś, že je to pekný zážitok. Odo-
vzdanie ceny bolo dokonale zorganizované a dialo sa pred mnohými obèanmi 
Beckova, èo je pre oceneného príjemné a vzrušujúce. Ïakujem vedeniu obce, 
že som bol medzi ocenenými. Som však presvedèený, že cenu by si zaslúžilo 
ve¾a iných ¾udí, ktorí sa každodenne pohybujú v problematike základnej a ma-
terskej školy v Beckove. 
Èo bolo hlavným podnetom pre Vašu aktívnu prácu v rade školy? Do-
volím si trochu predstaviś èitate¾om, èo je rada školy. Rada školy je iniciatívnym 
a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné 
záujmy a záujmy žiakov, rodièov, pedagogických zamestnancov a ostatných 
zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej 
kontroly práce vedúcich zamestnancov školy. Rada školy sa môže vyjadro-
vaś ku všetkým závažným skutoènostiam, ktoré sa vzśahujú k práci školy. Je 
to priestor, kde sa stretávajú názory všetkých skupín ¾udí, ktorí sa pohybujú 
v školskom prostredí. Rada je zložená z 11 èlenov. Väèšina je volených, èasś 
je menovaných obcou. Jednou z hlavných a podstatných funkcií rady školy 
je výberové konanie na vymenovanie riadite¾a školy. Vtedy sa rada mení na 
výberovú komisiu. Do rady školy som bol zvolený za rodièov materskej školy 
a snažil som sa presadzovaś a následne cez radu školy prenášaś na vedenie 
obce a zastupite¾stvo problémy materskej školy, ktoré trápili mnohých rodièov. 
Viem si predstaviś aj aktívnejšiu prácu v rade školy, ale som zamestnaný èlovek 
s problémami v práci, mám rodinu, dom, takže nemám to¾ko èasu a energie, 
ako by som si predstavoval a akú by táto funkcia potrebovala.
Máte dobrý pocit z dosiahnutých výsledkov? Áno, mám dobrý pocit, že 
sa pár vecí podarilo. Hlavne chcem povedaś, že to nie sú moje výsledky!  Je 

to súhra viacerých ¾udí, vedenia obce, školy, mnohých sponzorov a aj ochoty 
obèanov posunúś podiel zo svojich daní, t.j. z obecného rozpoètu, práve týmto 
smerom. Som ve¾mi rád, že sa v materskej škole pár vecí posunulo dopredu, 
že vedenie obce a školy našli financie i chuś a zlepšili podmienky, v ktorých 
trávia èas naši najmenší. Budem konkrétny: výmena osvetlenia a kobercov, 
regulácia kúrenia, výmena podlahových krytín, oprava schodov, nákup kvetov, 
nábytku atï. Najviac ma však teší dobudovanie jedálne za školou. Je to pekný 
príklad toho, že pokia¾ sa dajú ¾udia dohromady, veci sa pohnú správnym sme-
rom. Rodièia, obec, škola. V tejto súvislosti by som chcel upozorniś na aktívny 
prístup rodièov a hlavne manželov Hajdúškovcov, ktorí zorganizovali petíciu za 
dobudovanie jedálne, ktorá naštartovala celý proces. Jedným z konkrétnych 
výsledkov, ktoré sa týkajú hlavne rady školy je vo¾ba riadite¾a školy, ktorá sa 
uskutoènila práve tento rok.  Priznám sa, venoval som príprave vo¾by, štúdiu 
zákonov a vypracovaniu dokumentácie ve¾a èasu. Vo¾ba prebehla bez problé-
mov. Verím, že sme zvolili riadite¾a, ktorý bude „chlapom na svojom mieste“.
Aké problémy chce riešiś rada školy v budúcnosti? Rada školy prejedná-
va bežné problémy, ktoré prináša v priebehu roka výchovnovzdelávací proces, 
plus  problémy, ktoré buï musí alebo  chce riešiś škola, materská škola a obec 
ako zriaïovate¾ školy. Musíme urobiś všetko pre to, aby sme mali moderné 
školské zariadenia, na ktoré budeme hrdí a ktoré dobre pripravia naše deti 
do života. Za seba môžem naèrtnúś aj pár konkrétnych vecí, ktoré by sa pod¾a 
mòa mali riešiś. Materská škola: navýšenie rozpoètu, vyma¾ovanie po x rokoch, 
možno rekonštrukcia elektroinštalácie, zateplenie, detské ihrisko v záhrade. 
V škole vybudovanie novej kuchyne, vybudovanie polyfunkèného športového 
ihriska za školou. A možno raz aj presśahovanie materskej školy do budovy za 
školou a vytvorenie tak jedného komplexu „obecnej školy“, ktorá by nemala 
slúžiś len deśom, ale aj všetkým Beckovèanom. Bol by som rád, keby sa poda-
rilo udržaś školu a materskú školu v pozornosti vedenia obce, nového zastupi-
te¾stva a obèanov obce.  Chcel by som požiadaś rodièov o aktívny a otvorený 
prístup. Každý z nás by urobil pre svoje deti a vnukov všetko, preto nám musí 
záležaś na tom, kde a ako trávia podstatnú èasś svojho detského života!

DNI OBCE 2014

V nede¾u 17. augusta 2014 na slávnostnom ude¾o-
vaní cien obce a cien starostu obce v parku pod 
hradom bola udelená Cena starostu obce p. 
Petrovi Ondrejovièovi za dlhoroènú propagá-
ciu obce doma aj v zahranièí.

Peter, môžeš sa podeliś o svoje dojmy z pri-
jatia Ceny starostu obce a môžeš našim èi-
tate¾om priblížiś, ako konkrétne propaguješ 
našu obec v cudzine? Sú veci - ktoré sú v nás. 
Ja som len jeden beckovský patriot, ktorému zá-
leží na Beckove ako takom. Hovorí sa, že dobré 
sa samo chváli a ja len rôzne prikladám polienka 
tak ako každý, kto má Beckov rád. História, osob-
nosti, súèasnosś, image obce ako celku vytvára 
moje beckovské sebavedomie - byś hrdý na svoje 
rodisko. 
V neposlednom rade roky strávené na skalách 
medzi komunitou horolezcov, ktorí ma pomenova-
li prezývkou Becko - po našej výnimoène krásnej 

Beckovskej skale. Táto prezývka ma dneska už aj 
ctí a súhrou osudu deò môjho narodenia sa zhodu-
je s dòom, kedy vojvoda Stibor dostal Beckov od 
krá¾a Žigmunda ako svoje prvé a sídelné panstvo. 
Výnimoèné miesto postavenia nášho Beckovského 
hradu je na Beckovskej skale. Toto si uvedomuje 
menej ¾udí, že keby sme nemali niè iné, len tú ska-
lu, aj tak by sme boli nápadní nieèím výnimoèným 
a každý pocestný hoc aj na dia¾nici v rýchlom aute 
spozornie. Beckovský hrad na Beckovskej skale 
je najväèší a najkrajší bilboard na Slovensku. Vídal 
som už za mlada osvetlené hrady v západnej Eu-
rópe a potešilo ma, že aj ten náš osvetlený strie-
davo je. Len ma mrzí, že èasto nesvieti ,,výkladná 
skriòa“ - západná stena a nazdarboh vysvecuje juž-
ná stena z poh¾adu od Hôrky. 
Nedávno si moja bratislavská kamarátka (majsterka 
sveta v raftingu žijúca v Amerike) zvolila za miesto 
svojej svadby s Amerièanom Beckov. Preèo asi? 
Lebo toto miesto má ducha miesta. Kúria pod ska-

lou býva oprávnene rezervovaná na mesiace do-
predu, lebo to miesto nemá na svete obdobu. Sa-
motným Beckovanom èastokrát veci výnimoèné 
zovšednejú. Príklad - na hrade je predstavenie 
pre deti, vstupné pre Beckovanov je symbolické, 
návštevníkov zïaleka aj zblízka plno, ale rodièov a 
detí Beckovanov nikde. Málo sledujeme program 
hradu. Hrad nie sú len múry a história.
Veci sú v pohybe. Beckov je z roka na rok pre nás 
aj návštevníkov krajší. Verím, že náš Beckov bude 
stále atraktívnejší aj pre obyvate¾ov, pribúdajú mla-
dé rodiny, zástavba, pribudne zrekonštruovaná 
ïalšia kúria. Dúfam, že pribudne aj cyklodráha po 
hrádzi, športoviská, vymakanejšie jedno detské 
ihrisko v parku, kanalizácia a iné potrebnosti pre 
lepší život.  
Blížia sa vo¾by a my máme teraz šancu posunúś 
Beckov zase o kus dopredu. Beckov je naša pýcha 
a pýcha Slovenska. Beckov je len jeden.    

V nede¾u 17. augusta 2014 na slávnostnom ude¾ovaní cien obce a cien sta-
rostu obce v parku pod hradom bola udelená Cena starostu obce pá-
novi Ivanovi Hladkému za dlhoroènú a záslužnú prácu v oblasti športu.

Pán Hladký, môžete sa podeliś o svoje dojmy zo slávnosti, ako aj 
z prijatia Ceny starostu obce? Ako a kedy ste si zamilovali futbal? 
Stále aktívne hráte a venujete sa trénerskej práci? Ste funkcionár 
OŠK? Slávnosś bola v príjemnom prostredí nášho beckovského parku. V 
jeho blízkosti som urèitý èas býval aj s mojimi bratmi, a tak sme využívali 
jeho priestor na hry a oddych. A futbal? Èo o òom povedaś? Bola to jedi-
ná zábavná èinnosś pre nás chalanov z okolia parku, Vadièova, Matiašky 
a ostatných ulíc. Udelenie Ceny starostu za èinnosś v oblasti športu nepatrí 
len mne, pretože o prevádzku ihriska sa staráme spolu s manželkou Emí-
liou už pár rokov. Je to hlavne upratovanie šatní, pranie dresov pre hráèov 
A mužstva, dorast, žiakov, starých pánov a príprava obèerstvenia pre na-
šich futbalistov. Zabezpeèujem kosenie plochy ihriska a údržbu objektu. 
Na trénerské práce nemám èas. Poverením starostu obce som hospodá-
rom OŠK Beckov. Neustále èelíme problémom, ako je nedisciplinovanosś 
mladých i starších obyvate¾ov, psíèkárov v porušovaní vstupu na ihrisko aj 
napriek upozorneniam a tabu¾kám pri vstupe na ihrisko.
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V nede¾u 17. augusta 2014 na slávnostnom ude¾ovaní cien obce a cien starostu 
obce v parku pod hradom bola udelená Cena starostu obce p. Petrovi Šrámkovi za 
dlhoroènú prácu a udržiavanie tradícií v oblasti vèelárstva. 
Pán Šrámka, môžete sa podeliś o svoje dojmy zo slávnosti, ako aj z prijatia 
Ceny starostu obce? Aj touto cestou sa chcem poïakovaś za Cenu starostu obce 
za dlhoroènú prácu a udržiavanie tradícií v oblasti vèelárstva. Oceòujem, že si našu 
prácu v tejto oblasti po dlhých rokoch niekto všimol.

DNI OBCE 2014V nede¾u 17. augusta 2014 na slávnostnom ude¾ovaní cien obce a cien starostu 
obce v parku pod hradom bola udelená Odmena Ing. Jane Kubánovej za 
rozvoj a udržiavanie tradícií v oblasti vèelárstva.

Pani Kubánová, môžete sa podeliś o svoje dojmy zo slávnosti, ako aj 
z prijatia odmeny starostu obce? Ako dlho sa venujete chovu vèiel a èo 
bolo pohnútkou pre výber tohto trochu netradièného koníèka? Moje 
dojmy z týchto slávností sú len príjemné. Pekné poèasie a výborná skupina 
prilákali do miestneho parku obèanov nielen z Beckova, ale aj z okolitých obcí. 
Ocenenie ma prekvapilo, lebo vèelám sa venujem pomerne krátko - od roku 
2010. 
Mám rada prírodu a najmä stromy, s ktorými je vèelárenie úzko spojené. Aj ma 
zaujímalo, èo je vlastne med, ako vzniká. Tak som oslovila vtedajšieho skúsené-
ho vèelára, pána Jozefa Školára, èi by mi nepomohol na zaèiatku. On súhlasil, 
v zaèiatkoch mi všetko ukázal, vysvetlil. Aj keï už, bohužia¾, dnes nie je medzi 
nami, starám sa aj o jeho vèielky a chcela by som mu aj touto cestou dodatoène 
poïakovaś. V súèasnosti je vèelárenie síce možno netradièný koníèek, ale ja 
som rada, že vo svojom vo¾nom  èase sa venujem nieèomu, èo je ve¾mi užitoèné 
a zmysluplné. Ak by mal niekto záujem o takéhoto koníèka, myslím, že radi mu 
pomôžeme, aby v Beckove bol vèiel dostatok a aby ope¾ovali všetky stromy a 
kvety, ktoré to potrebujú.

Predstavenie ocenených obèanov pripravila D. Badžgoòová

Tento rok pre našich seniorov pripravila Kultúrna komisia, spolu s Trenèian-
skym osvetovým strediskom a deśmi z materskej školy naozaj bohatý kultúrny 
program, ktorého vyvrcholením bolo vystúpenie mužského speváckeho zboru 
ôsmich starostov - spevákov. Kto sa zúèastnil, uvidel na vlastné oèi a poèul na 
vlastné uši (ale aj chuśové poháriky si prišli na svoje). Pre ostatných - spýtali sme 
sa dvoch úèastníkov.
Aké boli vaše dojmy zo slávnosti?
Anna Kalabová: Moje dojmy boli ve¾mi dobré, páèilo sa mi najviac vystúpenie 
starostov - takých starších detí. Keby boli spievali aj celé poobedie, tešila by 
som sa. Mám z toho len pekné spomienky. Bolo to asi najlepšie vystúpenie, èo 
sme mali doteraz. Aj s manželom sme boli ve¾mi spokojní, pekný program  - boli 
staršie deti (starostovia) a mladšie deti (škôlkari). Sme vïaèní, že nám obec 
pripravuje takéto milé podujatia.   (b)

Vïaka ti, život, nekoneèná
za všetko zblízka videné, 
za svieže jari, zimy, letá,

za vyfarbené jesene.
Vïaka aj za všelièo ïalšie,

èo prizdobilo moju púś.
Len o jedno śa ešte prosím:
k zemi, èo truhlu prikryje mi

daj trošku lásky prihrnúś.

Rok má 12 mesiacov. Desiaty patrí úcte k starším, ale posledné roky je ve¾mi 
skoro. Niè nie je rýchlejšie ako roky, utekajú cvalom. Èasto si povzdychneme, 
sme iba na obtiaž.
21. októbra sa nám mnohým rozbúchalo srdce. Sála kultúrneho domu bola 
plná, èakali sme, èo bude. Program Trenèianskeho osvetového strediska bol 
výborný, básne prednesené s citom, piesne so sprievodom skúseného harmo-
nikára nás lahodne pohládzali. Zlatým klincom programu - naše ratolesti z ma-

terskej školy a po nich mužné hlasy starostov (aj bývalých) z regiónu Beckov 
- Zelená Voda - Bezovec. Boli prekvapením - ïakujeme. Prípitok a dobrý obed 
pri dychovke ozaj chutil.
Bol to pekný deò, slneèný, plný milých prekvapení a pohody. Za všetkých, ktorí 
sa tejto akcie zúèastnili, úprimne ïakujem. Margita Bubeníková

STRETNUTIE DÔCHODCOV V KULTÚRNOM DOME - 21. októbra 2014

V ¾udovom kalendári sa jeseò zaèínala 29. septembra na Michala. Kedysi to zna-
menalo zber úrody z „roli a poli“. Nastal zber ovocia, zemiakov, kukurice, repy èi 
kapusty. Nová úroda bola zozbieraná, a tak nastalo obdobie hodov. Spájajú so sviat-
kom zasvätenia èi posvätenia kostola. I teraz nám hody oznamujú plagáty - tam a tam 
bude hodová zábava. Na hody sa schádza rodina, príbuzní a známi, aby oslávili tento 
sviatok. A hlavne, aby sa dobre najedli a napili. Neodmyslite¾nou súèasśou hodov sú 
atrakcie. Prídu kolotoèe, strelnice, predavaèi s rôznym obèerstvením, s hamburger-
mi za 3,50 eur - aké sú fantastické! No nedajte si. Pretože hody sú ve¾kým sviatkom, 
upratuje sa, peèie - aby nás neohovárali návštevy. Pozvanie na hody sa patrí vrátiś, 
a tak ¾udia mohli hodovaś viackrát. I to je tradícia a dnes sa obnovujú rôzne zvyky. 
Najnovšie sa všade varí guláš èi usporadúvajú predajné trhy.   ¼ubomír Paulus

JESEÒ - obdobie hodov
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Komunálne vo¾by
V sobotu 15. novembra 2014 sa uskutoènia vo¾by do orgánov samosprávy 
obcí. Pod¾a zákona SNR è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy 
obcí v znení neskorších predpisov, § 26, ods.1, sa vo¾by budú konaś v èase od 
7,00 hod. do 20,00 hod. Upozoròujeme obèanov, že vo¾by sa konajú len do 
20-tej hodiny. Volebná miestnosś sa bude nachádzaś v klube pri parku. 
Volièi sú povinní preukázaś svoju totožnosś obèianskym preukazom. Tí ob-
èania, ktorí sa nemôžu z vážnych zdravotných dôvodov dostaviś do volebnej 
miestnosti, môžu požiadaś o vo¾bu do prenosnej volebnej schránky. Požiadaś 
o prenosnú volebnú schránku môžete na obecnom úrade, na è.t.032/77 427 
21, alebo v deò volieb priamo vo volebnej miestnosti.

Miestna volebná komisia v Beckove pod¾a § 23 zákona SNR è.346/1990 Zb. 
o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasu-
je, že pre vo¾by starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Martin Ilavský, Ing., 39 r., podnikový manažér, Beckov è. 187,
 nezávislý kandidát
2. Ján Križan, Ing., 53 r., vedúci KO OÚ Trenèín, Beckov è. 507,
 nezávislý kandidát
3. Karol Pavloviè, 58 r., technik, Beckov è. 391, nezávislý kandidát
4. Patrik Sládek, Ing., 45 r., geodet, Beckov è. 106, nezávislý kandidát 
5. Mária Šulejová, 46 r., opatrovate¾ka, Beckov è. 40,
 Komunistická strana Slovenska
V Beckove, 29. 9. 2014  JUDr. Ivana Hudecová, predsedníèka MVK

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre vo¾by
starostu obce v Beckove 15. novembra 2014

Miestna volebná komisia v Beckove pod¾a  §18 zákona SNR è. 346/1990 
Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vy-
hlasuje, že pre vo¾by poslancov obecného zastupite¾stva zaregistrovala týchto 
kandidátov:
1. Ernest Benko, 47 r., riadiaci pracovník, Beckov è. 135,
 nezávislý kandidát
2. Peter Benko, 42 r., podnikate¾, Beckov è. 197, nezávislý kandidát
3. ¼uboš Hajdúšek, 35 r., projektový manažér, Beckov è. 542,
 nezávislý kandidát
4. Daniel Hladký, 43 r., vedúci technického oddelenia, Beckov è.88,
 nezávislý kandidát
5. Martin Ilavský, Ing., 39 r., podnikový manažér, Beckov è. 187,
 nezávislý kandidát
6. Marek Jambor, Ing., 36 r., obchodný zástupca, Beckov è. 152, 
 nezávislý kandidát
7. Anna Kabelíková, 45 r., uèite¾ka MŠ, Beckov è. 153,
 nezávislá kandidátka
8. Boris Klèovský, 35 r., podnikate¾, Beckov è. 405, nezávislý kandidát
9. Miroslav Košút, 54 r., vodiè, Beckov è. 258, nezávislý kandidát
10. Ján Macejka, Ing., 49 r., podnikate¾, Beckov è. 577,
 nezávislý kandidát
11. Jaroslav Martiš, Ing., 50 r., stavebný inžinier, Beckov è. 320,
 nezávislý kandidát
12. Romana Muráriková, Mgr., 41 r., zdravotná sestra, Beckov è. 385,
 SMER - SD
13. Norbert Ondrèka, Ing., 39 r., vedúci riadenia prác, Beckov è. 168,
 nezávislý kandidát
14. Roman Pastorek, Bc., 41 r., kontrolór, Beckov è. 37, SMER - SD
15. Marek Sedláèek, 20 r., študent, Beckov è. 1, SDS
16. Mária Šulejová, 46 r., opatrovate¾ka, Beckov è. 40,  KSS
17. Peter Žovinec, 31 r., živnostník, Beckov è. 373, nezávislý kandidát
V Beckove, 29. 9. 2014  JUDr. Ivana Hudecová,  predsedníèka MVK

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre vo¾by
poslancov Obecného zastupite¾stva

v Beckove 15. novembra 2014

Redakèná rada Beckovských novín v súvislosti s vo¾bami do orgánov samosprá-
vy obcí (zákon è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do samosprávy obcí) vyhlasuje, že 
prevzala od Miestnej volebnej komisie v Beckove zoznam zaregistrovaných kan-
didátov pre vo¾by starostu obce a poslancov OZ za úèelom ich uverejnenia v Bec-
kovských novinách (§ 18 volebného zákona). V èase volebnej kampane strany 
a všetci kandidáti mali zabezpeèený rovnaký prístup k hromadným informaèným 
prostriedkom a k službám územnej samosprávy (§ 30, ods.3) - teda aj publikova-
nie v obecných novinách. 
Redakèná rada BN umožnila všetkým kandidátom pre vo¾bu starostu a poslan-
cov obecného zastupite¾stva obce Beckov, ktorí o to požiadali, využiś priestor v 
obecných novinách. Priestor v obecných novinách využili 5 kandidáti na funkciu 
starostu, keï zaslali svoje volebné príspevky do BN nerovnakej ve¾kosti. Vzh¾a-
dom na BN je to v súlade s § 30, ods. 3 zákona è. 346/1990 Zb., lebo bolo ich 
slobodným rozhodnutím, ako poskytnutý priestor v obecných novinách využijú. 
Poradie kandidátov uverejnených v BN je v súlade s poradím na kandidátnych 
listinách. Pretože Beckovské noviny sa zapojili do volebnej kampane zverejnením 
volebných materiálov kandidátov na starostu, obecné noviny budú 48 hodín pred 
zaèatím volieb a v èase volieb stiahnuté z verejných priestranstiev (§ 30, ods. 2 
a 11). Redakèná rada BN vyhlasuje, že za obsah a rozsah uvedených volebných 
príspevkov zodpovedajú výluène kandidáti.  RR BN (b)

Prehlásenie Redakcie Beckovských novín

Dovo¾te, aby som sa vám všetkým predstavil. Volám sa 
Martin Ilavský. Narodil som sa v roku 1975 v Trenèíne 
(39 rokov). Som synom rodáka z Beckova Doc. Ing. Du-
šana Ilavského, CSc. (1948 - 1995) a Ing. Evy Ilavskej, 
rodáèky zo Zvolena (1947), žijúcej toho èasu s mojou 
sestrou Ing. Evou Ilavskou (1973) v Bratislave. Zatia¾ som 
ešte slobodný a deti nemám.
Po narodení som istý èas žil priamo v Beckove spolu so 
starými rodièmi Jozefom Ilavským a Zorou Ilavskou, rode-
nou Ondrejovièovou. Aj po presśahovaní sa do Bratislavy 
v rokoch 1976 - 1977 bol Beckov pre rodièov ako aj pre 
mòa srdcovou záležitosśou. Vracali sme sa sem takmer 
každý víkend, každé letné aj zimné prázdniny. 

Základnú školu, gymnázium ako aj vysokú školu som absolvoval v Bratislave. Po 
absolvovaní Gymnázia na ul. Ivana Horvátha v Bratislave (1989 - 1993) som po-
kraèoval na Ekonomickej Univerzite Fakulty podnikového manažmentu (1993 
- 1998), ktorú som úspešne ukonèil štátnymi skúškami ako „podnikový manažér“. 
Zameraním danej fakulty boli predovšetkým finanèný manažment, strategický ma-
nažment, personálny manažment, manažment výrobných podnikov, finanèné 
plánovanie a finanèné analýzy, podnikové hospodárstvo a podnikové financie. 
Svoju pracovnú kariéru som na základe nadobudnutých vedomostí odštartoval na Bur-
ze cenných papierov v Bratislave ako finanèný analytik (1998 - 2002). Po krátkych 
zmenách (2002 - 2004) som našiel svoje uplatnenie v spolupráci s automobilovou 
znaèkou Citroen. Najprv ako finanèný poradca siete predajcov znaèky v Slovenskej 
republike (2004 - 2005) a následne ako jeden z predajcov znaèky automobilov, ser-
visných služieb a náhradných dielov v Bratislave (2005 - 2014). Za ve¾mi dôležité 
považujem to, že som sa mohol podie¾aś na riadení spoloènosti (do 30 zamestnan-
cov), v ktorej som mal svoje obchodné podiely a, samozrejme, za najväèší úspech 
v profesionálnej kariére považujem to, že sa mi podarilo postupne vybaviś na investiè-
né aktivity a chod prevádzky približne 2 mil EUR a v rokoch 2005 až 2008 ozdraviś 
spoloènosś.
V Beckove bývam a trvale žijem od zaèiatku roku 2009. V súèasnosti nie som zaśa-
žený žiadnym podnikaním (predaj aktív spoloènosti v júni 2014). Som pripravený kan-
didovaś na starostu obce Beckov. Beckov vnímam ako obec s výbornou polohou, so 
svojou silnou históriou, s významnými rodákmi, ale aj ve¾mi silnou perspektívou. Lenže 
už to nie je ten Beckov, èo býval (nejednotná architektúra, nedokonèená infraštruktú-
ra, èierne skládky odpadu, údržba obecného majetku na nízkej úrovni, atï..). Na mno-
hé mám odlišné názory a som presvedèený, že niektoré investície sa mali robiś inak 
a na druhej strane, že Beckov by mal byś krajší, s poèetnejšou výsadbou, bez skládok 
odpadov v jeho okolí a udržiavanejší (a to nielen pred komunálnymi vo¾bami).
Nechcem obèanom s¾ubovaś niè, èo je nereálne a nesplnite¾né. Tiež je potrebné, aby 
si obèania uvedomili, že prešlo jedno ve¾mi silné obdobie rokov (2010 - 2014), kedy 
iné obce v okolí už majú dobudovanú infraštruktúru (kanalizácia a chodníky) a Beckov 
dané investície nemá. Získanie zdrojov z jednotlivých programov Európskych fondov 
bude opäś zložitejšie a je to jedna z posledných možností, ako v našej obci dobudovaś 
chýbajúcu infraštruktúru. Ako priority v obci vidím dobudovanie infraštruktúry v obci

Vážení obyvatelia obce Beckov!

(kanalizácia, chodníky a niektoré cesty). Ïalej je to komplexné doriešenie areálu zá-
kladnej školy a materskej školy (chýba tam dobudovanie športového areálu). Dorieše-
nie areálu parku, Domu smútku, múzea a ich okolia ...
Ku kultúrnej pamiatke Hrad Beckov ako k historickému bohatstvu tejto obce sa mi 
ve¾mi śažko vyjadruje (príjmy a výdaje), pretože areál hradu ako aj samotný Hrad Bec-
kov je prenajatý obcou na nieko¾ko rokov dopredu (rozhodnutie Obecného Zastupi-
te¾stva z konca roka 2013). Je potrebné si uvedomiś, že príjmy z Hradu Beckov takto 
nesmerujú do obecného rozpoètu, a ïalšie roky tam ani pravdepodobne smerovaś 
nebudú.
Odmietam ïalšie neadekvátne zvyšovanie daní z pozemkov (orná pôda, záhrady, les-
né pozemky, vinice, atï..) v neprospech obèana ako aj majite¾ov týchto pozemkov 
a budem presadzovaś len také zmeny, ktoré budú opodstatnené a pre verejnosś pro-
spešné. Myslím si, že okrem týchto hlavných tém, je tu ešte ve¾a otvorených otázok, 
ktoré je potrebné riešiś. Som vnútorne presvedèený, že obec Beckov si zaslúži po 
štvrśstoroèí nové vedenie, za ktorým budú vidieś výsledky, a ktoré bude chcieś prijaś 
nové výzvy. Ako jednoduchý príklad by som rád uviedol okresné mesto Nové Mesto 
nad Váhom, kde stále plynuli finanèné zdroje a kde sú vidieś výsledky práce (neho-
vorím, že je to tam všetko úplne ideálne, avšak to mesto vyzerá lepšie ako predtým 
a stále napreduje). Beckov však ešte stále v mnohom zaostáva, tak ako som spomínal 
vyššie. A je len na vás, obèanoch, ako sa rozhodnete a ktorú cestu si v súèasnosti 
vyberiete. Tiež by som ve¾mi rád apeloval na každého z vás, aby ste si vybrali okrem 
starostu aj takých poslancov obecného zastupite¾stva, ktorí budú schopní schva¾ovaś 
rozhodnutia, ktoré budú pre vás všetkých v èo najväèšej miere prospešné a z dlhodo-
bého poh¾adu racionálne. Je potrebné si uvedomiś, že každý váš hlas je dôležitý, lebo 
títo ¾udia budú rozhodovaś o tom, èi sa budete maś lepšie a v akom prostredí budete 
žiś vy a vaše deti. Vážení obyvatelia, pozývam vás na stretnutie 7. 11. 2014 o 17.00 hod. 
do klubu pri parku.  Ing. Martin Ilavský
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Pretechnizovaný svet a neskutoèný rozmach informaèných 
technológií dáva ¾uïom obrovské možnosti na zlepšenie 
kvality života. Zároveò však pri vedení hektického život-
ného štýlu zákonite tieto možnosti prinášajú aj obrovské 
množstvo negatívnych dopadov, poènúc stratou súkro-
mia, masírovania mozgov až po stratu schopnosti zatriediś 
skutoèné hodnoty života. Z týchto negatív automaticky 
pramení pokles morálky, úpadok skutoèných hodnôt v ro-
dine, obci, meste a spoloènosti ako takej. Nenahovárajme 
si alibisticky, že nás sa to netýka. Tento fenomén, bohu-
žia¾, zasiahol aj našu obec.
Iba skutoèný nefalšovaný návrat ku klasickým spoloèen-

ským hodnotám nás môže oslobodiś a dá nám šancu zaèaś mnoho vecí odznova.
V duchu tejto idei by som chcel ako kandidát na starostu zaèaś svoje pôsobenie v ko-
munálnej politike, ktorá potrebuje obrodný proces. Myslím si, že racionálne vedenou 
komunálnou politikou je možné vytvoriś priestor na nastavenie parametrov fungovania 
samosprávy tak, aby predstavitelia obce boli naozaj pre obèana a ten mal spätne pocit, 
že je akceptovaný a že žije v obci, kde má obèan nielen svoje povinnosti, ale i práva.
Aj keï som rodák z Beckova iba po otcovi, ktorý sa po pôsobení ako uèite¾ na Kysu-
ciach vrátil v roku 1988 domov do Beckova, vždy som mal pocit, že mám Beckov v srd-
ci. Chcem v tejto obci žiś, aj keï väèšina mojej rodiny je už iba na miestnom cintoríne. 
Preto som si tu na „rodièovskom“ postavil v rokoch 1997-2002 rodinný dom a vytvoril 
domov pre seba a celú moju rodinu. Prepáète, ak som sa trochu venoval „sebe“, ale 
tým som chcel iba deklarovaś, že dianie v obci mi nie je cudzie a cítim sa byś v obci 
„zorientovaný“.
Naopak, mám dostatok relevantných informácií a skúseností z praxe nato, aby som 
tieto schopnosti krok po kroku v spolupráci s obèanmi sa snažil využiś pri riešení naj-
pálèivejších otázok, ktoré obèanov Beckova nesporne trápia. Nechcem sa teraz de-
tailne zaoberaś problematikou vody, ktorá je pre obèanov k¾úèová, urèite nie menej 
je závažnou problematika kanalizácie. To sú všetko úlohy, ktoré musia byś riešené po 
vo¾bách.
Osobitný zrete¾ musí byś kladený na prehodnotenie jestvujúcich legislatívnych a zmluv-
ných dokumentov strategického majetku obce - hradu.
Rád by som sa ako èlovek, ktorý celý život ako geodet „robí“ s pozemkami, èi už v ko-
merènej alebo teraz v štátnej správe, vrátil k problematike v minulosti oddelimitovaných 
pozemkov na Zelenej Vode (pôvodné k.ú. Beckov). Nie som prívrženec radikálnych 
postojov, v žiadnom prípade nemienim krivdu naprávaś krivdou, ale v duchu hesla cud-
zie nežiadam, ale svoje si nedám, mám záujem v tomto kontexte riešiś spomenuté 
prípady.
Nechcem sa, samozrejme, venovaś len prípadom, ktoré sú v súèasnosti už zmluvne 

a legislatívne nastavené, nie však najvýhodnejšie pre obec. Chcel by som obsiahnuś 
èo najviac problémov obce, nie je ale možné sa v tomto èlánku osobitne venovaś kaž-
dej otázke. Urèite mám záujem týmto èlánkom osloviś každého obèana, preto aspoò 
rámcovo spomeniem svoje vízie v obci ako kandidáta na starostu:
* vybudovanie cyklotrasy po hrádzi (Zelená Voda - Beckov, neskôr Beckov - Trenèín)
* osloviś seniorov - dôchodcov a informovaś ich o nových možnostiach opatrovate¾skej
 služby (cenovo podstatne výhodnejšie ako sú nastavené v obci teraz)
* v duchu hesla priblížiś úrad k obèanovi riešiś:
 a) otázku úradných hodín (každý deò)
 b) výh¾adovo riešiś problematiku umiestnenia OcÚ
* riešiś IBV (individuálnu bytovú výstavbu) v prípade záujmu riešiś i KBV
 (komplexnú bytovú výstavbu)
* výh¾adovo do budúcnosti po spustení projektu Pozemkových úprav v obci, byś ako
 profesionál garantom spravodlivej komasácie (nového sce¾ovania a prerozde¾ova-
 nia pozemkov)
* riešiś otázku trvalého pobytu osôb, ktorí v obci bývajú, ale nie sú trvale prihlásení na
 pobyt (vplyv na podielové dane)
* zmodernizovaś informovanosś obèana: a) transparentné a vèasné informácie o dianí
 v obci
 b) možnosś podnetov od obèana (spätná väzba)
* bezplatné majetkovo-právne poradenstvo pre obyvate¾ov Beckova, prípadne bez-
 platné právne poradenstvo v urèitých vymedzených hodinách;
* riešiś problematiku zdravotníctva, školstva, športu a kultúry v obci pri zachovaní
 hesla, že vždy je èo zlepšovaś, a to samozrejme po dôkladnej analýze s kompetent-
 nými zástupcami spomenutých oblastí.
* V oblasti kultúry podporovaś organizovanie kultúrno-spoloèenských akcií zamera-
 ných na propagáciu kultúrneho dedièstva, histórie a tradícií.
* Pri obnove Národnej kultúrnej pamiatky hradu Beckov a podhradia intenzívne vyu-
 žívaś možnosś financovania s využitím európskych štrukturálnych fondov.
Urèite som neoslovil všetky zložky, ktoré dotvárajú spoloèenské dianie v obci, to však 
neznamená, že ich predstavitelia nebudú maś otvorené dvere na obecnom úrade v prí-
pade potreby riešenia ich problémov a prijímania inovatívnych návrhov.
Záverom chcem pripomenúś môj eminentný záujem na korektnom vzśahu s predsta-
vite¾mi cirkví v obci, èi už cirkvi katolíckej alebo evanjelickej, prièom pevne verím, že 
mám celkom slušnú nádej na naplnenie tohto predsavzatia.
Moje konkrétnejšie a detailnejšie rozobratie spomenutých problematík zo života obce 
by som ve¾mi rád absolvoval s obèanmi na spoloènom stretnutí, ktoré sa uskutoèní v 
klube pri parku v sobotu 8. 11. 2014 od 16.00 hod. a na ktoré vás všetkých srdeène 
a úprimne pozývam. Ïakujem za venovaný èas pri èítaní týchto riadkov.

  Ing. Ján Križan - kandidát na starostu obce Beckov 2014

dovo¾te mi, aby som sa vám aj napriek  tomu, že pôsobím 
vo funkcii starostu nieko¾ko volebných období a mnohí ma 
dobre poznáte, predstavil. Volám sa Karol Pavloviè, mám 
58 rokov. Pôvodné moje zamestnanie je zootechnik. Spo-
lu s manželkou máme tri dospelé deti, dve dcéry - Katarínu 
a Máriu a syna Martina. S manželkou Máriou a synom Mar-
tinom žijeme v spoloènej domácnosti. Preèo som sa roz-
hodol znova kandidovaś? Myslím si, že mám dostatok síl, 
elánu, skúseností a kontaktov na to, aby som opäś ponúkol 
svoje služby obèanov našej obce - Beckovu. Preto vám 
predkladám svoje vízie do budúcich 4 rokov. Samozrejme, 
záleží na vás, na obèanoch - volièoch, ako ich posúdite. Na-
ko¾ko problémov je stále dosś, záleží na novom vedení, ktoré 

vzíde z komunálnych volieb, aké si po konzultáciách s obèanmi urèí priority rozvoja našej 
obce. Preto vás všetkých prosím, príïte ku komunálnym vo¾bám a slobodne rozhodnite.
Sociálna oblasś
- poskytovanie príspevku pri narodení dieśaśa a jeho navýšenie
- poskytovanie opatrovate¾skej služby pre starých a bezvládnych obèanov
- zabezpeèiś stravovanie dôchodcom s donáškou do domu celoplošne
- jednorazový finanèný  príspevok pre dôchodcov s najslabšími príjmami
- pomoc v sociálnej a hmotnej núdzi
- bezplatné právne poradenstvo
- poskytovanie sociálnych služieb obèanom - sociálne poradenstvo, pomoc pri umiest-
  òovaní do sociálnych zariadení
- podpora vzniku regionálneho zariadenia pre seniorov
Verejnoprospešné stavby
- dokonèenie priestorov v zákl. škole a presśahovanie mater. školy do týchto priestorov
- zaèaś s budovaním kanalizácie
- pokraèovaś v rekonštrukcií chodníkov a miestnych komunikácií
- zrekonštruovaś sústavu verejného osvetlenia za nové a úsporné zariadenie
- zrekonštruovaś obecný rozhlas
- zrekonštruovaś budovy zdravotného strediska a lekárne a ich okolia, vrátane novej
  autobusovej zastávky
- využitie budovy materskej školy pre presśahovanie obecného úradu alebo polyfunk-
  èného domu
- podpora výstavby nájomných bytov a bytov do osobného vlastníctva
- podpora výstavby inžinierskych sietí pre potreby výstavby rodinných domov
- v spolupráci so základnou školou zabezpeèiś výstavbu viacúèelového športového

  ihriska v areáli základnej školy
- rekonštrukcia a výstavba detských ihrísk
Obnova obce a životné prostredie
- postupná výmena strojového parku pre údržbu obce  
- spolupráca s miestnymi organizáciami pri ochrane prírody a krajiny
- obnova obecnej zelene, udržiavanie èistoty a poriadku v obci
- postupne zabezpeèiś kamerové monitorovanie dôležitých lokalít v obci
- minimalizácia èiernych skládok, ich odha¾ovanie a vyvodzovanie dôsledkov
- vysádzanie stromov, kríkov a kvetov v obci
- podpora podnikate¾ského prostredia v obci
- vytváranie podmienok pre separovanie odpadu
- zriadenie obecného kompostoviska
- zriadenie regionálneho zberného dvora pre zber odpadu
- postupná rekonštrukcia miestneho parku
Kultúra a šport
- podpora organizovania kultúrnych podujatí
- podpora kresśanských tradícií a cirkví v obci
- podpora neziskových organizácií
- podpora mimoriadnych talentov v obci
- podpora miestnych spolkov, spevokolu
- vytváranie spoloèných aktivít s partnerskou obcou Slavkov - šírenie dobrého mena v obci
- podpora Združenia hradu Beckov pri aktivitách na hrade a pokraèovanie v spolupráci
- vytváranie podmienok pre rozvoj komunitnej spolupráce deti - seniori
- podpora športových aktivít
- informovanie obèanov prostredníctvom internetu
Cestovný ruch a propagácia obce
- propagácia obce, Národnej kultúrnej pamiatky  Hrad Beckov, služieb, kultúrnych akcií
  pomocou WEB stránky obce
- propagácia cestovného ruchu v rámci dohody o partnerstve s obcami Èachtice
  a Modrovka (HRADY - OBCE)
- vydávanie obecných Beckovských novín
- podpora malého a stredného podnikania v oblasti cestovného ruchu
- spolupráca s vybranými strednými a vysokými školami, zameranými na cestovný ruch,
  s cie¾om prehlbovaś  a využívaś poznatky získané na akademickej pôde a v odbornom
  vedeckom prostredí pre ïalší rozvoj a propagáciu obce
Prajem našej obci Beckov, aby sa rozvíjala do krásy a prosperity ku prospechu všet-
kých jej obèanov. Moje predvolebné zhromaždenie sa uskutoèní 9. 11. 2014 o 15,30 
hod. v klube pri parku.       Karol Pavloviè

MILÍ SPOLUOBÈANIA,

Quo Vadis Beckov?
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chcel by som sa vám predstaviś ako nezávislý kandi-
dát na funkciu starostu obce Beckov.
Volám sa Patrik Sládek, mám 45 rokov, som že-
natý a mám dve deti. Narodil som sa 29. 6. 1969 
v Piešśanoch. Celé detstvo som strávil v Beckove. 
Chodil som tu do materskej školy a v roku 1975 som 
zaèal navštevovaś aj základnú školu. Po jej ukonèení 
som išiel na Gymnázium v Novom Meste nad Váhom. 
Po absolvovaní strednej školy som zaèal študovaś na 
Vysokej škole - SVŠT Bratislava, odbor geodézia 
a kartografia. Po úspešnom ukonèení vysokej školy 

som nastúpil do spoloènosti Geodézia Bratislava a.s., kde som pracoval do 
roku 1994. V tomto roku som zmenil spôsob svojho pôsobenia v odbore a za-
èal som podnikaś v odbore ako SZÈO. V roku 2009 som založil so svojím spo-
lužiakom z vysokej školy spoloènosś MAPGEO s.r.o., kde som dodnes kona-
te¾om. Poèas svojej odbornej práce som pracoval na podkladoch pre projekty 
dia¾nic, pre projekty pozemkových úprav, vyhotovoval som geometrické plány, 
polohopisné a výškopisné plány pre obèanov a orgány samosprávy.
Kandidatúru na funkciu starostu obce som si podal po rozhovoroch s viacerý-
mi obèanmi obce, ktorých si ja osobne ve¾mi vážim a tí ma presvedèili, aby som 
svoje vedomosti, skúsenosti a schopnosti využil v prospech obèanov obce 
Beckov.
Chcem, aby ¾udia obce vedeli, že som èlovek, ktorý sa o nich a ich problémy 
zaujíma a chce ich riešiś. Uvedomujem si, keï chcem poznaś problémy ¾udí, 
musím medzi nich chodiś, rozprávaś sa s nimi a h¾adaś riešenia. Zároveò viem, 
že bez dobrej spolupráce s novozvolenými poslancami sa to nebude daś. Pev-
ne verím, že slušným jednaním, korektným prístupom a pravdovravnosśou sa 
dá nájsś spoloèná reè pre zlepšenie práce do budúcna.
Moje plány do rokov 2014 - 2018: 
- pokraèovaś v oprave komunikácií a chodníkov, priebežne poèas volebného
   obdobia v primeranom rozsahu a hlavne pod¾a potreby obyvate¾ov obce;

- dokonèiś areál školy, prístupovú komunikáciu k jedálni, multifunkèné ihrisko 
  a úpravu priestorov tak, aby bol pre deti vytvorený priestor pre športové, kul-
  túrne aktivity a oddych;
- vyriešiś problém ulíc, v ktorých majú obèania starosti s pritekajúcou vodou
   z okolitých lesov a polí;
- vytypovaś lokalitu a pripraviś štúdiu na vybudovanie domu sociálnych služieb
  a zariadenia pre seniorov; zároveò sa snažiś pritiahnuś viac ¾udí k sociálnej prá-
  ci, ktorí by pomohli starším spoluobèanom s ich každodennými starosśami;
- pod¾a finanèných možností obce opraviś nehnute¾nosti, ktoré sú vo vlastníctve
  obce, aby sa znížili náklady na ich prevádzku;
- viac pritiahnuś mladých ¾udí k správe vecí verejných, snažiś sa im vytvoriś pod-
  mienky pre ïalšie bývanie v obci a zmysluplné trávenie vo¾ného èasu.
Prial by som si, aby vzśahy s podnikate¾skými subjektmi, ktoré pôsobia v ob-
ci a zamestnávajú našich obèanov, boli založené na serióznom, korektnom a 
partnerskom vzśahu.
V spolupráci so základnou školou treba zlepšiś športové a kultúrne aktivity na-
šich mladých spoluobèanov.
Budem rád, keï sa toho v nasledujúcom období podarí pri zve¾aïovaní na-
šej obce urobiś èo najviac, ale tiež si uvedomujem, že všetko bude záležaś 
od toho, v akej finanènej kondícii sa naša obec nachádza, ako je zadlžená 
a ko¾ko finanèných prostriedkov sa bude daś použiś na ïalšie aktivity obèanov 
Beckova.
Na záver chcem poprosiś obèanov našej obce o hojnú úèasś pri týchto komu-
nálnych vo¾bách, aby ten kandidát na starostu obce a poslanca obecného 
zastupite¾stva, ktorý uspeje vo vo¾bách vedel, že za ním stojí podstatná èasś 
obyvate¾ov obce Beckov.
Kto bude maś záujem o osobné stretnutie so mnou, môže mi zavolaś na tel. è. 
0903 413 930.
Prajem vám všetkým šśastnú ruku pri výbere starostu obce a poslancov obec-
ného zastupite¾stva obce Beckov.  S pozdravom

Ing. Patrik Sládek, nezávislý kandidát na starostu obce BECKOV.

Milí spoluobèania obce Beckov,

PRIPRAVUJEME PRE VÁS 
November:                 
- taneèný dom, pohybová aktivita            
- základy poèítaèovej gramotnosti - pokraèujeme programom EXEL
- výroba adventného maxivenca

December:
- Mikuláš + Mikulášske trhy

O všetkých aktivitách budete podrobne vèas informovaní prostredníctvom 
miestneho rozhlasu a internetovej stránky obce.  JJ

INFORMÁCIA - zapísanie titulov do evidencie obyvate¾ov
V súvislosti s vo¾bami do orgánov samosprávy obcí boli obèanom v minulých dòoch doruèené oznámenie o mieste a èase konania volieb. Niektorí 
obèania dokonèili štúdium na vysokých školách. Tituly, ktoré získali si môžu daś zapísaś do evidencie obyvate¾ov na základe dokladu - diplomu z vysokej 
školy. Bez tohto dokladu titul nemôže byś svojvo¾ne zapísaný.  Anna Benková

Vážení spoluobèania, 
volám sa Mária Šulejová, rod. Bielová, a týmto 
oznamujem svoju kandidatúru na starostku v obci 
Beckov. Volieb sa zúèastním pod záštitou Komunis-
tickej strany Slovenska.
Preèo som sa rozhodla kandidovaś?
Som presvedèená, že obec sa dá riadiś novým, ot-
vorenejším a modernejším spôsobom. Mojím cie¾om 
je, aby obèania zaèali vnímaś vzśah obèan - volený zá-
stupca na celkom inej úrovni. Obèiansku spoluúèasś, 
osobnú angažovanosś každého, kto má èo povedaś, 

záujem o veci verejné považujem za jedinú možnosś, ako zabezpeèiś transpa-
rentné riadenie obce. Len spoloèným úsilím dokážeme posunúś obec dopredu.
Mojím prvoradým záujmom bude využívanie obecných prostriedkov, vyvíjanie 
záujmovej èinnosti pre všetkých a zabezpeèenie rovnakých podmienok na 
prístup k informáciám, a to bez oh¾adu na rodinné, osobné, obchodné alebo 
iné záujmy.
Medzi praktické kroky, ktorým prikladám najväèšiu dôležitosś, patria hlavne: 
obèianska vybavenosś, neustále zlepšovanie turistického ruchu v prospech 
obce, vytvorenie nových pracovných miest v obci, sociálna pomoc obèanom, 
ktorá je v súèasnej dobe ve¾mi podceòovaná a zabezpeèiś obnovenie obecnej 

polície. 
Nemôžem napísaś konkrétne body a ich riešenie, nako¾ko o najdôležitejších 
veciach by mali vždy rozhodnúś samotní obèania.
Je toho ve¾mi ve¾a, èo treba urobiś. Každý z nás pokladá za dôležitý a prioritný 
svoj problém. Preto je potrebné, aby sa obèania vedeli spojiś a pomáhaś si. 
V dnešnej dobe tvrdého kapitalizmu je najèastejšou témou všetkých otázka 
financovania. Len nesmieme zabúdaś, že naši otcovia a mamy budovali túto 
spoloènosś i obec pre nás. Vkladali svoj um a silu do spoloènosti a budovali  
majetok, ktorý nám zanechali. Žia¾, i naša obec prichádza o tento spoloèný 
majetok. Je dôležité zabrániś ïalšiemu rozoberaniu toho, èo je všetkých.
Ešte by sme nemali zabúdaś, že po dobre vykonanej práci sa naši predkovia 
spoloène stretávali a aj sa zabavili. Preberali svoje starosti, ale i radosti. Spo-
loènosś bola súdržnejšia. V dnešnej pretechnizovanej dobe poznáme väèšinou 
len televíziu a krèmu. Je to ve¾ká škoda, lebo organizovanie podujatí, ktoré 
neboli len ziskové, spájalo ¾udí a verím tomu, že ich robilo i lepšími. Dnes ani 
sused nepozná najbližšieho suseda. Chýba nám komunikácia. 
Som si vedomá, že sama ako jednotlivec niè nezmôžem, a preto chcem po-
èúvaś a zároveò pracovaś pre dobro všetkých obèanov našej obce. Je vo vašich 
rukách, èi nieèo spoloène zmeníme, alebo zostaneme v starých ko¾ajach.

Mária Šulejová, rod. Bielová,
kandidátka na starostku obce Beckov

Ohlásenie kandidatúry

Chcete sa aj vy zbaviś svojich starých alebo nevýhodných úverov?
*  máte množstvo nepreh¾adných a drahých úverov? 
*  chcete znížiś vaše mesaèné splátky za ver?
*  potrebujete peniaze navyše na èoko¾vek?
•  ponúkame vám úver od 400 € až do 30 000 € 
•  so splatnosśou od 1 roka do 10 rokov

Kontaktujte nás osobne na vašej pošte, alebo na tel. èísle:
0910 511 275 - p. Zajacová.

Slovenská pošta informuje

Nahraïte svoje 
nevýhodné staré 

úvery jediným
úverom a znížte 
svoje mesaèné 

splátky. 
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2. septembra 2014 za úèasti starostu obce Beckov Karola Pavlovièa a ïalších 
pozvaných hostí bol slávnostne otvorený nový školský rok. Otvorenie sa uskutoè-
nilo už v dobudovaných priestoroch novej školskej jedálne. Rodièia mali zároveò 
možnosś prezrieś si nové priestory, v ktorých sa budú môcś ich ratolesti od tohto 
školského roka stravovaś.  V prvý vyuèovací deò, teda 3. septembra, sme úspešne 
odštartovali stravovanie v novej výdajni školskej jedálne v prístavbe našej školy. Žia-
ci a zamestnanci teda už nemusia každodenne a za každého poèasia absolvovaś 
dlhú prechádzku obcou do priestorov Materskej školy, èo prinieslo i nárast stravní-
kov z radov zamestnancov i žiakov, nako¾ko i deti z Kálnice a Rako¾úb sa stihnú na-
obedovaś pred odchodom autobusu. Túto skutoènosś iste ocenili i rodièia, nako¾ko 
vedia, že deti majú teplé jedlo poèas dòa, ako i  prísun ovocia, zeleniny a mlieè-
nych výrobkov. Èo nás ve¾mi teší, investície, ktoré boli vynaložené na dobudovanie 
týchto priestorov neboli márne, pretože nám narástol poèet stravníkov v porovnaní 
s koncom minulého školského roka v priemere okolo 50 stravníkov a v súèasnosti 
do novej školskej jedálne prevážame denne okolo 100 obedov. Stravovanie sa v 
školskej jedálni isto napomáha k osvojovaniu si správnych stravovacích návykov 
žiakov v detskom veku, èo je i cie¾om stravovania sa v školskom zariadení. Poèas 
výdaja jedál je v jedálni zabezpeèený pedagogický dozor, ktorý výchovne pôsobí 
na kultúru a estetiku v stravovaní sa v jedálni. Èaká nás však ešte ve¾a práce v spo-
lupráci s obcou, ako je vybudovanie prístupovej cesty, dobudovanie školskej ku-
chyne s výśahom na transport jedál do výdajne, aby sme mohli pre žiakov ponúknuś 
pestrejšiu stravu, pretože momentálne nám to dovoz jedál z kuchyne materskej 
školy neumožòuje. Do budúcna by sme chceli ponúknuś možnosś desiat pre deti 
základnej školy. Slávnostné otvorenie školského roka ako aj rodièovské združenie 
sa uskutoènili v priestoroch školskej jedálne, takže tieto priestory môžu poslúžiś 
i takému úèelu, prípadne by sa mohlo po dohode s obcou pristúpiś i k prenájmu 
týchto priestorov pre úèely našich obèanov. 

Radi by sme ešte touto cestou poprosili rodièov detí MŠ a ZŠ o spoluprácu, aby 
odhlasovali svoje deti zo stravy deò vopred a v súrnych prípadoch do 7:30 hod. 
daného dòa, nako¾ko nárast stravníkov a prevoz stravy nám zredukoval èas na prí-
pravu jedla. Na záver by sme radi poïakovali všetkým, ktorí akoko¾vek prispeli k 
úspešnému spusteniu novej výdajne a školskej jedálne.

Mgr. J. Pekaroviè a Erika Solovicová

NOVÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEÒ

možno viete, možno nie, ale od 3. septembra 2014 
zaèala v škole úspešne fungovaś výdajòa jedál a škol-
ská kuchyòa. Èo nás ve¾mi teší, poèet stravníkov na-
rástol o viac ako 100 %. Stravu do školskej jedálne 
však aj naïalej zabezpeèuje kuchyòa v materskej 
škole. Radi by sme však dorobili našu kuchyòu, 
a preto sme sa zapojili do súśaže „Obnov si jedáleò 
alebo kuchyòu“, ktorej usporiadate¾om je „Nadácia 
Renáty Zmajkovièovej“.
* Cie¾ súśaže - dokonèiś školskú kuchyòu.
* Èo chceme dosiahnuś - prostredníctvom Grantu 
Nadácie RZ chceme dokonèiś a spojazdniś priestor 
školskej kuchyne - výmena elektrických rozvodov 
a vybavenie kuchyne.
* Èo k tomu potrebujeme - vašu pomoc a podporu 
vo forme finanèného daru, staèí poslaś prostredníc-
tvom portálu ¼UDIA ¼UÏOM jedno euro. Víśazom 

súśaže sa stanú traja uchádzaèi, ktorých výzva získa 
najväèší poèet darov. Rozhodujúci je ich poèet a nie 
celková získaná suma (pozor! opakované dary z jed-
ného úètu sa zapoèítavajú iba raz). Víśaz získa dar 
vo výške rozdielu medzi cie¾ovou sumou jeho výzvy 
a súètom hodnôt darov, maximálne však do výšky 5 
000 eur (druhý v poradí do 3 000 eur, tretí do 2 000 
eur).
* Ako zaèaś? - kliknutím na nasledujúci link: https://
www.ludialudom.sk/vyzvy/1877 Alebo vyh¾adajte 
webovú stránku: www.ludialudom.sk , v¾avo v menu 
sa nachádzajú výzvy. Kliknite na zoznam výziev v ob-
lasti ¼udia a kultúra, následne do vyh¾adávacieho oki-
enka napíšte: Beckov - objaví sa logo našej školy a vy 
viete, že ste na správnom mieste.
* Èo ïalej? - po kliknutí na našu výzvu si môžete 
preèítaś všetky podrobnosti o nej. Vyberiete si výšku 

jednorazového daru, alebo do políèka „iná suma“ na-
píšete svoju sumu a kliknete na „Odoslaś dar“. Vybe-
riete si spôsob platby:
> internetbanking
> platobnou kartou 
> vlastná platba
Viac sa dozviete v menu vpravo: Darca - Ako da-
rovaś. Potrebujete použiś svoj kontaktný mail (príde 
vám poïakovanie) a súhlas s podmienkami portálu. 
Nie je potrebné sa na portáli registrovaś. Ak by sme 
aj nevyhrali, všetky vaše dary skonèia na úète našej 
školskej jedálne. 
Súśaž trvá do 30. 11. 2014 do 24,00.
Vopred z celého srdca ïakujeme všetkým ochotným 
darcom.

Žiaci a zamestnanci
ZŠ s MŠ J. M. Hurbana Beckov

VÁŽENÍ RODIÈIA, PRIATELIA NAŠEJ ŠKOLY,

Nový školský rok v materskej škole bol pre deti naozaj nový.
Vïaka pánovi starostovi, obecnému zastupite¾stvu, pánovi riadite¾ovi, rodi-
èom detí, ktorí prispeli 2% z daní a zamestnancom MŠ, privítali deti obno-
vené priestory MŠ. Poèas prázdnin sa zrealizovali všetky plánované práce 
- výmena podlahových krytín a svietidiel, zariadenie a vyma¾ovanie triedy na 
prízemí, vyma¾ovanie kuchyne a rekonštrukcia schodiska do hospodárskej 

èasti budova MŠ.
V oblasti výchovno-vzdelávacej èinnosti majú uèite¾ky a deti možnosś aktív-
ne využívaś interaktívnu tabu¾u. V popoludòajších hodinách sa v MŠ realizuje 
krúžková èinnosś - náboženská výchova a anglický jazyk.
Prajem všetkým deśom, zamestnancom MŠ a rodièom úspešný školský rok 
2014/2015.    Janka Bagová

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK V MŠ
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Poïakovanie
Ïakujem svojim bývalým žiakom - šesśdesiatnikom (na fotografii), ktorí sa 
v septembrových dòoch stretli po 45 rokoch od ukonèenia Základnej školy 
v Beckove za prejav pozornosti a vïaky. Želám všetkým ve¾a zdravia a rado-
sti v kruhu svojich blízkych. Nech si navždy zachovajú milé spomienky na 
roky strávené na škole medzi spolužiakmi a ich uèite¾mi a nech s radosśou 
nachádzajú stále cestu k sebe. Marta Reháková, bývalá uèite¾ka.

Toto gymnázium vydávalo každý rok výroènú správu v podobe brožúry. Listo-
vaním v jednej z nich - roèník 1929/30, ma zaujalo, ktorí „Beckovania“ ho na-
vštevovali. Skôr, ako sa k nim prelistujem, nájdem, že 13.10.1929 sa zúèastnila 
väèšina žiactva a zboru odhalenia pamätnej tabule na evanjelickej fare v Becko-
ve Dr. J.M. Hurbanovi. 
Do I.A triedy chodil Pavel Hajdúšek z Beckova. I.B navštevoval Karol Kadleèík z 
Beckova, II. triedu Ján Kollár z Philadelphie - Beckova, ako aj jeho sestra Žofia 
Kollárová. Preto Philadelphia, lebo sa tam narodili. Pod èíslom 33 je zapísaný 
Adolf Špronc z Beckova. III. trieda - z Beckova boli: Elemír Èikel, Anton Hanic, 
Ján Hanic, Karol Špánik. IV. trieda: Mária Križanová z Beckova; V. trieda: Štefan 
Kováè a Berta Reháková z Beckova. Možno niektorých poteší, že ich rodièia èi 
známi pred 85-timi rokmi navštevovali toto gymnázium, ktoré bolo pomenované 
po ve¾kej osobnosti Slovenska, po generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. 

¼ubomír Paulus
Poznámka
K histórii školstva v Novom Meste nad Váhom. Po vzniku ÈSR predstavitelia No-
vého Mesta a 60 okolitých obcí dostali od štátu povolenie zriadiś strednú školu 
Èeskoslovenskú štátnu reálku v Novom Meste nad Váhom (reálne gymnázium) 
a vyuèovaś sa zaèalo 16. 9. 1919 ešte v starej budove na Weisseho ulici. Základný 
kameò nového gymnázia položili 29. 10. 1922 v lokalite Medzi stodolami. Autorom 
projektu bol arch. Alojz Mezera, bustu gen. Štefánika vytesal z kameòa sochár 
Karel Dvoøák z Prahy, plastický štátny znak sochár prof. Karel Štipl z Prahy. Stavi-
te¾om bol Ing. Fr. Soukup. Otvorenie novej školy sa konalo 7. 9. 1924 za úèasti mi-
nistra Dr. Ivana Markovièa. Túto budovu ako prvú financoval mladý èeskoslovenský 
štát (nasledovali gymnáziá v Zlatých Moravciach a vo Zvolene). Od 25. 11. 1925 
bola budova osvetlená elektrinou, v r. 1927 inštalovali vodovod... (b)

Štefánikove gymnázium
v Novom Meste nad Váhom

Na zaèiatku školského roka triedna uèite¾ka v šiestej triede zastala pred jej býva-
lými piatakmi. Rozhliadla sa po triede a povedala, že všetkých má rovnako rada 
a všetkých rada vidí. Bola to ve¾ká lož, pretože v prednej lavici schúlený do klbka 
sedel chlapec, ktorého nemala rada.
Ešte v piatej triede si všimla, že sa nehrá so spolužiakmi, je obleèený v špinavých 
šatách a smrdí, akoby sa nikdy neumýval. Postupom èasu sa jej vzśah k tomuto 
žiakovi stále viac a viac zhoršoval, až mala chuś poškrtaś všetky jeho písomné 
práce èerveným perom a daś mu päśku. Tentoraz dostala za úlohu od riadite¾ky 
školy vypracovaś posudok a analyzovaś charakteristiky všetkých žiakov. Hodnote-
nie svojho neob¾úbeného žiaka uložila až na samý koniec. Keï sa dopracovala 
k rozboru jeho osobnosti, neochotne zaèala študovaś jeho materiály a zostala 
úplne ohúrená. Uèite¾ka, ktorá viedla malého chlapca v prvej triede, napísala: „Je 
to brilantné dieśa s rozžiareným úsmevom. Robí domáce úlohy èisto a správne. 
Je mi potešením byś ved¾a neho.“ Uèite¾ka v druhom roèníku o òom napísala: „Je 
to vynikajúci žiak, ktorého si jeho spolužiaci cenia, ale mal problémy v rodine. 
Jeho matka má smrte¾nú chorobu a jeho život doma je pod¾a mòa neustály boj 
so smrśou“ Uèite¾ka v treśom roèníku napísala: „Smrś jeho matky ho ve¾mi śažko 
zasiahla. Snaží sa zo všetkých síl ako najlepšie vie, ale jeho otec nepreukazuje o 
neho záujem a jeho život doma môže èoskoro maś vplyv na jeho vzdelanie, ak sa 
s tým niè neurobí.“ V štvrtej triede uèite¾ napísal: „Tento chlapec je neakurátny, 
nemá záujem o uèenie, nemá takmer žiadnych priate¾ov a èasto zaspáva priamo 
na vyuèovaní.“
Po preèítaní charakteristík sa uèite¾ka ve¾mi zahanbila. Cítila sa ešte horšie, keï 
jej na Vianoce všetci žiaci priniesli darèeky zabalené v lesklom baliacom papieri s 
farebnou stužkou. Darèek jej neob¾úbeného žiaka bol zabalený v hrubom hnedom 
papieri. Niektoré deti sa zaèali smiaś, keï uèite¾ka vybrala z balíèka náramok, na 
ktorom chýbalo nieko¾ko kamienkov a spolovice prázdnu f¾aštièku parfumu. Po-
tlaèila výsmech, keï zvolala: „Oh, to je krásny náramok!“ A otvoriac f¾aštièku pok-
vapkala si trochu voòavky na zápästie. V tento deò chlapec vychádzal z triedy ako 
posledný. „Dnes voniate ako moja mamka,“ povedal. Keï odišiel, dlho plakala.
Po nejakej dobe sa s jej pomocou zaèal najmenej ob¾úbený žiak vracaś späś do 
života. Ku koncu školského roka sa stal jedným z najlepších študentov.
Neskôr, keï už mala iných žiakov v inej triede, našla pod dverami do triedy lístok, 
kde chlapec napísal, že je najlepšia zo všetkých uèite¾ov, ktorých kedy vo svojom 
živote mal. Trvalo ïalších päś rokov, kým dostala ïalší list od svojho bývalého 
žiaka. Napísal jej, že zmaturoval ako tretí najlepší v roèníku a že je aj naïalej 
najlepším uèite¾om v jeho živote. Prešlo zopár rokov a uèite¾ka dostal ïalší list, v 
ktorom jej mladý muž napísal, že aj napriek všetkým śažkostiam vyštudoval univer-
zitu s najlepšími známkami a potvrdil, že je stále najlepším uèite¾om, ktorého mal 
vo svojom živote. Po èase prišiel list, v ktorom písal, že po univerzite sa rozhodol 
zvýšiś úroveò svojich vedomostí. Teraz už stál titul pred menom aj za menom. Aj 
v tomto liste nezabudol dopísaś, že je najlepšia zo všetkých uèite¾ov, ktorí boli v 
jeho živote. Ale èas šiel ïalej. V jednom zo svojich listov, napísal, že sa stretol 
so ženou svojho života a chce sa oženiś. Písal, že jeho otec zomrel pred dvoma 
rokmi a pýtal sa, èi by neodmietla sedieś na tejto svadbe na mieste matky žení-
cha. Samozrejme, že uèite¾ka súhlasila. Vo svadobný deò svojho žiaka mala na 
ruke náramok s chýbajúcimi kameòmi a kúpila si rovnaký parfum, ktorý pripomínal 
chlapcovi jeho matku. Stretli sa, objali a on cítil vôòu domova.
Ïakujem, že ste vtedy uverili vo mòa. Ïakujem vám, že ste mi dali pocítiś, že ma 
niekto potrebuje a vrátili ste mi sebavedomie. Nauèili ste ma veriś v seba, ale aj 
rozlišovaś správne od nesprávneho. Uèite¾ka so slzami v oèiach odpovedala: „Mý-
liš sa, to ty si ma nauèil všetko. Nevedela som, ako uèiś, kým som śa nestretla.“ 

Zdroj: internet

DNES VONIATE AKO MOJA MAMKA...
Ak ste sa pri návšteve cintorína èudovali a právom rozhorèovali pri okypte-
ných kvetoch na hroboch, tu je vysvetlenie.
V tomto prípade neviòte vandalov, ktorí nám už viackrát znièili alebo si cel-
kom privlastnili rôzne doplnky z hrobov našich blízkych. Tento kúsok má 
na rováši samozvaná záhradníèka - srnka. Pricupkala z blízkych Lipiek, na-
chovala sa, pomaškrtila si na begóniách a iných šśavnatých kvetoch, ktoré 
vo vázach a  žardiniérach zdobili hroby zosnulých príbuzných. Pre òu a jej 
kamarátky, tiež srnky - to bol èin nie úmyselný, ktorý vôbec nesúvisí s van-
dalizmom. Jednoducho lesné zvieratká chcú žiś a prežiś. V lese nemajú 
žiadnu encyklopédiu, ani atlas okrasných rastlín, pod¾a ktorého by si zosta-
vili jedálny lístok. Preto by sme im mali tento neúmyselný priestupok všetci 
odpustiś. Súhlasíte? DJ

Samozvané (srnky) záhradníèky
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Chladnejšie rána, kratšie dni i postupný ústup horúèav nám pomaly pripo-
mínajú, že dva bezstarostné mesiace prázdnin plné detských hier, zážitkov 
z detských táborov, rodinnej dovolenky pri mori èi na horách, neopakova-
te¾né dni u starých rodièov a mnohé ïalšie aktivity, èi sladké „niènerobe-
nie“, sa stávajú už iba spomienkou.
Vážený pán starosta, vážení hostia, milí rodièia, kolegyne, milí žiaci.
Nuž tak, skonèil sa èas oddychu, leòošenia. Bicykle, kolobežky, koliesko-
vé korèule, ruksaky vymeníte na dlhých desaś mesiacov za knihy, zošity, 
perá a iné veci potrebné pri vyuèovaní. Báseò Lívie Lukáèovej a príhovor 
pána starostu urobili bodku za prázdninovými dòami a pripomenuli vám, 
že èas letí ako splašené kone. Veï len vèera ste tu bežali s vysvedèeni-
ami v rukách v ústrety dobrodružstvám a dòom plným oddychu a dnes sa 
ten kolotoè zaèína znova. Naèerpali ste nové sily, aby ste sa mohli venovaś 
tomu najdôležitejšiemu, èo vás v škole èaká - vyzbrojiś sa vedomosśami a 
zruènosśami, uèiś sa poznávaś všeobecne platné pravidlá a zásady, ktorými 
sa budete riadiś v živote a èo najlepšie sa pripraviś na ïalšie štúdium.
Na brány škôl dnes neúprosne zaklopal nový školský rok. Otvárame mu 
dvere aj na našej škole. Prajem si a zároveò si myslím, že vyslovujem žela-
nie všetkých, aby sme sa v nej poèas celého školského roka cítili dobre - èi 
už v laviciach alebo za katedrou.
Prajem to najmä našim deviatakom, na ktorých èaká nároèný školský rok. 
Je pred vami nároèná úloha vybraś si povolanie, na ktoré sa budete pripra-
vovaś na strednej škole. Èaká vás testovanie, na ktoré vás budeme dôsled-
ne pripravovaś. Je len na vás, ko¾ko sa tejto príprave budete venovaś, je len 
na vás - ko¾ko máte zodpovednosti voèi sebe, voèi vašim rodièom, voèi 
škole. A ešte nieèo, budete najstaršími žiakmi školy. Dávajte to, prosím, 

najavo tým, že sa budete správaś tak, ako vyžaduje školský poriadok. Buïte 
vzorom pre mladších! Držím vám vo všetkom palce.
Rád by som medzi nami privítal žiakov z Kálnice, ktorí posilnia druhý stupeò 
v piatom roèníku, ale taktiež všetkých ostatných žiakov, èi už nových alebo 
staronových.
Možno najśažšie sa dnes išlo do školy našim najmenším žiaèikom - prváèi-
kom a predpokladám, že ani ich rodièom nie je všetko jedno. Od vás, milí 
rodièia, sa vyžaduje len to, èo robíte každú chví¾ku svojho života. Aby ste 
svoje deti mali radi, podporovali ich a pomáhali im. 
      
      A vy naše deśúrence najmenšie.
      Dnes zaèínate malièkí, aby ste tu na konci stáli ve¾kí.
      Vyletíte do leta ako z ú¾a vèielky.
      Z ú¾a, v ktorom zmúdrejú vaše detské èielka.
      Bude vám v òom krá¾ovnou pani uèite¾ka.
      Zaèiatok vždy býva krušný a detský prst neposlušný.
      Akože vaše kolieska a k¾uèky premenia sa v oblúèky, s¾uèky...?
      A predsa tie detské rúèky zdolajú zakrátko tú ve¾kú vedu - abecedu.
      
      Želám vám, aby vám bolo v škole dobre - skoro ako doma.
      
Milé kolegyne a ostatní zamestnanci školy. Úprimne dúfam, že ste si poèas 
dovoleniek dobre oddýchli, naèerpali dosś síl na nasledujúci desaśmesaèný 
maratón, ktorý ako sa mi zdá, má každoroène nároènejšiu trasu.
Želám vám, aby ste úspešne splnili všetky úlohy, aby ste mohli byś na konci 
roka so sebou spokojní.

Mgr. Jozef Pekaroviè, riadite¾ ZŠ s MŠ J.M. Hurbana v Beckove

      Pripomíname: Prvý deò v novom školskom roku

Pretože èas plynie a všetko, èo raz zaène, dô-
jde aj k svojmu koncu, tak aj naša Základná ško-
la s materskou školou J. M. Hurbana získala od 
1. júla 2014 nového riadite¾a. Stal sa ním Mgr. 
Jozef Pekaroviè. Výberové konanie na vo¾bu 
riadite¾a školy sa konalo 7. 5. 2014. Skonèilo tak 
desaśroèné funkèné obdobie predchádzajúcej 
pani riadite¾ke, ktorou bola Mgr. Anežka Ilavská.

Pán riadite¾, vraj ste 
sám chodili pred rok-
mi do tejto školy, a te-
raz ste v nej „šéfom“. 
Ako sa cítite v novej 
funkcii?
Áno, je to pravda. Zá-
kladnú školu v Beckove 
som navštevoval v ro-
koch 1982 - 1990. Za 
ten èas sa tu ve¾a vecí 

zmenilo. V novej funkcii pôsobím od 1. júla 2014 
a som ve¾mi rád, že ma nové kolegyne prijali pria-
te¾sky, èo je základným stavebným prvkom pre 
pozitívnu pracovnú atmosféru a vzájomné rešpek-
tovanie a prispieva k dobrým pracovným vzśahom. 
Mimoriadne pozitívne hodnotím spoluprácu so 
zriaïovate¾om školy obcou Beckov, ktorá zodpo-
vedne smeruje všetky financie z prenesených aj 
originálnych kompetencií, ktoré dostáva na školu 
skutoène škole, èo v mnohých obciach samozrej-
mosśou nie je. Funkèné obdobie, na ktoré je ria-
dite¾ volený Radou školy je 5 rokov a chcem, aby 
to bolo obdobie, v ktorom by škola prešla urèitými 
zmenami, ktoré by ešte viac skvalitnili vyuèovací 
proces.
Pretože byś riadite¾om školy nie je iba honor, 
ale predovšetkým tvrdá práca a zodpoved-
nosś. Môžete prezradiś, s akými problémami 
ste zaèínali cez prázdniny?
Každý zaèiatok býva śažký. Prišiel som zo stred-
nej školy, kde som sa stretával s úplne odlišnými 

problémami. Byś riadite¾om neznamená sedieś 
v koženom kresle a tváriś sa dôležito. Celé prázd-
niny boli pracovné. Upratovalo sa. Dośahovali sa 
posledné malièkosti oh¾adne výdajne a školskej 
jedálne.
Nový školský rok v novej škole - boli ste spo-
kojní s jeho priebehom? 
Dá sa povedaś, že nový školský rok sa zaèal nad 
oèakávanie ve¾mi dobre, i keï, samozrejme, neja-
ké tie chybièky krásy sa vždy nájdu. Bol som milo 
prekvapený bohatou úèasśou rodièov na sláv-
nostnom otvorení. Malí prváèikovia mi boli ve¾kou 
oporou, pretože som prežíval asi to isté, èo oni 
- aké to bude, èo ma èaká...
Ko¾ko je v tomto školskom roku uèiteliek a 
zamestnancov?
V tomto školskom roku pracuje na základnej ško-
le a v materskej škole spolu 18 pani uèiteliek a 10 
nepedagogických zamestnancov.
Školská jedáleò zaèala fungovaś s novým 
školským rokom. Za dva mesiace jej prevád-
zky sa ukázalo, že to bola naozaj potrebná 
investícia. Aké sú perspektívy s dobudova-
ním školskej kuchyne a priestorov pre ma-
terskú školu do budúcnosti? 
Dobudovanie hospodárskeho pavilónu, konkrét-
ne výdajne a školskej kuchyne hodnotím ve¾mi 
pozitívne, pretože nám narástol poèet stravníkov 
o viac ako 100 %. Tento nárast nám však trošku 
spôsobil vrásky na èele, pretože nastali malé pro-
blémy s dovozom stravy do školskej jedálne. O to 
viac sa budeme snažiś spolu s vedením obce náj-
sś prostriedky na dobudovanie školskej kuchyne. 
V súèasnosti sme sa zapojili do Grantu Nadácie 
RZ, kde sa snažíme získaś peniaze na školskú 
kuchyòu.
Vo svojej koncepcii, ktorú som predstavil pri vý-
berovom konaní, som spomenul aj presśahovanie 
materskej školy do priestorov školy. Nejedná sa 
o malú investíciu, no verím, že sa nám túto myš-
lienku podarí zrealizovaś v èo najkratšom èase.

Aké podujatia s možnosśou úèasti aj verej-
nosti ste v škole pripravili a ešte pripravuje-
te? Ve¾mi sa páèil program Európsky deò 
jazykov, ktorý ste pripravili 26. 9. 2014. Deti 
a uèitelia vás presvedèili, že sú šikovní a 
úspech vás potešil?
Za každého majstra rozpráva jeho práca, za uèi-
te¾a jeho žiaci. Z doterajších stretnutí so žiakmi 
èi už na vyuèovaní alebo aj mimo neho je jas-
né, že sa museli stretnúś s kvalitnými uèite¾mi. V 
dnešnej dobe je śažké byś pedagógom, dnešná 
mládež je sebavedomá a èasto prijíma nevhodné 
vzory správania z médií. Rodièia, ktorí majú deti 
na základnej alebo strednej škole vedia, o èom 
hovorím. Európsky deò jazykov však ukázal, že na 
našej škole sú žiaci, ktorí majú záujem pracovaś 
a majú snahu sa zvidite¾niś. V novembri chystáme 
ïalšiu akciu, do ktorej by mala byś zapojená aj 
samotná obec. Zatia¾ však nebudem niè bližšie 
prezrádzaś...
Pán riadite¾, máte rodinu? Kde bývate? Mô-
žete už teraz porovnaś rozdiel medzi prácou 
uèite¾a na predchádzajúcom pôsobisku 
v Meste a teraz, v dedinskej škole?
Som ženatý 13 rokov, mám dve deti, piataèku 
Paulínku a siedmaka Jožka. Bývame v Rako¾u-
boch.
Pôsobil som na Cirkevnom gymnáziu sv. Jozefa 
v Novom Meste nad Váhom, kde som sa stretával 
s absolventmi základných škôl takmer 15 rokov, 
takže poznám klady a zápory mladej generácie, 
èi už v správaní alebo v oblasti vedomostí. Žiaci 
sú skoro všade rovnakí, no musím uznaś, že tu 
máme „vychovanejšie“ deti, dôkazom èoho je aj 
pochvala, ktorú som poèul z úst návštevy z Nové-
ho Mesta. Bola milo prekvapená, že žiaci vedia 
pozdraviś aj cudzieho èloveka a mòa to naozaj 
potešilo.
Pán riadite¾, želám vám ve¾a úspechov v práci - 
samé dobré deti a usilovných uèite¾ov!

D. Badžgoòová

PÁN RIADITE¼ JOZEF PEKAROVIÈ



Hoci nikto z nás nemal žiadne jubileum, sviatok èi narodeniny, nekonala sa 
svadba èi nebodaj pohreb, predsa sme sa stretli celá benkovská rodina. Teda, 
ako to už v tejto uponáh¾anej dobe a pri poète 37 ¾udí býva, predsa sa len dve 
príslušníèky rodinné nezúèastnili osobne, ale boli s nami aspoò „cez telefón“.  
Ale ostatní sme prišli: ve¾kí, malí, mladí, starší, juniori, seniori, bratranci a ses-
ternice, vnuci, vnuèky, pravnúèatká, sestry, bratia, švagrovci, rodièia, zaśkovia 
aj budúce nevesty - èakate¾ky a to peši, autom, na koèíku, aj so sadrou na 
nohe. A tak sa v jednu slneènú septembrovú sobotu, v jednom dome na terase 
konalo ve¾ké rodinné fotenie spojené s hodovaním, rozprávaním, žartovaním, 
prekáraním, spievaním a spomínaním. A tí menší aj naháòaním, bláznením, tan-
covaním a tiež ve¾kým maškrtením pri èokoládovej fontáne.
Všetkému tomu však samozrejme predchádzalo plánovanie a navrhovanie, sú-
stredené rozmýš¾anie, schôdzovanie (až dva krát!), prekladanie (termínu), hrom-
ženie (na poèasie), no a hlavne tešenie sa!
Keï sme si všetky úlohy medzi sebou rozdelili, pozvánky rozdali, nejaký ten 
pitný režim nakúpili, chutné koláèe pripravili, rodostrom na nástenku nama¾ovali 
a ïalší ho zase ako krásnu tortu upiekli, terasu sme stolmi a lavicami zariadili, 
trochu sme to dozdobili, súdok piva narazili, super guláš uvarili. 
A tak sme sa stretli! Najprv sme sa privítali, históriu rodiny a spomienku na našich 
prarodièov, ako si ju najstarší náš èlen pamätá, preèítali, slzu z oka zotreli, dobrou 
slivovicou si pripili, všetci sa na pamätnú fotku zostavili, a tak túto krásnu chví¾u zveènili.
Až do samej noci sme oslavovali, dobrej nálady užívali, jeden z druhého sa tešili 
a spoloène si s¾úbili že z tej hrejivej rodinnej blízkosti sa budeme tešiś aj na 
budúci rok, keï bude druhý roèník „Benkovských slávností“. L. Martišová

„BENKOVSKÉ SLÁVNOSTI“
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Spomíname
Dòa 14. októbra 2014 uplynulo 10 rokov od smrti nášho otca a starého otca
p. Jozefa Jamricha. S láskou na neho spomíname.   Syn Dušan s rodinou

Dòa 22. 10. 2014 uplynulo sedem rokov od smrti mojej tety a krstnej mamy
p. Emílie Kusendovej, rod. Jamrichovej, známej obecnej kronikárky a býva-
lej pracovníèky obecného úradu v Kálnici. Stále na teba spomíname! 

Synovec Dušan s rodinou

Spoloèenská kronika
(september - október - november)

MANŽELSTVO UZAVRELI:  Marek Svatík a Veronika Vazovanová
         Juraj Filáèek a Simona Slobodová
         Matúš Jurèacko a Mgr. Petra Buzgovièová
BLAHOŽELÁME 
50 rokov: František Šebesta, Edita Èikelová, Peter Èaòo,
   Ing. Jozef Dúha, Ing. Jaroslav Martiš, Ing. ¼ubomír Èikel
55 rokov: Vladimír Šiška, Ing. Darina Jarábková
60 rokov: Jaroslav Zbudila, Ivan Petkov, Ján Koníèek
65 rokov: Jozef Gucký, Július Majzel, Emília Hladká, Angela Psotná
70 rokov: Darina Vranková, Emília Švehlová, Marta Šimková
85 rokov: Mária Marázová

ROZLÚÈILI SME SA: Elena Koníèková, Rudolf Sýkora

Dòa 12. 9. 2014 uplynie sto rokov od narodenia nášho drahé-
ho otca, dedka a pradedka Štefana Polešenského. Spo-
míname na neho s láskou a úctou ako na láskavého otca, pria-
meho, pracovitého a dobrého èloveka vždy ochotného pomôcś 
iným. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku.

Dcéry Jana, Mária a O¾ga,
vnúèatá a pravnúèatá s rodinami.

Dòa 3. novembra 2014 uplynulo 15 rokov od smrti nášho man-
žela, otca a dedka p. Jozefa Fandru. Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú spomienku.
„Stále nám všetkým chýbaš!“

Manželka a deti s rodinami.

Jubilanti

Krásne jubileu - 60 rokov - nedávno oslávil náš dlhoroèný 
a spo¾ahlivý prispievate¾, aktívny futbalista z tímu Starých pá-
nov, poslanec obecného zastupite¾stva a zástupca starostu 
- p. Jaroslav Zbudila. K rade gratulantov sa pridávame aj 
z Redakcie Beckovských novín a nášmu milému oslávencovi 
želáme pevné zdravie, rodinnú pohodu a vytrvalosś v práci! 

Redakcia BN

Významné životné jubileum - 85 rokov - oslávil 18. októbra pán 
Dušan Èikel, známy beckovský rodák (1). Tento vynikajúci špor-
tovec, Majster športu, zaèínal ako futbalista v drese ŠK Ctibor 
Beckov a neskôr významným spôsobom ovplyvnil èeskoslo-
venský šport poèas svojho pôsobenia v armádnych športových 
kluboch v rokoch 1951 - 1958. Bol prvým slovenským atlétom 
na listine svetových rekordov IAAF. Èeskoslovensko reprezen-
toval 15-krát v ¾ahkej atletike; v roku 1954 v štafetovom behu na 

4x 1500 metrov jeho tím prekonal svetový rekord. Na ès. šampionátoch získal 8 
medailí, z toho 3 zlaté, 3 strieborné a 2 bronzové. Prekonal ès. rekord na 1 mí¾u 
a 34-krát posunul slovenské rekordy v deviatich disciplínach. Po skonèení aktívnej 
športovej kariéry vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu na KU v Prahe a ve-
noval sa futbalu ako tréner v Trenèíne a v Banskej Bystrici. Od roku 1969 budoval 

ASVŠ Dukla Trenèín, ktorému bol aj velite¾om. Do penzie odišiel v roku 1988 z ve-
lite¾stva Východného vojenského okruhu. V seniorskom veku je stále aktívny ako 
po¾ovník a turista. A puto s rodnou obcou zotrvalo do dneška - p. Èikel pravidelne 
navštevuje svojich príbuzných a v katastri obce sa stará o chatu. 
K jeho jubileu mu gratulujeme a z úprimného srdca želáme ve¾a zdravia, vitality 
a životného optimizmu! V rámci osláv jeho 85.narodenín sa konala 21. 10. 2014 
o 16.h beseda v Spoloèenskej miestnosti Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenèíne 
na Hasièskej ulici v rámci cyklu Poznávame Trenèanov. 

   Dana Badžgoòová za RR BN

Poznámka: 1) V roku 2008 Dušan Èikel dostal pri príležitosti 800. výroèia prvej 
písomnej zmienky obce Beckov Pamätný list za šírenie dobrého mena obce vo 
svete. 

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdciach nám bolesś zostáva a tiché spomínanie.

Dotåklo srdce, stíchol Tvoj hlas,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Zomrel si náhle bez rozlúèky,

opustil si všetko tak rýchlo a potichuèky.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni svieèky sa za Teba modlíme.

Dòa 1. novembra 2014 si pripomíname nedožitých 70 rokov nášho manžela, 
otca a dedka Antona Hercega, ktorý nás opustil pred 18 rokmi - 8. 11. 1996. 

Spomína manželka, dcéra Zuzana s priate¾om, syn Janko,
vnúèik Tomáško a celá ostatná rodina.

JUBILANT DUŠAN ÈIKEL

Dòa 12. novembra 2014 oslávi krásne životné jubileum
70 rokov naša sopranistka pani Marta Šimková.

Ku krásnemu jubileu vám zo srdca prajeme všetko len to naj-
lepšie, ve¾a zdravia, šśastia, lásky, Božieho požehnania, nech 
vás neopúšśa  humor a nech medzi nami ešte dlho znie vaše 
„cis“. Kolektív Beckovského speváckeho zboru pod vedením 
Mgr. Anežky Ilavskej

A teraz trochu matematiky: na fotke je 33 ¾udí, dve prísś nemohli, jeden úèastník slad-
ko v koèíku spí a jeden to zase celé fotí. Spolu nás je teda 37, a to: 8 otcov, 9 mám, 
10 sesterníc, 11 bratrancov, 10 vnukov, 7 vnuèiek, 1 pravnuèka a 1 pravnúèik, 9 tiet 
a 10 ujov, 10 bratov a 11 sestier, 11 dcér a 12 synov. Medzi nami máme troch Erne-
stov (štvrtého,najstaršieho, už len na fotkách), troch Petrov, troch ¼ubošov, dvoch 
Milanov a tiež dve Anny Benkové (tretiu - najstaršiu v našich spomienkach).
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Na piatok dvanásteho pripadol deò jeho 50. narodenín. 
Oslávili sme ich spoloène takmer celý kolektív bývalých 
a terajších pracovníkov MNV / OcÚ u „Èerta“ - ako inak, 
s básnièkou a veselo. Veï spomienky na všetky „kúsky“, 
ktoré si chlapi na prevádzke dokážu vzájomne jeden dru-
hému robiś vyvolali salvy smiechu a slzy v oèiach prítom-
ných. Estrádne divadlo by sa malo èomu uèiś! Preto žela-
nie „Humor nech śa neopustí!“ je popri klasike - zdravie, 
šśastie, láska, spokojnosś - v prípade Petra Èaòa jedno z 

najdôležitejších. Je to èlovek, ktorý bez váhania vyrobí kanadský žartík „vïaè-
nému“ kolegovi, a vzápätí prijme jeho odvetu. A rozprávanie o „roztomilých“ 
príhodách, ktoré sa neviem preèo dejú len na našej obecnej prevádzke, patria 
k zlatým klincom programu všetkých kolektívnych stretnutí na obecnom úrade. 
Ani èas teda neuberá z jeho „vtípkov“, ako sa môžeme my a môžete i vy kedy-
ko¾vek presvedèiś...
Pán Èaòo, vraví sa, že humoristi bývajú doma smutní ¾udia - ako je to 
vo vašom prípade? Po kom ste zdedili zmysel pre humor? Je śažké si 
nájsś spriaznenú dušu, ktorá sa nebojí ani drsnejšieho humoru? Humor 
som zdedil po otcovi, ktorý mal  veselú povahu a rád tiež vtipkoval. Zmysel pre 
humor zdedili aj ostatní súrodenci, ja možno najviac. Denne sa stýkam s ¾uïmi 
z obce, ktorí majú rôzne názory, aj veselé a tieto postrehy potom zúroèím. Ako 
èlovek nemám len humoristickú stránku. Rád spolupracujem so staršími ¾uïmi 
a považujem ¾udí z obce za jednu ve¾kú moju rodinu, ktorej treba v každej situá-
cii urèitým spôsobom pomôcś. Moji spolupracovníci Drahoš Minárik a Miroslav 
Malec sú i obeśami i zdrojom ïalších inšpirácií na humoristickú tému. Vždy sa 
vieme zladiś, spraviś si z niekoho alebo z nieèoho žart. Niekedy nám staèí len 
poh¾ad na urèitú vec alebo niekoho a vieme, èo máme robiś. Ale v prvom rade 
ten žart padá medzi nás troch.
Vaši domáci majú tiež zmysel pre humor?  Moji domáci berú môj humor 
a veselú povahu ako každodennú záležitosś. Myslím si, že syn zdedil moje gény 
èo sa týka žartov a má vynikajúci postreh  èo sa týka fotografovania 
v prírode, ale aj všelijakých veselých príhod a žartov a hneï k tomu 
vie pridaś žartovný text. Manželka je skôr tichší typ, nad vecou sa za-
smeje, a dcéra je skôr uvážlivejšia, tiež si vie struhnúś v pravej chvíli. 
Je typ, ktorý sa vie nahnevaś na nevhodne namierený vtip. Manželka 
je „obecná“ krajèírka, ktorá vždy vie opraviś a ušiś róbu dámsku i pás-
ku, ale aj kostýmy, nad ktorými si neraz poláme hlavu, ale nakoniec 
si vždy so všetkým poradí. Je ve¾mi šikovná a pracovitá. Syn pracuje 
v Magne ako robotník, je nadšenec pre rybolov a po¾ovníctvo. Každú 
vo¾nú chví¾u tomuto venuje a ešte chodí cvièiś do posilòovne. Napo-
sledy sa mu podaril ve¾mi krásny úlovok diviaka, ktorý možno doteraz 
nebol v našich horách ani ulovený (viï foto na str. 24). Dcéra úspešne 
skonèila magisterské štúdium na Dubnickom technologickom inštit-
úte, odbor všeobecná ekonómia a uèite¾stvo odborných predmetov 
a akým smerom sa uberie - èi zostane v obore alebo sa rozhodne 
inak, zatia¾ sa nevie. 
Popri životnému jubileu máte aj ïalšie - už 25 rokov pracujete 

na prevádzke Ocú. A to práca nie je ¾ahká, prináša ve¾a obetí. Ako „Bec-
kovan“ musíte byś neustále k dispozícii, èoko¾vek sa stane, treba ísś. 
Má všetko, èo robíte, pre vás naozaj zmysel? K dispozícii musí byś èlovek 
kedyko¾vek. Nastúpil som ešte za predsedovania Ing. Jána Turana a vedúceho 
Jána Strieženca ako stolár a na práce, ktoré vyžaduje situácia v obci. Zobral 
som si to k srdcu a vždy mám na pamäti, že som tu na VŠETKY práce, ktoré 
vyžaduje obec. Raz som pri kosení zelene a pri jej odvoze, raz èistíme kanál, 
odhàòame sneh, posýpame, robíme zimnú údržbu, bežne robíme rôzne zbery 
- plasty, železo, som kuriè  zdravotného strediska..., skrátka všetko, èo vyža-
duje situácia pre dobrý chod obce. Práca v obci prináša i slneèné dni, keï si 
niekto z obce váži vašu prácu a povie vám to, ale, bohužia¾, sú aj ¾udia rôznych 
názorov, ktorí nás skritizujú. Ale beriem to v dobrom, lebo každá kritika prináša 
zlepšenie práce. 
Ste druhý najstarší zamestnanec obce po Ivanovi Hubinovi (oslavuje 30 
rokov v službách obce), ktorý je stále aktívny. Èo myslíte, vydržíte až do 
penzie? Rád pracujem v obci, stále som s našimi obèanmi, s ktorými sa neraz 
v uliciach môžeme porozprávaś, povymieòaś názory - jednoducho páèi sa mi byś 
priamo v dianí obce a pomáhaś našim obèanom a obci. 
Nesmieme zabudnúś ani na vaše koníèky, predovšetkým rybárèenie. 
Kedy a ako ste sa dostali k týmto aktivitám? K rybárèeniu ma vždy nieèo 
śahalo - k vode, ku každej mláke. Už od detstva ma fascinovala. Zaujímalo ma, 
keï som videl na škarpe pri Váhu sedieś pod vàbami p. Jána Jaška a p. Viliama 
Höhneho. Ako malý chlapec som sa k nim utiekal, aby ma zobrali na ryby. Brat 
Jozef mi kúpil prvú udicu, ktorú mám ešte doposia¾. Mal som z nej ve¾kú radosś. 
Bola z radov modernejších - po bambusovej udici od p. Jaška som dostal lami-
nátovú (!) od brata - a to už nieèo znamenalo. Som èlenom Slovenského rybár-
skeho zväzu od r. 1979 doteraz, a rád navštevujem jazerá u nás na Slovensku, 
ale aj v Èechách èi už súkromné alebo zväzové. Po¾ovníctvu sa venujem pro-
stredníctvom syna, ktorému sa snažím pomáhaś pri výrobe a oprave posedov a 
„kàmelcov“ alebo pri zakrmovaní zveri. Za rozhovor ïakuje DB

JUBILANT PETER ÈAÒO

Idú dažde po doline, letia chmáry po výšine,
Letia, vetrom preletujú a dolinu zatemòujú:
Jak tam clivo, jak tam mutno,
I v tej chyžke je mi smutno!

Verše od ¼udovíta Štúra, uverejnené v uèebnici Vlas-
tivedy z roku 1929. Nasledujú texty pre 4. a 5. roè-
ník škôl ¾udových (teraz majú títo žiaci 95 rokov).

V jeseni na našom dvore
Ko¾ko tej hydiny na dvore! Husi a kaèice sedia už 
v kàmnikoch. Vykrmujú sa.
Preèo?
Kaèicu chováme pre výteèné mäso, pre perie i pre 
vajcia. Kaèica miluje vodu, je to vodný vták. Ako je 
prispôsobené jej telo pre život na vode? Telo má 
zarastené hustým perím. Hneï na koži má páperie, 
na òom tuhšie perie krycie. Perie je stále mastné. 
Preèo? Kaèica si perie natiera tukom, ktorý vytláèa 
zobákom na konci tela. Pod krycím perím má hod-
ne vzduchu, ktorý kaèicu nad¾ahèuje. Preto sa ani 
màtva kaèica nepotopí. Kaèica je tuèná. Tuková vrst-
va chráni kaèicu pred zimou. Ako vychováva mladé? 
Skoro po Vianociach zaèínajú znášaś vajcia. Nakladú 
ich asi 15. Potom na nich sedia. Za štyri týždne sa 
z nich vyliahnu malé, žltým páperím zarastené káèatá.

Zemiaky
Veselo je v jeseni na našich poliach: vyberajú sa ze-
miaky. Ohníky zo zemiakovej vòate veselo horia, hus-
tý dym vystupuje vysoko. V pahrebe si peèú chlapci 
zemiaky. ¼udia odvážajú zemiaky na vozoch. Odkla-
dajú ich do pivníc a do hroblí. Ako si spravíme takú 
hrob¾u? Do zeme vykopeme asi 40 cm hlbokú jamu. 
Vystelieme ju slamou. Dobre osušené zemiaky tam 
vysypeme. Hromadu zemiakov prikryjeme slamou. 
Potom všetko zahádžeme hlinou. Z hroble 
sa nechá trèaś kus slamy, aby vzduch mal 
prístup. Preèo? Na ktorých našich roliach sa 
daria najlepšie zemiaky? Spýtajte sa rodièov. 
V hornatých krajoch sú zemiaky chutnejšie 
ako na nížinách. Naèo sú potrebné zemia-
ky? 
Na takéto a podobné otázky k rôznym témam 
pre život dostávali žiaèikovia pred 85-timi ro-
kmi odpoveï v tejto uèebnici Vlastivedy.
Dnes je doba, keï sa v pestrofarebných 
materiáloch a v letákoch doèítajú kde - v 
ktorom supermarkete - a za ko¾ko ponúkajú 
potraviny zo všetkých kútov sveta. Ak budete 
trpezliví, natrafíte dokonca aj na slovenské 
výrobky! Môžete zaèaś h¾adaś už v predstihu 
odteraz, pretože Deò na podporu slovenskej 

ekonomiky bude budúcoroèný 16. október. Dovtedy 
želám dobré zdravie po konzumácii èínskeho cesna-
ku, amerických vlašských orechov a iných zdravých 
potravín.  DJ

Na súèasnej fotografii konský záprah pod hra-
dom: Konské sily zapriahnuté, mužské sily 
pripravené - ide sa zberaś a zvážaś požehnaná 
úroda.

JESEÒ



18 www.obec-beckov.sk číslo 3 - október 2014Beckovské noviny

Na sklonku leta, v mesiaci september, keï 
ešte vo dne slnieèko zohrieva stromami ne-
zarastené svahy, ale noci sú už chladnejšie 
a v neïalekých lesoch sa už ozýva pieseò 
lásky nášho krá¾a hôr - jeleòa karpatského, 
vtedy môžeme na niektorých stepiach nášho 
kraja pozorovaś prvé dospelé jedince pre-
krásnej a vzácnej modlivky zelenej (Mantis 
religiosa), skvostu slovenskej prírody.
Modlivka zelená je reliktom z po¾adového 
obdobia. Po tomto období (atlantické), ktoré 
bolo ešte dostatoène zvlhèené, došlo k ob-
dobiu suchému a teplému (suboreálne). Vte-
dy ustupovali lesy do vyšších polôh a na ich 
miestach zaèali vznikaś rozsiahle stepi. V tejto 
dobe zaèalo ku nám prenikaś mnoho teplo-
milných druhov živoèíchov a rastlín, najmä z 
juhovýchodu. Medzi drobnejšími živoèíchmi 
prenikla k nám aj spomínaná modlivka zele-
ná, ktorá má v našom kraji severnú hranicu 
svojho výskytu. 
V Trenèianskom kraji sa modlivky dnes vysky-
tujú v okolí Tematínskych kopcov, Beckova, 
Beckovských skalíc, Èachtíc, Dolnej Poruby 
a Soblahova. V roku 1962 boli objavené i v 
okolí Ostrej hory v Motešiciach. Na sever od 
Motešíc sa modlivka nikde nenachádza. 
Modlivka zelená i napriek svojej ve¾kosti 
- až 7 cm dåžky, je nenápadným zjavom na-
šej fauny. Je farby zelenej, žltozelenej ale-
bo nahnedlej. Farbou i tvarom je dokonale 
prispôsobená prostrediu, v ktorom žije. Iba 
śažko ju zbadáme v spleti tráv a iných rast-
lín, kde nehybne sedí a èaká na svoju korisś. 
Ak sa nejaký hmyz (motý¾, kobylka, mucha a 
pod.) dostane do jej blízkosti, bleskurýchle 
ju uchváti do svojich predných nôh, dokona-
le prispôsobených na lov. Predné nohy sú 
dlhé, v hornej èasti zhrubnuté a sú opatrené 
ostrými tàòmi, medzi ktorými korisś uviazne 
tak, že nemôže uniknúś. Potom sa rýchlo 
pustí do jej konzumácie. 
Samièky modliviek sú väèšie a zavalitejšie, s 
mohutným bruškom, až 7 cm dlhé. Samce sú 
menšie a štíhlejšie, s dlhými tykadlami. Pred-
né pergamenové krídla (tegmina) kryjú druhý 
blanitý a vejárovite zložený pár krídel zadných 
tak, že jedno predné krídlo kryje druhé a obe 
spoloène zadný pár. Modlivky vedia lietaś, ale 
èasto nelietajú, najmä nie robustné samièky. 
Skákaś ako koníky a kobylky nevedia. Hlavu 
majú trojhrannú, znaène pohyblivú, s ve¾ký-
mi oèami, opatrenú tykadlami. Zadné dva 
páry nôh sú dlhé a tenké, kráèavé. V pokoji 
má modlivka predný pár nôh zdvihnutý pred 
sebou v prednej polohe, akoby zložených k 
modlitbe. Odtia¾ jej meno - modlivka (èesky: 
kudlanka nábožná). 
Koncom septembra a zaèiatkom októbra kla-
dú samièky vajíèka, vytvárajú pritom zvláštne, 
asi 3 cm ve¾ké kokóny (ootheka). Tieto cha-
rakteristické útvary sú vajeèné púzdra, v kto-
rých je vo zvláštnych komôrkach uložených 
mnoho vajíèok. Púzdra sú výtvorom análnych 
žliaz, ležiacich v susedstve pohlavných ústro-
jov samièky. Ž¾azy vyluèujú tekutinu, ktorá na 
vzduchu okamžite tuhne v papierovitú hmotu. 
Kokóny, podobajúce sa kúskom polystyré-
nu, bývajú pripevnené niekde pod kame-
òom, na tráve alebo vetvièke nízko pri zemi. 
Niekedy samièka vytvorí až dvadsaś takýchto 
kokónov, prièom v každom sa nachádza vyše 
tristo vajíèok. Takto chránené preèkajú zimu 
a v júni budúceho roka sa liahnu z vajíèok 
larvy, ktoré sa hneï zvliekajú. Podobajú sa 
mravcom a živia sa voškami. Poèas rastu sa 
zvliekajú 7-10 krát, až sa premenia v imága 
(dospelý hmyz), èo býva v septembri. Larvy 
sú ve¾mi śažko badate¾né a nako¾ko sú bez-
branné, žijú skrytým životom. I napriek tomu 

sa ve¾a lariev nedožije dospelosti.
Modlivky (Mantodae) sú ve¾mi dravé a veène 
hladné. Samièky obyèajne po kopulácii zo-
žerú aj svojho roztúženého samèeka. Tiež sa 
požierajú aj navzájom, keï k tomu majú prí-
ležitosś (väèšinou väèšie požierajú menšie). 
Prevláda teda medzi nimi kanibalizmus.
Modlivky patria do skupiny hmyzu rovnokríd-
leho (Orthoptera). Ich poèetné druhy žijú 
v tropických krajinách. Doposia¾ ich bolo 
popísané asi 1 800 druhov. Sú nápadných 
bizardných tvarov a farieb a sú dokonale fa-
rebne a tvarovo prispôsobené okoliu, v kto-
rom žijú.
Na Slovensku žije len jediný druh modlivky, 
a to modlivka zelená (Mantis religiosa L.), 
rozšírená je najmä v južnej Európe (Juhoslá-
via, Taliansko a pod.). U nás žije hlavne na 
území viníc, v podhoriach, suchších slneè-
ných miestach, na nízkom kroví a trávnatých 
stráòach. Myslím, že ïalej na sever od Mote-
šíc (v podhorí Strážovských vrchov) sa už ne-
nachádza. Tu je zrejme hranica jej výskytu.
Prvýkrát som stretol s modlivkou v Motešici-
ach, a to v septembri v roku 1962. Bol som s 
deśmi, èlenmi Hliadky ochrany prírody, na vy-
chádzke pod Ostrou horou (Ostrá hora bola 
„naša“ prírodná rezervácia - rástli na nej vo 
ve¾kom množstve poniklece ve¾kokveté, rôz-
ne druhy vstavaèovitých rastlín a pod.). Zrazu 
príde ku mne moja dcérka, vtedy bola ešte 
malá žiaèka, a vraví mi: „Pozri, tati, aká krás-
na kobylka mi sedí na svetríku“. Keï som sa 
lepšie pozrel, zbadal som, že na jej svetríku 
sedí modlivka. Ve¾ká bola moja radosś, lebo 
modlivku dovtedy ešte nikto v Motešiciach 
nenašiel. Potom sme zaèali intenzívnejšie 
pátranie a zistili sme, že na Ostrej hore (cca 
420 m.n.m) žije väèšie množstvo modliviek 
v rôznych farebných odtieòoch a našli sme 
aj ich kokóny (oothéky). O tomto náleze som 
poslal správu do èasopisu „Ochranca prírody 
a pamiatok“.
Modlivky patria u nás medzi chránené živo-
èíchy. Vïaka svojmu sfarbeniu a pomernej 
nehybnosti majú dospelé jedince málo nepri-
ate¾ov - okrem èloveka. Ve¾mi im škodí bez-
citné vypa¾ovanie suchých tráv, chemizácia 
a zasahovanie do ich životného prostredia, 
spojené so zmenami kultúr (zalesòovanie 
stepných a lesostepných oblastí). Pomer po-
hlavia vyznieva v prospech samièiek, preto sa 
rozmnožuje tento zaujímavý hmyz nehatene.
I keï je u nás žijúca modlivka medzi ostat-
nými modlivkami z tropického pásma iba 
tvorom nepatrným, predsa je svojim krásnym 
bizardným tvarom zaujímavým príslušníkom 
našej fauny. Preto je potrebné, aby sme si 
tento skvost slovenskej prírody chránili a zby-
toène ho nenièili.  Milan Mikuš

„Nezabiješ“ sa nevzśahuje len na èloveka, ale aj na zabitie všet-
kého živého... L.N. Tolstoj
 
Prvýkrát sa tento sviatok slávil vo Florencii v roku 1931 poèas stret-
nutia ekológov z celého sveta. Tento deò bol vybraný ekológmi práve 
na sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol ve¾kým milovníkom zvierat. 
Všetky zvieratá, vtáky, nebeské telesá a rastliny nazýval svojimi bratmi 
a sestrami. Keï kázal zvieratám, rybám a vtákom, tie sa zhlukovali do 
ve¾kých kàd¾ov a poèúvali ho. Všetky mu ve¾mi dobre rozumeli. Pápež 
Gregor IX. vyhlásil 15. júla 1228 Františka z Assisi za svätého a jeho 
meno sa svätí 4. októbra. A pápež, svätý Ján Pavol II., bulou z 30. no-
vembra 1979 vyhlásil svätého Františka za patróna ekológie, t.j. vedy 
o ochrane prírody a životného prostredia.
Nedávno sa mi dostala do rúk útla knižôèka od ruského spisovate¾a 
a ochrancu prírody S. R. Ašidkova Korene dobra, ktorý v nej ve¾mi 
krásne navádza ¾udí k láske a ochrane zvierat. Hneï v úvode uvádza: 
„Medzi ¾uïmi je ve¾a milovníkov zvierat, a preto pozorovanie zvierat 
a ich života nie je pre èloveka iba zdrojom estetického zážitku a po-
znatkov o prírode, ale uèí ho aj dobru.“  Profesor V.A. Vatagin hovorí: 
„Mnohí chovajú zvieratá kvôli svojim deśom. Aj to je prejav dobra a sna-
hy vychovávaś ich k láske k nim.“  
Ve¾mi èasto sa možno v bytoch stretnúś so psom, maèkou, chrèkom, 
morèaśom, papagájmi, kanárikmi, andulkami, s akváriovými rybkami. 
Žia¾, sú však i takí, ktorí z èírej nevedomosti prinášajú si do svojich by-
tov zvieratá z vo¾nej prírody. Posadnutí slepou láskou k nim sa pokúša-
jú nauèiś žiś pod jednou strechou spolu veverièky a ježe, jazvece i líšky, 
sovy a iné ve¾ké dravé vtáky a odsudzujú ich tak, zbavené normálnych 
životných podmienok a potravy, na ktoré boli zvyknuté, na smutné ži-
vorenie. Napriek zdanlivo dobrej opatere, starostlivosti, aj pozornosti, 
ktorými ich èlovek zahàòa, tieto zvieratá èasto hynú. Zvieratá, ktoré 
prežili istý èas v zajatí, nemožno ako nepotrebnú hraèku vyhodiś. Od-
nauèili sa sami si obstarávaś potravu, prestali sa báś ¾udí, zvykli si na 
teplo. Pre väèšinu z nich sa teda sloboda rovná istej smrti. Preto prv, 
než si prinesiete domov takéto zviera, dobre si rozmyslite, èi mu doká-
žete zabezpeèiś podobné podmienky, aké malo v prírode a zvážte, aké 
následky môže maś toto nepohodlné spolužitie.
Svet zvierat je neobyèajne zaujímavý a krásny. Zvieratá si nemožno 
neob¾úbiś. Pritom však nesmieme zabudnúś, že sú zložkou živej prí-
rody. Keï znièíte jednu zložku (a v storoèí technického pokroku je to 
také jednoduché), hoci by sa vo vašom okolí na poh¾ad niè podstatné 
nestalo, v skutoènosti sa v òom zaène nezvratný proces, ktorého ne-
gatívne následky sa môžu prejaviś na živote mnohých pokolení. Èlovek 
svojou, žia¾, nie vždy rozumnou èinnosśou chtiac- nechtiac vplýva na 
prírodu, mení ju a spolu s òou aj seba, pretože i on je jej èasśou. Všet-
ko, èo zmizne zo sveta zvierat, zmizne navždy. A hoci èlovek, vyzbroje-
ný modernou vedou a technikou, dokáže ve¾a, nedokáže však vzkrie-
siś màtve. Preto si treba vážiś a chrániś tie krásne a neopakovate¾né 
hodnoty, ktoré nazývame „svetom zvierat“. Zobraś si domov èoko¾vek 
z týchto hodnôt je to isté, ako ukradnúś v galérii alebo múzeu exponát 
nesmiernej ceny. Nech si zvieratá žijú vo svojom rodnom živle pod 
spoloènou ochranou priate¾ov prírody.
Mnohí ¾udia pokladajú lásku k zvieratám za èosi zbytoèné. Majitelia 
psov a iných zvierat sa obèas stávajú predmetom kritiky na stránkach 
tlaèe a ich zverenci èasto na ich nelásku doplácajú. Skutoènosś je 
taká. Za takýto postoj sa draho platí stratou najkrajšej vlastnosti èlove-
ka - ¾udskosti. Úspešne riešime sociálne problémy, ale èasto pri tom 
zabúdame na malièkosti, i keï z nich sa vlastne skladá život. V živote 
niè nie je malièkosśou, všetko je dôležité. Dôležité je milovaś zvieratá 
a lásku k nim pestovaś aj v deśoch. Pre tých, èo majú radi zvieratá, sú 
dvere do chrámu prírody vždy otvorené. Pre nich máme zoologické 
záhrady, prírodné rezervácie, národné parky a pod.
Každý inteligentný èlovek vie, že zviera nie je vec, ale živá bytosś, ktorá 
cíti bolesś rovnako ako my ¾udia. A nielen bolesś. Zvieratá vedú vlastný 

sociálny život a dokážu dokonca prejavovaś emó-
cie, prináležia im teda isté morálne nároky. Histo-
ricky tieto práva podmienil filozofický a právny vý-
voj i vedecké chápanie, ktoré stále odha¾uje nové 
prekvapujúce skutoènosti v súvislosti s emocionál-
nym prežívaním a inteligenciou zvierat. Ale boli to 
i etické a náboženské dôvody, ako aj prirodzené 
odveké spojenie medzi èlovekom a zvieraśom.
„Verím v dobro èloveka v budúcnosti!“
  Milan Mikuš

Skvost našej prírody - modlivka zelená 4. október Svetový deò ochrany zvierat

Na fotografii je modlivka zelená zo zá-
hrady neïaleko Beckovského hradu, 
kde sa trvalo vyskytuje. Foto (b)
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V sobotu 25. apríla 2014 beckovská ZO Slovenské-
ho zväzu ochrancov prírody a krajiny (ZO SZOPK) 
oslávila 30. výroèie svojho založenia. Do klubu pri 
parku si túto udalosś prišlo pripomenúś 23 hostí 
z Beckova, Trenèína a okolia. Hlavné slovo, popri 
pozdravných vystúpeniach hostí, mal predsedu ZO 
SZOPK v Beckove Ing. Viliam Maslo. V minulom èís-
le sme informovali o oslavách, dnes sme sa spýtali 
pána predsedu na históriu a súèasné aktivity orga-
nizácie.
1. Ako a kedy dozrela myšlienka založiś v Bec-
kove Základnú organizáciu Slovenského zvä-
zu ochrancov prírody a krajiny a kto bol iniciá-
torom jej založenia?
Väèšina zakladajúcich èlenov boli aktívni turisti. Pri 
potulkách po beckovskom chotári a jeho porovná-
vaní s prírodou Slovenska sme sa utvrdili v tom, že 
okrem spoznávania prírody musíme pre náš bec-
kovský chotár aj nieèo spraviś pod¾a hesla SZOPK 
„Poznaj a chráò!“ Rozmanitosś beckovského cho-
tára je výsledkom geologických pochodov v dru-
hohorách poèas Seleckej a Beckovskej obalovej 
série a pôsobením Krížòanského a Choèského 
príkrovu. V Beckove máme dve Prírodné pamiatky 
„Beckovské hradné bralo“ a „Skalku“. Rôznorodosś 
geologického podkladu podmieòuje i rozmanitosś 
flóry a fauny s výskytom chránených rastlín (hlavá-
èik jarný, poniklec ve¾kokvetý, 11 druhov orchideí, 
kavy¾ Ivanov, ¾an rakúsky, horec krížatý a ïalšie). 
V osemdesiatich rokoch boli už vyhlásené Geno-
fondová plocha Poniklecová medza na ochranu po-
nikleca ve¾kokvetého a Prírodná rezervácia Sychrov 
na ochranu hlaváèika jarného. Iniciátorom založe-
nia ZO SZOPK v Beckove bol RNDr. Pavol Deván 
CSc. v tom èase bývajúci v Beckove - postaral sa 
o vyhlásenie väèšiny chránených území u nás. V ro-
ku 1985 mal byś v Beckove IV. Západoslovenský 
tábor ochrancov prírody a krajiny a naša ZO sa mala 
podie¾aś na jeho technickom zabezpeèení, èo sme 
neskôr i realizovali. Nako¾ko SZOPK patrila vtedy do 
Národného frontu, zakladajúci výbor ZO musel byś 
z èlenov Komunistickej strany Slovenska. Podmien-
ku sme splnili a fungujeme dodnes.
2. Aké sú Vaše najvýznamnejšie aktivity v ro-
koch 1984 až 2014?
Naše aktivity sa postupne vyvíjali so strojným vyba-
vením. Na zaèiatku sme napåòali prvú èasś hesla 
„Poznaj“. Previedli sme inventarizáciu - spoèítanie 
hlaváèika jarného v chotári Beckova na lokalitách 
za Skalicami, na Èernigovci, Poniklecovej medze, 
Aragonitovej medze v Malom Hrabovníku, na juho-
západnom leme lesa na Sychrove a v Prírodnej re-
zervácii Sychrov. Ïalšou chránenou rastlinou, kto-
rej sa venujeme od zaèiatku hlavne údržbou plôch 
jej výskytu na Poniklecovej a Aragonitovej medzi 
je poniklec ve¾kokvetý (Pulsatila grandilis). V roku 
2011 sme založili novú našu Genofondovú plochu 
Poniklec Bakoš po opätovnom potvrdení jeho vý-
skytu Milanom Hladkým. Najviac ohrozeným a na-
jvýznamnejším chráneným druhom rastlín, o ktoré 
sa zaujímame poèas celej doby trvania našej orga-
nizácie, sú orchidei. Spoèiatku sme našli 12 loka-
lít s 5 druhmi orchideí. Prelom nastal v roku 2008 
po uskutoènení „7. roèníka orchideí Strážovských 
vrchov v Beckove“ na poèesś 800. výroèia prvej 
písomnej zmienky o Beckove. Tábor viedol orchide-
ár RNDr. Rudolf Amrein z Timoradze, zúèastnili sa 
ho orchideári z Brna, Prahy, Bratislavy a Bánoviec. 
V Beckove sme potvrdili výskyt 10 druhov orchideí.
Monitorovanie mravenísk rodu Formica sme prevád-
zali od roku 1986. Nájdených bolo 53 mravenísk na 
Bukovinkách a 28 na Sychrove, z 27 mravenísk boli 
odobraté a vyhodnotené vzorky. Do r. 1993 sme 
prevádzali presvet¾ovanie okolia mraveniska a ozna-

èovanie štítkami. V Beckove sú vybudované dva Ná-
uèné chodníky. V roku 1995 vznikol NCH Sychrov 
s finanènou a materiálnou podporou ŠOP Trenèín, 
obce Beckov a SZOPK Beckov. Správa CHKO Bi-
ele Karpaty vybudovala v roku 2004 NCH Skalice. 
Naša organizácia sa stará o èistenie trasy NCH, 
údržbu stojanov a výmenu tabú¾ a v roku 2014 bolo 
nanovo prevedené farebné znaèenie oboch chodní-
kov. Od roku 1986 sme zaèali prevádzaś praktickú 
ochranu ropúch pri ich jarnom śahu za spoluúèasti 
sympatizantov a detí zo Základnej školy J. M. Hur-
bana v Beckove.
Druhá èasś nášho loga „Poznaj a chráò!“ je o chrá-
není vzácnych a ohrozených rastlín a živoèíchov. Toto 
zabezpeèujeme praktickou ochranou spoèívajúcou 
v kosení starej trávy, štiepkovaní výmladkov krovín, 
vyrezávaním nežiaducich náletových drevín a odpra-
taním vzniknutej biomasy na okraj lúk a porastov. Do 
nákupu motorovej píly v roku 1992 sme menežmen-
tové práce prevádzali ruène kosením starej trávy 
v PR Sychrov, v parku a na cintoríne. Od roku 1993 
sme vyrezávali šípy a hlohy v PR Sychrov. Od roku 
1994 vlastným krovinorezom FS-44 sme kosili dva-
krát cintorín a PR Sychrov. Postupne obnovovaním 
strojového parku sme rozširovali aj naše pole pô-
sobnosti. Len v krátkosti spomeniem našu èinnosś 
pre obec: kosenie hradu 4 roky od roku 1996, 9 
rokov kosenie hradného valu do r. 2004, 10 rokov 
kosenie parku - vodárne do r. 2005, 13 rokov oše-
trujeme lipové stromoradie na cintoríne a krypty od 
vymladzujúcich drevín, 16 rokov s prestávkami od 
roku 1990 sme sa starali o židovské cintoríny a 8 
rokov sme kosili záhradu okolo múzea. Pre Štátnu 
ochranu prírody v Trenèíne od roku 1987 prevád-
zame menežmentové práce na PR Sychrov, taktiež 
sme robili odborné zásahy v PR Tematínske kopce 
a PR Turecký vrch. Spolupracujeme od roku 1999 
s ochranárskym združením Pre Prírodu Trenèín na 
údržbe Genofondovej plochy Poniklecová a Arago-
nitová medza a Prírodná rezervácia Skalice.

3. Na akú oblasś ochrany prírody a krajiny sa 
konkrétne špecializujete?
Na jar nás každoroène prebúdzajú zo „zimné-
ho spánku“ žabky na Trbockom. Od roku 1986 
s prestávkou v rokoch 1990 až 2001 sa zúèastòu-
jeme jarného prenosu žiab na Trbockom (Bodov-
ka II.). Poèas 17 rokov sme pozberali a preniesli 
58.127 ropúch bradaviènatých, skokanov hnedých 
a rosnièiek zelených. Prenosu sa zúèastnilo spolu 
154 ¾udí. Od roku 2011 sa budujú zábrany v dåžke 
650 m, tieto nám u¾ahèujú zber žiab, zvyšujú bez-
peènosś ¾udí a hlavne znížili úhyn žiab z 11,4% na 
dnešné 3%, èím sme teoreticky zachránili o 2,760 
žiab viac. Druhou oblasśou nášho záujmu sú orchi-
dei. Praktickú ochranu výskytu vstavaèa obyèajného 
(Orchis morio) v PR Skalice, èasti Lipky, prevádzame 
od roku 2011. Každú jar sa štiepkujú vymladzujúce 
kríky trnky a šípu, celá plocha sa kosí. Na ochranu 
orchideí mimo Prírodnej rezervácie Skalice sme za-
ložili naše Genofondové plochy. Sú to: GP Orchis 
Bukovinky s výskytom vstavaèa bledého (Orchis pal-

lens) s poètom 22 ks v spoloèenskej hodnote 506 
eur,  pod vedením vysokého napätia a na hrebeni 
za jaskyòou sa vyskytuje vemenník dvojlistý (Platan-
thera bifolia) s poètom 49 ks. Najväèšia orchideová 
lúka mimo PR Skalice je na južnej strane Bukoviniek 
- GP Žiškovec s výskytom ve¾kého poètu vstavaèa 
vojenského a vstavaèa trojzubého v spoloèenskej 
hodnote nieko¾ko tisíc eur. Našli sme aj kríženca 
Orchis canutti. Od roku 2010 kosíme lokalitu vsta-
vaèa bledého. V roku 2013 sme založili tri Genofon-
dové plochy: GP Satinova lúka na parcele è.3008 

s výskytom 127 ks prilbovky bielej a 5 ks vstavaèa 
vojenského v spoloèenskej hodnote 345 eur, v ro-
ku 2014 sme previedli vyèistenie lokality GP Filinova 
Miškovská, na parcelách è. 2331 a 2333 bol výskyt 
vstavaèa vojenského 35 ks a vstavaèa trojzubého 1 
ks v spoloèenskej hodnote 2.415 eur. Lúky sú vy-
kosené, stará sa o ne vlastník Zdenko Hladký. GP 
Orchis Váh - v inundaènom pásme Váhu na parce-
le è. 3008 bol výskyt 34 ks vstavaèa vojenského 
v spoloèenskej hodnote 1.190 eur. Lokalita bola 
v roku 2014 vyrezaná od hlohov a šípov s trnkami. 
Pokosená tráva bola odprataná na okraj lúèky. Vo 
vyh¾adávaní ïalších lokalít výskytu orchideí budeme 
pokraèovaś aj v roku 2015.
4. Pre porovnanie - aké mala ZO problémy v ro-
ku 1984 a aké má v roku 2014?
V roku 1984 neboli sme  zorientovaní v ochranár-
skej problematike. Pod odborným vedením RNDr. 
Pavla Devána CSc. sme tento nedostatok postup-
ne odstránili. Taktiež sme nemali žiadnu publikaènú 
èinnosś. V ostatných rokoch som písal do Beckov-
ských novín o studienkach, o revitalizácii Prírodnej 
rezervácii Sychrov a taktiež každý rok podávam 
správu o èinnosti ZO SDZOPK Beckov. Nako¾ko 
sme zaèínali z nièoho aj údržbu zelene pre obec, 
ako i kosenie trávy na Sychrove sme prevádzali 
vlastnými kosami a hrab¾ami, postupne za zarobe-
né peniaze sme nakupovali náradie, motorovú pílu 
a krovinorezy. V roku 2014 máme jediný problém, 
a to je èlenská základòa, hlavne vekový priemer 
a menší poèet èlenov. Pri založení sme mali 15 èle-
nov, postupne až 22, a teraz je nás 10.
Poslednú vetu môžeme braś aj ako výzvu na zapoje-
nie sa do práce v tejto mimoriadne aktívnej organi-
zácie v našej obci. Za poskytnuté informácie ïakuje 
Mgr. Dana Badžgoòová.

30. VÝROÈIE ZALOŽENIA ZO SZOPK BECKOV A ING. VILIAM MASLO
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Ešte vo mne doznievajú slová z predchádzajúcej knihy Ja a môj syn a už som nadšená 
z novej. Je to naozaj èerstvá kniha, veï len nedávno vyšla v talianèine a už vychádza 
aj slovenský preklad. Nie je to len kniha, je to sám ŽIVOT, ktorý ponúka. Autormi sú 
manželia Simone Troisi a Cristiana Paccini, ktorí dobre poznali manželov Petrillovcov -  
hlavnú protagonistku Chiaru i jej manžela Enrica. Kniha, ktorú podobne ako tie predošlé 
len śažko odtrhnete od oèí a odložíte z ruky. Má názov: Chiara Corbella Petrillo - Narodili 
sme sa a už nikdy nezomrieme. Znova si vyberám skutoèný príbeh, príbeh èistej lásky 
až na smrś, ktorý vás dojme a nadchne tak, ako prekvapil a nadchol tisícky ¾udí v celom 
Taliansku a rozšíril sa do celého sveta. 

Chiara  (1984 - 2012) nie je iba hlavnou 
postavou knihy, ale prebodnutým srdcom 
nášho Pána, ktorý miloval až do krajnosti. 
Cez túto ranu vytryskla na stotníka krv a vo-
da a umožnila rímskemu stotníkovi zvolaś: 
Toto bol naozaj Boží syn! Aj tebe, milý èita-
te¾, ktorý preèítaš prvé riadky života mladej 
ženy, manželky a mamièky Chiary, sa môže 
staś, že z tvojho srdca vytryskne obdiv k tej-
to telom i dušou nádhernej Talianke. A nie-

len môže, ale urèite sa tak stane! Veï ešte sú len dva roky od jej smrti a už je toto meno 
na perách a v srdci mnohých. Jej synèek František má dnes ešte len 3 roky a jeho 
fotografia už obletela svet. Zvlášś vtedy, keï jeho i otca a ešte žijúcu matku požehnal te-
rajší emeritný pápež Benedikt XVI. Keï sa s ním stretli, povedala pred pápežom svojmu 
manželovi toto: „Teraz, keï idem tam, postarám sa o Máriu a Dávida; ty, ktorý zostávaš, 
staraj sa dobre o Františka.“
O èom je vlastne jej príbeh? Je to o nasadení vlastného života a jeho obetovaní  pre 
klíèiaci nový život. Kto môže, ten pochopí... A to môže len ten, kto si dar života váži a ctí, 
kto uznáva toho druhého, èi už bude viac alebo menej „užitoèný“. 
Spomienky na Chiaru zaletia do Asissi, kde sa s Enricom vzali, kde pôsobil kòaz Vito, 
ktorý ich sobášil a pokrstil im hneï po narodení dcérku a synèeka, ktorí tesne potom 
zomreli. Dnešnému svetu, ktorý si neváži život, sa musí zatajiś dych, keï spoznáva, ako 
tajomne Boh viedol Chiaru a jej manžela, aby sa tešili zo svojich dvoch bábätiek. Podná-
zov knihy vyjadruje pointu ich nepochopite¾nej radosti - Narodili sme sa a už nezomrie-
me. Ich Mária Felicita a Dávid „urobili všetko“, aby sa vyvinuli, prišli na svet milované 
a odišli s peèaśou Ducha na svojich èelách, keï prijali vzácny dar krstu. V dnešnom sve-
te, kde sa meria èas na peniaze a ve¾kosś na užitoènosś, žiaria Chiarine deti ako hviezdy. 
Preèo? Lebo sú milované Bohom. Lebo on im pripravil cestu do neba a oni pripravili po-
dobnú cestu - cestu bezhraniènej lásky svojej matke. Veru, kto to dnes pochopí?Ïalšie 
riadky hovoria o tom, ako Chiara s Enricom túžili po obyèajnom živote mladých rodièov, 
ktorí sa môžu staraś o deti so všednými starosśami svojich rovesníkov. Nestalo sa tak, 
alebo ak áno - len na pár mesiacov, pretože choroba si vybrala svoju daò a zaútoèila na 
celé Chiarino telo. Rakovina jazyka sa rozšírila ïalej a po nieko¾kých nároèných operáci-
ách hneï po pôrode oèakávaného a zdravého Francesa ve¾mi oslabila mladú mamièku. 
A ona s múdrosśou a predvídavosśou pripravovala svoje dieśatko na to, že bude to otec, 
ktorý štafetu viery odovzdá ich synèekovi. Hrdinsky sa zriekala prítomnosti Francesca 
a dáva ho viac do rúk otcovi a priate¾om, aby mu èo najviac u¾ahèila jej odchod.
Chiarino oèakávanie nového života sa dotkne aj tých, ktorí túžia maś dieśatko, ktoré ne-
prichádza. Jej nákazlivá radosś zase tých, ktorých napåòa strach z nevylieèite¾nej choro-
by. Jej sila sa stáva zdrojom odvahy a sily mnohým trpiacim a uboleným. Nie, nemôžeme 
povedaś, že Chiare sa nechcelo žiś! Musíme vedieś, že ona milovala život a pre tento 
život položila ten svoj.
O týchto veciach sa naozaj śažko píše, ale keï si predstavíme, že to nie je vymyslený ro-
mán, ale skutoèný príbeh, uvedomíme si, akou hrdinskou láskou horelo Chiarino srdce.
Chiara chcela Francescovi k prvým narodeninám darovaś nieèo, èo by vydržalo. Preto 
sa rozhodla napísaś mu list. A tak dva týždne pred svojou smrśou dá na papier posol-
stvo - svoju poslednú vô¾u, ktorá môže byś pre každého z nás nádherným návodom na 
šśastný život.

Najdrahší Francy,
dnes máš jeden rok a my sme si kládli otázku, èo také by sme ti mohli darovaś, aby 
to vydržalo celé roky, a tak sme sa rozhodli napísaś ti list.
Bol si ve¾kým darom v našom živote, lebo si nám pomohol h¾adieś nad naše ¾udské 
hranice.
Keï nám lekári chceli nahnaś strach, tvoj taký krehký život nám dával silu ísś ïalej.
Z toho mála, èo som pochopila v týchto rokoch, ti môžem povedaś len to¾ko, že stre-
dobodom nášho života je Láska, lebo sa rodíme z aktu lásky, žijeme preto, aby sme 
milovali a boli milovaní, a zomierame, aby sme spoznali pravú Božiu lásku.
Cie¾om nášho života je milovaś a byś vždy pripravený uèiś sa milovaś druhých tak, 
ako śa to môže nauèiś len Boh.
Láska śa strávi, ale je pekné zomrieś strávený láskou ako svieca, ktorá zhasne, až 
keï dosiahla svoj cie¾.
Èoko¾vek budeš robiś, bude to maś zmysel, len ak uvidíš, že to slúži veènému životu.
Ak budeš milovaś naozaj, uvedomíš si, že niè ti naozaj nepatrí, lebo všetko je dar.
Ako hovorí svätý František, opakom lásky je sebeckosś!
My sme milovali tvojich súrodencov Máriu a Dávida a milovali sme teba s vedomím, 
že nie ste naši, že ste neboli stvorení pre nás, a tak to má byś v živote so všetkým. 
Niè z toho, èo máš, ti nepatrí, lebo je to dar, ktorý ti dáva Boh, aby v tvojich rukách 
priniesol ovocie.
Nikdy neklesaj na duchu, synèek môj, Boh ti nikdy niè nevezme. Ak berie, je to len 
preto, aby ti mohol daś omnoho viac.
Vïaka Márii a Dávidovi sme sa ešte viac za¾úbili do veèného života, prestali sme sa 
báś smrti. Boh nám ich vzal, ale len preto, aby nám daroval väèšie a otvorenejšie 

srdce, aby sme mohli prijaś veènosś už v tomto živote.
...Otec Vito mi pomohol napredovaś a veriś tomuto s¾ubu: zosobášili sme sa, ale 
Boha sme postavili na prvé miesto a verili sme v lásku, ktorá nás žiadala o tento 
ve¾ký krok.
Nikdy sme neboli sklamaní, vždy sme mali domov a ove¾a viac, než sme potrebovali.
Voláš sa Francesco práve preto, lebo svätý František nám zmenil život a dúfame, 
že bude môcś byś príkladom aj pre teba... je pekné vidieś príklady života, ktoré ti 
pripomenú, že môžeš chcieś maximum šśastia už tu na tejto zemi, s Bohom ako 
vodcom.
Vieme, že si výnimoèný a že máš ve¾ké poslanie, Pán śa mal vo svojom pláne odjak-
živa, a ak mu otvoríš svoje srdce, ukáže ti cestu, po ktorej máš ísś...
Len ver, stojí to za to!   mama Chiara a ocko Enrico

A prišla chví¾a, kedy poslal Enrico priate¾om správu: „Lampy sú zažaté. Èakáme na Žení-
cha.“  Keï Chiara zomrela, mala dvadsaśosem rokov. Èakala, kým boli všetci pripravení 
prijaś jej odchod, pripravení nechaś ju ísś. Vo ved¾ajšej preplnenej izbe všetci od dojatia 
plakali. Bez zúfalstva. Enrico ved¾a svojej manželky vzal do rúk gitaru a zaèal spievaś... 
Chiaru obliekli do svadobných šiat. Jej ubolené telo žiarilo. Na tvári sa jej zraèil úsmev.

Enrico pre òu napísal tieto slová piesne:

Po preèítaní knihy - i keï smutnej a tragickej, ostáva v èloveku napriek všetkému radosś 
a pokoj. Ak si pozrieme na internete rozlúèku s òou, ohromí nás plný kostol ¾udí, ktorí 
na konci pohrebu zatlieskajú... Miesto toho, aby prinášali kvety k jej pozostatkom, samá 
Chiara dala nakúpiś množstvo kvetov v kvetináèoch, ktoré si mali rozobraś jej priatelia, 
aby si týmto posledným darèekom priniesli domov kúsok jej lásky. Pretože Chiara ne-
zomrela - ona sa narodila pre veènosś.         
A ako píšu o tejto knihe dve oslovené èitate¾ky, ktoré som poprosila o pár riadkov?
 Už dávno som tak „nezhltla“ knihu ako túto. Èítanie tohto svedectva života o jednej 
mladej a krásnej žene sa ma hlboko dotklo. Nádej vo veèný život a dôvera v Boha a jeho 
vedenie boli priam hmatate¾né v životoch mladých manželov Chiary a Enrica, ktorí za 
krátky èas prežili veci, ktoré si neviem ani predstaviś. Boh ich svojou láskou postupne 
premieòal a napokon sa i oslávil v ich životoch a v životoch ich detí. Ukázali celému 
svetu, že v Božích a aj v ich oèiach je každé dieśa, i to choré, dokonalý dar od Boha. 
Ve¾mi silné pre mòa bolo, s akou odhodlanosśou a vierou prijímali Božiu vô¾u, obhájili ju 
pred tými, èo ich odcudzovali, ako priviedli na svet svoje prvé dve deti a s akou láskou 
a nežnosśou ich zakrátko odprevadili k Bohu. Ešte to však nebolo „dokonané“. Chiara 
zakrátko èakala Francesca a dozvedela sa zdrvujúcu správu - rakovina. Ani na chví¾u 
nezaváhala a vyplnila úlohu matky až do bodky. Ochránila svoje nenarodené dieśa a až 
potom podstúpila tortúry lieèby spojené s jej chorobou. Nikdy sa nesśažovala, denne 
zabúdala na seba a bola tam pre druhých. Nemôžem nespomenúś i jej manžela, ktorý 
je vzorom mnohým mužom - stáś pri svojej manželke v dobrom i v zlom a prijímaś všetko, 
èo príde, v nazeraní na Boží plán spásy.  Martina J., 35-roèná:
 Na tejto knihe ma oslovilo najmä tancovanie s Ježišom, ak s ním tancujeme aj v utr-
pení, pociśujeme radosś i pokoj a dostávame mnohé milosti. Ïalej sa mi páèila myš-
lienka, že ak chceme milovaś iných, musíme milovaś najprv Boha a skrze neho aj toho 
druhého. Ako mladé dievèa ma ve¾mi oslovil citát zo zjavenia apoštola Jána, ktorý Chiare 

ve¾mi pomohol, keï si stále nebola istá, èi Enrico je ten 
pravý: „Ak  je toto tvoj ženích, ak je tento muž pre teba, buï 
pokojná, nik ti ho nevezme.“ Je krásne vedieś, že ak Boh 
chce, aby som sa raz vydala, on mi pošle toho pravého do 
cesty a budem sa mu páèiś taká, aká som, bez pretvárky. 
Myšlienka Chiary na záver: Milovaś niekoho znamená prijaś, 
že mu nie vždy vo všetkom rozumieme. Znamená to byś 
ochotný zmeniś sa, a teda trpieś.  Zrieknuś sa nieèoho pre 
toho druhého.  Daniela F., 17-roèná

(s podobnou diagnózou ako Chiara)
Milí èitatelia, ïakujem za vašu priazeò a teším sa na ïalšie 
stretnutie v budúcom èísle. 
 sr. Anežka de ND - Alžbeta Žatková
O živote Chiary sa dozviete viac aj tu:  http://mojpribeh.
sk/sprava/chiara-corbella/

ODPORÚÈAME PREÈÍTAŤ
Simone Troisi a Cristiana Paccini: Chiara Corbella Petrillo - Narodili sme a už nikdy nezomrieme

Spolu sme vystúpili na tento vrch
s¾úbili sme mu, že sa budeme milovaś po 
všetky naše dni
èakali sme, že ho uvidíme prichádzaś 
z dia¾ky
vždy s lampami zažatými dòom i nocou
snívali sme, že ho uvidíme spolu
ale on chcel pre nás nieèo viac 
prišiel v tichu ako jar
dal pod nami rozkvitnúś kvetom
musel nás sprevádzaś
sami by sme to nezvládli
jeho vôòa bola pokojom kvetov
nezabudnute¾ná
tá veènosś v tvojich oèiach
už som ich stretol, ale nemohol som tomu 
uveriś
jeho oèiam v tvojich a tomu pokoju
len on je pokoj
poznal som ho po láske
...
ty si ten najkrajší kvet

a ja tá najšśastnejšia vèela
ja som to tušil
on to vedel odjakživa
aký zázrak je život, láska moja!
...
a v tebe som zažil jeho
vybral si ma spomedzi tisícov,
aby som śa sprevádzal
dal mi odvahu rozlúèiś sa s tebou
myslel som si, že radosś sa skonèí
ale Francesco mi ju potom pripomenul
on je Božia vernosś
je láska, ktorá nesklame
je bláznovstvo kríža Lásky
jednoducho darované
povedal „ako Otec poslal mòa
tak ja posielam vás“
ale až teraz som pochopil zmysel
len Boh môže takto milovaś
sami by sme to nezvládli
...
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Vari každý máme dajaké spomienky na detské 
èasy, keï naši starí èi prastarí rodièia vyberali z 
pamäti príbehy zviazané s ich detstvom i detstvom 
ich rodièov, ktoré si pamätali z podobných rozprá-
vaní, o aké sa pokúšali práve pre nás, s väèším 
èi menším rozprávaèským nadaním... A tak oží-
vali dávno màtvi v láskyplných spomienkach ich 
potomkov. Možno to bolo pri drápaní peria, pri 
náhodnom posedení doma alebo trebárs aj v krè-
me. Hlavné, že spoloènosś sa zabavila. A keïže 
práve nastavšie jesenné dni vyvolávali aj obavy z 
blížiacej sa zimy, jeden strach sa lieèil strachom 
iným - rodila sa túžba po tajuplných až hrôzostraš-
ných historkách, keï vyskakujú zimomriavky po 
tele a tají sa dych, zaruèene pravdivých, veï sa 
týkali „našich“ predkov. Èas dlhých nocí je predo 
dvermi aj dnes, a tak pridáme nejaký príbeh aj my. 
Pred rokom sme v Beckovských novinách písali o 
pohanskom kòazovi Dlugošovi, ktorého premenila 
láska jeho dcéry - kresśanky. Kulisou bol Beckov-
ský hrad, ale ocitli sme sa aj na Èachtickom i Skal-
ke nad Váhom. Dnes zostaneme doma a prizveme 
si zlovestne známu Bátorièku. 
Príbeh mi porozprávala 6. októbra 2014 Mária 
Hajdúšková. Bývala jeho vïaènou poslucháèkou 
a rozprávaèom bo jej otec Július. Dom pri parku 
kúpili od rodiny Medòanských v roku 1928. Ke-
dysi tam býval pivovar. Kúsok ïalej býval Zoltán 
Ambro, posledný majite¾ kúrie (1), ktorú v roku 
1974 daroval Trenèianskemu múzeu - dnes je tam 
umiestnená expozícia dejín Beckova s historickým 
nábytkom. Ida Farkašová, jeho dcéra, umrela v 
miestnom domove dôchodcov, jej sestra - dvojèa 
niekde v Piešśanoch a Zolo Ambro našiel svoj po-
koj na beckovskom cintoríne. A práve na tento cin-
torín sa o chví¾u vrátime aj v našom rozprávaní...

Tajuplná lebka

Rodina Ambrovcov obývala priestrannú kúriu, kto-
rá zo severnej strany priamo nadväzovala na  hrad-

by. V dvornom krídle sa nachádzala hospodárska 
prístavba, ktorá priliehala k stene ved¾ajšieho 
domu (è. 16). A pod òou, ako to už býva v našich 
konèinách, sa rozprestierali  pivnièné priestory 
smerujúce k hlavnej budove. Do pivníc sa šlo cez 
šopu s ve¾kou drevenou bránou, v ktorej boli koèe 
(na obrázku è. 1). Prvú pivnicu používali po vojne 
nájomníci, ktorí obývali byt nad òou. Za touto piv-
nicu bola ešte jedna, ale prístup do nej bol zaká-
zaný. Preèo? 
Zolo Ambro v nej jedného dòa našiel ¾udskú 
lebku. Jednoducho vypadla spolu s kameòmi z 
múra. A problém bol na svete! Èo s lebkou, kam 
ju dôstojne umiestniś? Najvhodnejším miestom sa 
zdal miestny cintorín. A tak pán Ambro opatrne, so 
všetko úctou náležiacou màtvemu telu, vzal lebku 
neznámeho èloveka a zakopal ju na cintoríne dnes 
už na neznámom mieste. Ale to nemal robiś. Jeho 
pokojné spanie bolo preè. Odnesením lebky z 
domu odišiel aj jeho spánok. V dome zaèalo „stra-

šiś“, Zoltán Ambro zaèal mávaś nepokojné sny. A 
tak mu nezostalo niè iné, ako lebku - zrejme pota-
jme - z cintorína zase vykopaś a vrátiś na pôvodné 
miesto do pivnice. Zasunul ju do múra a zakryl 
kameòmi. V dome prestalo strašiś - neznámy bol 
opäś na pokoji a telo s hlavou zase odpoèívajú v 
pokoji. Modlitby pána Ambra za pokoj duše nebo-
hého boli zrejme vyslyšané... (2)
Pokus o vysvetlenie záhady možno súvisí s domom 
è. 303, ktorý je v záhrade za múzeom pri hlavnej 
ceste. Kedysi tam, pri hradbách, bol iný dom - po-
zri foto è. 2 z roku 1923, ktorého majite¾kou bola 
do roku 1610 smutne známa Alžbeta Bátori (1560 
- 1614) majúca svoje majetky priamo v našej obci. 
Vraví sa, že aj tu vykonávala svoje úchylné „krvavé 
kúpele“ a lebka patrí možno jednej z jej obetí... 
Mária Hajdúšková spomína, že ve¾kým rozpráva-
èom dávnych príbehov bol jej ujo Jožo (Šimko), 
matkin brat. Rád k nim chodieval na èaj a koláè, 
ktorými ho sestra vždy pohostila, tešiac sa z po-
zorných poslucháèov. A malá Maja poèúvala s 
dobre natiahnutými ušami. Písal si zošit, v ktorom 
boli údaje o všetkých pochovaných na našom cin-
toríne a mal aj „šifkartu“ svojho brata Adama, ktorý 
bol v Amerike. Udržiaval dobré vzśahy s františkán-
mi, vozil ich, keï chodili na „kvešty“. Oženil sa až 
po päśdesiatke a po jeho smrti všetky jeho „pokla-
dy“ skonèili v kontajneri. Žia¾. Vtedy však nebola 
doba na oprašovanie minulosti, ktorá zaváòala 
aristokraciou, kláštormi èi písomnosśami vedený-
mi v maïarèine. Ale možno ešte nie je neskoro 
na prekutanie povál a starých truhlíc. Pozorne sa 
ohliadnite. Èo keï sa poklady minulosti skrývajú 
práve vo vašej dedovizni....  
D. Badžgoòová

POZNÁMKY
(1) Kúria Ambrovec pochádza zo 17. storoèia a 
pôvodne bola tiež vo vlastníctve rodiny Medòan-
ských, èoho dôkazom je neskororenesanèný 
kamenný kozub na poschodí s nápisom Stephan 
Mednyanszky a letopoètom 1648. Ïalšie staveb-
né úpravy sa konali v priebehu 18. až 20.storoèia, 
ale nemenili vzh¾ad kúrie. Naposledy sa odstránila 
obytná èasś vo dvore - východné krídlo popri stene 
domu è. 16, v ktorom boli dva nájomné byty spo-
mínané v príbehu - a práve v zadnej èasti je spomí-
naná pivnica, do ktorej bol zakázaný prístup; bola 
za prvou pivnicou, ktorá je orientovaná kolmo na 
hlavnú budovu. (2) Neskôr toto miesto zamurovali, 
lebo mládež mala v prvej pivnici klubovú miestnosś, 
ale to už boli 70-te roky.  Mnohí si pamätajú...
Fotografia è. 1 - kópia fotografie zo str. 168 
knihy Beckov 1. Zostavil Jozef Karlík, vydal WillArt 
pre Obecný úrad v Beckove, Nové Mesto nad 
Váhom 2006.

Fotografia è. 2 - Letecký poh¾ad na Beckov z 
roku 1923 - poh¾adnica Klubu ès. turistov v Pra-
he. Súkromný majetok. Publikované so súhlasom 
majite¾a. 

STRAŠIDELNÝ PRÍBEH„H¾a poviem vám tajomstvo: 
nie všetci umrieme, ale všetci 

sa premeníme“ (1Kor15,51)

Pamiatka zosnulých patrí už každoroène k „tradícii“. 
V tento èas si ove¾a viac ako inokedy uvedomujeme 
svoju smrte¾nosś a duchovne i návštevou cintorínov 
sa spájame s tými, ktorí nás už predišli do veènosti. 
Dobre vieme, že „akí sú oni, takí budeme aj my“. Aj 
tak je pre nás smrś stále zahalená rúškom tajomstva. 
Ani nie tak smrś, ale skôr to, èo bude potom. Má-
lokto si však uvedomuje, že pri modlitbe, alebo pri 
slúžení sv. omše za zosnulých nie je dôležitý poèet 
modlitieb alebo omší, ktoré boli za nich odslúžené, 
ale naša láska k dušiam, za ktoré sú obetované. 
Práve táto naša láska k nim im pomáha dostaś sa 
z oèistca do neba. Oèistec je totiž „školou lásky“. 
Lásky, ktorú sme sa nestihli nauèiś tu na zemi. Lás-
ky k Bohu i k ¾uïom. Duše mojich blízkych sú mi 
zverené. Aká je teda moja láska k dušiam? Snažím 
sa o ich spásu? Záleží mi na tom, aby boli spasené? 
Dokážem pre ich spasenie urobiś nejaké pokánie? 
Modlím sa za spásu duší mojich blížnych? 
Na jednej kalvárii som našla osamotený hrob ne-
známeho vojaka. Jeden z mnohých, veï množstvo 
takýchto hrobov by sme našli kdeko¾vek. V srdci mi 
však vyvstali otázky. Èo jeho matka? Asi nikdy nezis-
tí, kde zomrel jej syn. Ani nevie, kde je pochovaný. 
No pýtam sa. Ako môžem pomôcś jeho duši, keï 
som ho nikdy nepoznala, èiže nemôžem cítiś k ne-
mu lásku. Dostala som odpoveï. Bohu staèí súcit, 
ktorý s ním mám. Už len tento malièký kúsok staèí 
na to, aby som mohla pomôcś jeho duši, keï sa 
zaòho pomodlím. Lebo, kde je súcit, tam už nebu-
de iba chladné „odbavenie“ si povinnosti. Èo však 
s dušou èloveka, ktorý nežil na zemi príkladný život 
alebo ubližoval iným? Vojnoví vodcovia a podobne. 
Do ich srdca nevidíme, nevieme, èi svoje konanie 
pred smrśou o¾utovali alebo nie. Èo ak za ne nikto 
nikdy nedal odslúžiś omšu a ani sa nemodlil? Tieto 
duše uèí v oèistci láske sám Boh. On ich oèisśuje 
od nelásky. Preto sa aj oèistec volá oèistcom. Aby 
duše oèistené od nelásky mohli vstúpiś do Jeho 
krá¾ovstva, ktoré je plné lásky. Kde je teda nebo? 
Lepšia otázka je „Kto je nebo“? Nebo je Kristus! 
V nebi pokraèujú vzśahy, ktoré sme mali tu na zemi. 
A peklo? To nie sú èerti s vidlami, neprikladá sa tam 
do ohòa, ako je to zobrazované v rozprávkach. Pek-
lo je keï Bohu poviem NIE. Nebude to Boh, kto ma 
odsúdi, ale budem to ja sám. Boh môže plakaś nad 
mojím rozhodnutím, ale nenúti ma do nièoho. 
Napriek rôznym obavám a strachom smrś je len pre-
chod. Aj sám sv. František z Assisi nazýval smrś se-
strou. Nemáme èakaś smrtku s kosákom. Príde po 
nás sám Ježiš. Veï predsa veríme vo vzkriesenie 
tela, v život veèný. 
A tak nezabúdajme, že „smrś pohltilo víśazstvo“ 
(1Kor15,54)... 

Mgr. Katarína Èiefová
Centrum novej evanjelizácie Jána Pavla II.

Ladislav Mednyánszky, Z cintorína, 
1880-90, olej na plátne, SNG Strážky.
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V týchto jesenných dòoch, keï sa v obchodoch zaèínajú objavovaś kahance a kvety, 
ktorými  si uctievame svojich rodných, sa nám pri plamienkoch svieèok vynárajú spo-
mienky na nich. Mne sa vtedy vždy pripomenie sen, ktorý ma presvedèil, že celkom 
urèite existuje nieèo medzi nebom a zemou, èo je pre mòa (a možno nielen pre 
mòa) dodnes nepochopite¾né. Vo¾akedy ma dokázalo pobaviś rozprávanie ¾udí o ta-
jomných príbehoch a snoch, ktoré sa napokon splnili. Hovorila som tomu „babské 
duchariny“. No smiech ma prešiel, keï sa nieèo podobné prihodilo mne.
Mojich starých rodièov a milovanú maminku mám pochovaných v dedine, kde som 
sa narodila a vyrastala. Vždy, keï som tam pricestovala, nikdy som cestou na cintorín 
neobišla pozdraviś bývalú susedku a dozvedaś sa, èo sa u nich v dedine udialo. Po 
zvítaní sa ma opýtala, èi som poznala Ivana Ž. Pravdaže, veï to bol vo¾akedy ve¾mi 
dávno taneèník na mojich prvých - vtedy sa tomu hovorilo „èajoch o piatej“ - ale niè 
viac. On sa oženil a zostal žiś v dedine, ja som sa vydala išla žiś do mesta. Nikdy viac 
sme sa už odvtedy nestretli. Takže keï mi položila tú otázku, chcela som vedieś, 
preèo. Vtedy som sa dozvedela, že ho len pár dní predtým pochovali. Stuhli mi nielen 
nohy, ale skoro mi z rúk vypadli aj chryzantémy. Spomenula som si na sen, ktorý sa 
mi v tých dòoch prisnil.

Kráèala som po piesoènatom brehu akejsi rieky, èi jazera a približovala som sa k vo-
de, lebo ma tam upútalo èosi nezvyèajné, èo som na takom mieste ešte nevidela: 
na dvoch stolèekoch bola položená roztvorená malá rakvièka, v ktorej ležal tento 
spomínaný Ivan Ž. vo ve¾kosti dieśaśa, ale s tvárou dospelého muža. Stála som nad 
ním, nechápajúc ten nepomer ve¾kosti a veku èloveka. V tom sa z pravej strany pribli-
žovala moja maminka, a tá pri poh¾ade do rakvièky sa s prekvapeným hlasom pýtala: 
Preèo tam leží Ivan? Veï ona prišla na môj pohreb, vraj nemá to¾ko èasu, aby chodila 
na pohreby pre òu cudzích ¾udí.
Viac si z toho sna nepamätám, lebo som sa zobudila s triaškou na celom tele. Potom, 
poèas nasledujúcich dní, som s úzkosśou prežívala každú chví¾u s obavami, èi mi 
nehrozí nejaké nebezpeèenstvo, nešśastie alebo, nedajbože, ešte nieèo horšie. Veï 
som vtedy mala ešte nezaopatrené malé deti.
Zasiahla však „vyššia moc“ a ja som, chvalabohu, ešte stále tu.
Pokúšam sa o spoznávanie duchovna, pochopiś ho. Prežila som ešte nieko¾ko zá-
žitkov od prahu smrti svojich rodných a priate¾ov. Aj preto budú moje spomienky pri 
zapálených kahanèekoch v dòoch, keï si pripomíname pamiatku zosnulých, patriś aj 
im.  DJ

DUCHÁRSKY PRÍBEH - Mala prísś na môj pohreb

Najvýznamnejšia pamiatka našej obce Beckovský hrad od roku 2010 prechádza 
rozsiahlou obnovou, ktorej cie¾om je zamedziś ïalšej deštrukcii pamiatky a uviezś 
NKP do stavu vhodného na jeho celoroèné prevádzkovanie. V Beckovských novi-
nách sme vás priebežne informovali o postupe prác na reštaurovaní celého hradné-
ho areálu. Po slávnostnom otvorení hradu pre verejnosś po jeho èiastoènej obnove 
(19.5.2012) prebiehali ïalšie práce - úprava dolného aj horného nádvoria hradu, 
oèistenie hradných múrov od neskorších nánosov, oprava kaplnky, delovej bašty... 
V súèasnosti k najdôležitejším patria práce na hradnej kaplnke, ktorú v roku 2011 
zastrešili, vyèistili od nánosov a v roku 2012 opatrili podlahou. V priebehu tohto roka 
došlo aj k èiastoènému reštaurovaniu silne poškodených gotických okien apsidy 
hradnej kaplnky. Práve teraz, 9.10.2014, sa dokonèila prvá etapa prác na reštau-
rovaní kamenných ostení okien. Bližšie informácie nám poskytol Mgr. art. Martin 
Mikuláš, odborník - reštaurátor, ktorého Návrh na reštaurovanie vybraných èastí 
hradnej kaplnky Hrad Beckov sa stal podkladom na reštaurovanie hradnej kaplnky.
Pán Mikuláš, už samotný Návrh na reštaurovanie je impozantné dielo, ktoré 
na 270 stranách sumarizuje doterajšie poznatky o výskumoch hradu v roz-
lièných obdobiach, poènúc 19. storoèím až po súèasný prieskum. Okrem 
iného, obsahuje návrhy na reštaurovanie gotických okien, nástenných ma-
lieb, architektonických èlánkov klenby, riešenia západnej fasády (sedílie, 
vstupný portál, rozeta). V súvislosti s fasádou ste vyriešili umiestnenie tym-
panónu so Stiborovým erbom (t.è. je v múzeu), ktorý nepochádza z kaplnky, 
ako predpokladala PhDr. Kodoòová, ale - povedzte nám, ako to bolo? Ešte 
pre úplnosś, aby èitate¾ mal predstavu èo je Návrh na reštaurovanie, musím pove-
daś, že je to stupeò reštaurátorskej dokumentácie, ktorý je predpísaný pod¾a zákona 
a musí byś vypracovaný pred reštaurovaním každej kultúrnej pamiatky. Táto dokumen-
tácia sa zaoberá stavom diela, jeho poškodení, rozsahom predchádzajúcich opráv, 
príèinami poškodení a pod¾a potreby sa robia ïalšie doplòujúce výskumy. Napríklad 
archívny výskum, umelecko-historický, chemické výskumy omietok, pigmentov a ka-
meòov, èi zameranie pamiatky. Toto všetko slúži pre získanie potrebných poznatkov 
o diele, aby sme vedeli èo najlepšie urèiś spôsob a metodiku reštaurovania. Je to ako 
keï prídete ku lekárovi a ten vám najskôr musí urobiś potrebne vyšetrenia, aby mohol 
stanoviś diagnózu a potom predpísaś vhodnú lieèbu. Takže na konci dokumentácie je 
reštaurátorom navrhovaný spôsob, ako pamiatku reštaurovaś, kde sú „predpísané“ 
rôzne technologické postupy a materiály. Dokumentácia je potom odovzdaná na pa-
miatkový úrad, ktorý ku nej vydáva rozhodnutie. Až po vydaní rozhodnutia pamiatko-
vým úradom sa môže zaèaś s reštaurovaním. Takže toto všetko sa udialo v minulom 
roku 2013 a na dôkladné spoznanie kaplnky bolo potrebné preèítaś všetky doposia¾ 
vydané výskumné a archeologické práce venované problematike kaplnky a prebádaś 
ve¾ké množstvo opracovaných kamenných èlánkov nachádzajúcich sa v priestoroch 
hradu, múzea v Beckove a v Novom Meste nad Váhom a zistiś, ktoré z nich patria ku 
kaplnke. Keïže v múzeu v Beckove sa nachádza aj kresbová rekonštrukcia portálu 
(vstupu) do kaplnky pod¾a Dr. Kodoòovej, mojou úlohou bolo preveriś, èi objavené 
èlánky, z ktorých portál je navrhovaný, mohli byś súèasśou portálu kaplnky. Neviem 
na základe akých informácií sa zaèalo písaś, že Ctiborovský erb bol nad portálom (v 
tympanóne) kaplnky. Pod¾a archívnych záznamov sa dozvedáme, že v 19. storoèí 
stál na prieèelí južného pláca a zdobil obytný palác Ctiborovcov. Pôvodne mohol 
byś súèasśou nejakého portálu, no jeho rozmery nerešpektujú rozmery portálu do 
kaplnky. Stena s erbom sa po roku 1884 zrútila a roku 1935 dal erb barón Medny-
ánszky previesś do Strážok a kolo roku 1970 ho barónka Margita Czobelová, rod. 
Medòanská vrátila späś. Teraz je erb v múzeu a èasś jeho kamenného rámovania je 
v depozite na hrade. 
V akom stave boli okná apsidy hradnej kaplnky, èo bolo a je potrebné vy-
konaś, aby sa zamedzilo ïalšiemu poškodzovaniu objektu? Okná kaplnky 
boli ešte v minulom roku vo fáze, kedy bolo dostatoène cítiś všetky tie negatívne, 
deštrukèné vplyvy od posledného vyhorenia hradu v roku 1728. Myslím tým hlavne 
vplyv poèasia, ale v nemalej miere aj fyzické poškodzovanie, rozoberanie muriva 
a kamenných èlánkov, keïže sa hrad stal zdrojom stavebného materiálu, èi ostrými 
predmetmi ryté grafity, ktoré postupne narúšali povrch historických omietok nesú-
cich freskovú výzdobu. Zo špaliet okien a ich parapetov chýbali kamenné èlánky 

a ve¾ká èasś muriva. V špaletách okien sa nachádzajú zvyšky vyše 500 rokov starej 
freskovej výma¾by, ktorá ešte v minulom roku bola na uvo¾nených omietkach. V sú-
èasnosti sú omietky prifixované a nehrozí im spadnutie. Keïže je snaha uzatvoriś 
kaplnku, je potrebné postupne reštaurovaś a dopåòaś všetky stavebné otvory na kap-
lnke. V tomto roku sa zaèalo s dopåòaním chýbajúcich kamenných èlánkov špaliet 
a parapetov troch gotických okien. Chýbajúce èasti boli vysekané priamo na hrade 
z pieskovca, pochádzajúceho z lomu Králiky pri Banskej Bystrici. Pôvodné okná sú 
vyrobené z dvoch druhov kameòov. Jeden je stabilnejší pochádzajúci z lokalít od 
Nového Mesta a druhý je z lomov okolo Ve¾kej Hradnej (smer na Bánovce). Tento ka-
meò (tufit) s obsahom sopeèného materiálu a ílov je poveternostne ve¾mi nestabilný 
a ¾ahko dochádza k jeho zvetraniu. Práve tento nekvalitný druh kameòa bol pre svoje 
¾ahké opracovanie použitý v kaplnke v najväèšej miere. Vyrobené sú z neho aj kružby 
okien. Musím však podotknúś, že v tých èasoch bol povrch kameòov v kaplnke omi-
etaný a líèený vápnom, takže bol èiastoène chránený. Keby nebolo prišlo k reštauro-
vaniu okien, tak je ve¾ký predpoklad, že by sme možno v priebehu piatich rokov prišli 
o kružbu ¾avého okna, ktorej pravá èasś je nato¾ko popraskaná a zvetraná, že stojí 
iba na ploche cca 5 x 5 cm. V nasledujúcej etape je potrebné reštaurovaś originálne 
kamenné èasti okien, reštaurovaś omietky nachádzajúce sa v exteriéry okolo okien, 
doplniś chýbajúce èasti kružieb a stredové ståpiky. Ako posledné bude osadenie skla 
a reštaurovanie fragmentov fresiek.
Ako sa vám pracovalo na hrade, kto vám pomáhal? S hradom a jeho kolektí-
vom som sa zaèal spoznávaś od augusta v minulom roku, kedy som zapoèal práce 
na reštaurátorskom výskume. Už vtedy ma tu privítali ochotní a láskaví lúdia, ktorí 
vytvorili priate¾skú atmosféru, nápomocnú pri mojej práci. Najhoršia vec je však vy-
nášanie materiálu a náradia hore do kaplnky a späś. To vezme èloveku ve¾a èasu 
a energie. Preto musím poïakovaś obetavým chlapom, kastelánovi a všetkým, èo sa 
prièinili o transport materiálu do kaplnky. Hlavne išlo o prepravu kamenných blokov, 
ktorých bolo okolo 46 kusov, vážiacich od 50 do 300 kg. Peter Ondrejoviè vymyslel 
jednoduchý a ve¾mi praktický systém zložený z lán a kladiek, ako kamenné bloky 
dostaś hore ku kaplnke. Keï som prišiel so svojimi chlapmi, kamene už èakali pekne 
zložené bez poškodenia v kaplnke. Chlapom všetka èesś a klobúk dole! Takže na 
hrade sa vïaka obetavým ¾uïom pracovalo dobre. Spolu so mnou spolupracoval 
majster kamenár Jozef Hanák, ktorý bravúrne zvládol namáhavú kamenársku prácu 
a jeho rukou prešli všetky bloky kameòa. Pri osádzaní kamenných èlánkov, meraní 
a pri výrobe zvetraných štruktúr na kameòoch mi pomáhal Andrej Darfaš.
A èo vaša rodina, zmierili sa s koèovným spôsobom života, ktorý prináša 
táto profesia? Našśastie, keïže som reštaurátorom kamenných a drevených sôch, 
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snažím sa èo najviac priniesś si prácou domov, do ateliéru, aby som bol s rodinou. 
Ťažšie to majú reštaurátori nástenných malieb. No niekedy je nevyhnutné od rodiny 
vycestovaś tak, ako to bolo teraz. Raz zaèas to aj dobre padne pre obe strany, mys-
lím tým manželku, pretože ona je reštaurátorka fotografií a diel na papieri a ateliér 
má tiež doma. Takže prevažnú èasś roku sme stále spolu. Máme zatia¾ dvoch synov 
škôlkarov, 5 a pol roèného Ondreja a 4-roèného Juraja. 
Kde ste študovali reštaurátorstvo? Na ktorých historických stavbách (iných 
objektoch) ste doteraz pracovali? Strednú školu som vyštudoval v Bratislave 
v odbore umelecký stolár, kde sme sa uèili okrem výroby historického nábytku aj 
jeho reštaurovanie. Profesiu reštaurovanie sôch som študoval až na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave. Je to jediná škola na Slovensku, kde sa dá študovaś 
tento odbor. Je to šesśroèné štúdium. Bakalársky stupeò som ukonèil na reštauro-
vaní drevenej sochy u profesorky Dany Salamonovej. Magisterský stupeò,  reštau-
rovanie kamenných sôch, som študoval u docenta Jaroslava Kubu, poèas ktorého 
som v piatom roèníku absolvoval semester na Akademii Sztuk Piêknych vo Varšave, 
kde som študoval reštaurovanie kamenných sôch a keramiky. Doteraz som pracoval 
na reštaurovaní viacerých sôch, objektov a kostolov. Spomeniem aspoò nejaké za 
posledne obdobie. V roku 2010 - 2011 som reštauroval hlavný oltár, kazate¾nicu a 
organovú skriòu v rímskokatolíckom kostole svätého Filipa a Jakuba v Nitrianskej 
Strede. V roku 2012 som reštauroval štukové sochy na hlavnom oltári rímskokato-
líckeho kostola svätého Ladislava v Nitre a v roku 2013 kamenné architektonické 
èlánky a naväzujúce omietky objektu kasární Trenèianskeho hradu. No po skonèení 
školy som najskôr pracoval pre starších reštaurátorov, a tak som napr. pol roka strávil 
v katedrále svätého Emerána v Nitre na reštaurovaní hlavného oltára. Alebo som pár-
krát vycestoval aj do Spojených štátov, kde som v NYC reštauroval glóbusy, sochy 
a nábytok a pre jednu sochárku v Texase som zasa modeloval sochy nadživotnej 
ve¾kosti pod¾a jej modelov a robil formy zo sôch. Zaujímavú prácu a skúsenosti som 
zažil aj pri sochárovi pánovi Gotthardovi Jandovi, ktorému som pomáhal pri modelo-
vaní sochy 7m vysokého M. R. Štefánika, stojaceho teraz v Bratislave. Žia¾, dnes na 
modelovanie a sochárèinu nie je èas. Naposledy sme s manželkou Barbarou vytvorili 
sochy svätých Cyrila a Metoda a Božie Milosrdenstvo. Tie sú vyrobené z umelého 

pieskovca a sú na prieèelí kostola v Bošanoch. Svätý Cyril a Metod sú dokonca aj na 
katedrále v Nitre. No to som už odboèil od témy reštaurovanie a skoro som zabudol 
na moju srdcovku, románsky kostolík v Sádku, ktorého záchrane sa venujem už od 
skonèenia VŠVU a na ktorý máme založené aj obèianske združenie, ktorého som 
predsedom. 
Zúèastníte sa na ïalšej etape rekonštrukcie kaplnky? Urèite by som sa rád 
zúèastnil, no opraty drží investor.

Ve¾a úspechov v práci aj v osobnom živote želá D. Badžgoòová, BN.

Návšteva pôvodne Beckovskej madony (obr. 1) 
v jej súèasnom domove - v kostole sv. Vavrinca 
v Koryèanoch na Morave, bola milým prekva-
pením. Nielenže správca farnosti p. Vladimír 
Jesenský (obr. 2) sa nám venoval a kostol nám 

ochotne otvoril, ale aj samotná návšteva tohto 
miesta bola zážitkom. V prvom rade preto, že 
sme mali možnosś na vlastné oèi vidieś krásnu 
madonu, dielo neskorej gotiky z konca 14. sto-

roèia, ktorej pôvodný domov bol na Beckovskom hrade, na oltári hradnej kaplnky. 
Traduje sa, že vojvoda Stibor a jeho manželka Dobrochòa práve madone vïaèili 
za narodenie mužského potomka (po dvoch dcérach). Madona, ktorá vznikla pred 
viac ako 600 rokmi bola vo svojich zaèiatkoch dvesto rokov na cestách a èastokrát 
doslovne v ohrození „života“. Na Beckovský hrad prišla po roku 1388, kde mala 
dôstojné miesto v hradnej kaplnke a tešila sa úcte domácich. Stiborov syn, ktorý 
umrel v roku 1434, ju odkázal novomestskému kostolu Narodenia P. Márie, kde 
zostala do husitských nepokojov a medzi rokmi 1449 a 1464 sa opäś  vrátila na 
Beckovský hrad. Jeho majite¾mi boli už Bánfiovci a jeden z nich, Ladislav Bánffy 
(1520-1583), sa o sto rokov neskôr stal stúpencom reformácie a dal odstrániś 
madonu, ako aj ostatné sakrálne predmety súvisiace s katolíckou vierou z hradu. 
Údajne istý èas bola niekde na povale, dokonca aj v mnešickom potoku, odkia¾ ju 
zachránila jeho dcéra Anna Bánffy. Zostala katolíèka, vydala sa za grófa Gabriela 
Majlátha a sochu vzala so sebou na hrad Cimburk. Od roku 1664 sa nachádza na 

hlavnom oltári v kostole sv. Vavrinca v neïalekých Koryèanoch, kam ju dal premiest-
niś zrejme jej pravnuk František Horecký. 
Chceli sme vedieś, ako vyzeralo jej miesto v kaplnke na hrade Cimburk. Žia¾, realita 
bola úplne iná, ako sme èakali. Z kaplnky nezostalo niè, zanikla ešte na konci 15. 
storoèia (obr. 3 - poh¾ad zvnútra) a samotný hrad je v ruinách, o ktoré sa stará 
obèianske združenie POLYPEJE s Národným pamiatkovým ústavom a fakultou ar-
chitektúry VUT v Brne. Prístup k nemu je komplikovaný, z Koryèan je to kus cesty 
lesom - autom tak pol hodiny, a potom od parkoviska v lese ešte 10 minút pešky. 
Hrad do poslednej chvíle nevidieś - ukrývajú ho vysoké stromy pohoria Chøíby. 
Napriek tomu je to pekný výlet s trochou turistiky a skvelých zážitkov tak akurát pre 
milovníkov histórie. Pouèenie ponúka kamenická a archeologická expozícia, ob-
èerstvenie stánok s dobovou kuchyòou i pivom. Otvorené je celoroène a vstupné 
plné za 30 korún a z¾avnené 20 Kè. 

Poznámky
1. Samotný hrad Cimburk pochádza zo zaèiatku 14. storoèia, založil ho Bernard 
z Cimburku, ktorý bol v službách Karla IV. Hrad menil majite¾ov, až v roku 1569 
ho kúpil Gabriel Majlát, sikulský gróf z Fogarošu, uhorský š¾achtic, luterán, ktorý 
neskôr konvertoval. Zomrel v roku 1577 a hrad spravovala jeho vdova Anna Bánffi 
((1602), potom jej dcéra Alina ((1607). Vlastníkom hradu sa stal Gabriel Horecký 
z Horky ((1658), potom jeho syn František ((1665) a ešte neskôr vnuk Gabriel 
František, ktorý v roku 1674 presídlil z hradu na zámok v Koryèanoch. Po roku 
1720 sa uvádza hrad ako pustý.  D. Badžgoòová 
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Každý, kto príde na Slovensko, rád obdivuje jeho prírodu, históriu, hrady. Po-
važie je doslova posiate kultúrnymi pamiatkami. Je len smutným konštatova-
ním, že èasś pamiatok sa zbúrala, alebo sú v žalostnom stave. Dennodenne sa 
pozeráme, ako sa rako¾ubský kaštie¾  premieòa na ruinu - až jeden deò príde 
buldozér a nákladné autá a nezostane už z neho niè, len to známe konštato-
vanie, že tu stál kaštie¾. Ak sa pomaly, ešte po socialistickej asfaltke, blížime 
k Beckovu, obdivujeme prírodnú rezerváciu Beckovské Skalice. Málokto si 
uvedomí, že prechádza cez Beckovskú bránu do Beckova - až zrazu uvidí 
hrad. Vypína  sa na strmej skale, hlavne poh¾ad od západu mu dodáva krásu 
a mohutnosś. Kedysi prepychovo zariadený hrad, kde oddychoval Stibor, po 
požiari spustol. Poèasie a ¾udia - votrelci sa podpísali na jeho stave. Ale na-
ko¾ko kameò je materiál, ktorý odolá poèasiu, zachoval sa nám vo svojej ka-
mennej kráse. A tie povesti o zlom pánovi, ako mu vretenica vyhrýzla oèi, pat-

ria skôr do hororu. Ale, ako sa hovorí, bez vetra sa ani lístok nehýbe. Traduje 
sa tiež, že jedny dvere hradu smerujú na strmú skalu. To bola stará väznica 
a zase ako od Hitchcocka, ktorá nemala páru v celom Uhorsku. Previnilca 
vyvreli na skalu, kde stál bez strechy nad hlavou v letných horúèavách alebo 
v zimných mrazoch. Odsúdený mal len jednu možnosś vyslobodiś sa - skokom 
z hradnej skaly a vykúpiś sa smrśou. Po fantastickej prechádzke, plnej letných 
zážitkov a histórie, možno si dopriaś dobrú kávu èi obed v obci. A kto má èas, 
môže ešte absolvovaś výstup náuèným chodníkom na Sychrov (371 m.n.m.), 
vypína sa východne od hradu. Prechádzku borovicovým chodníkom možno na 
vrchu ukonèiś poh¾adom na hrad a èasś Beckova. Ak sa pozrieme na západ, 
uvidíme panoramatický obraz Považia od Nového Mesta nad Váhom cez Bec-
kov až po Trenèín. Neveríte? Tak sa poïte podívaś!

¼ubomír Paulus

Hrad Beckov

V predveèer známeho a populárneho Novomest-
ského jarmoku sa v piatok 19. 9. 2014 o 17. hod 
v Mestskom kultúrnom stredisku konala vernisáž 
výstavy nášho krajana Milana Stanu pod názvom 
Z rodného kraja - olejoma¾by, grafiky a karikatúry. 
Kurátorkou výstavy bola Ela Porubänová z Galérie 
M.A. Bazovského v Trenèíne a vernisáže sa popri 
primátorovi Nového Mesta nad Váhom Ing. Joze-
fovi Trstenskom zúèastnili aj starostovia Kálnice, 
bývalý aj súèasný, ako aj ïalšie osobnosti regiónu. 
Súèasśou výstavy bola tiež prezentácia najnovšej 
knižky Milana Stanu Putovanie za obrazmi (foto 1).

Výstavu usporiadali MKS v Novom Meste nad Vá-
hom, Galéria Petra Matejku v Novom Meste nad 
Váhom, Umelecká beseda slovenská  a Galéria 
MAB v Trenèíne. Výstavu ste si mohli pozrieś v sieni 
na prvom poschodí do 17. 10. 2014. 

Pán Stano, rada by som 
vám zablahoželala k jubi-
leu - k 65. narodeninám, 
ktoré ste nepochybne vy-
nikajúco oslávili aj výsta-
vou Z rodného kraja. Mali 
ste jubilejné výstavy aj na 
iných miestach?

Nemal. Nie som ten typ, èo by rád oslavoval. Aj dosś 
dlho trvalo, než som sa odhodlal nieèo také uro-
biś, lebo priatelia sa ma pýtali, èi neurobím nejakú 
novú výstavu v Bratislave, lebo minulý rok som mal 
až dve výstavy. Nuž som si povedal, že ak budem 
vystavovaś, tak v rodnom kraji a obrazy odtia¾, èiže 
z Kálnice, Nového Mesta a okolia, lebo tieto miesta 
ma formovali, mám ich rád a považujem sa za ich 
súèasś mojej tvorby. Veï ako Hašek ústami Švejka 
povedal: „Každej vodnìkud pochází“.
Pri výbere diel ste sa urèite neubránili spo-
mienkam na roky detstva a mladosti, ktoré 
ste prežívali v rodnej Kálnici i v neïalekom 
Beckove, kde ste pokraèovali v školskej do-
chádzke. Poprosila by som vás o spomienky 
na tie udalosti èi osoby z Kálnice a Beckova, 
ktoré mali z dnešného poh¾adu rozhodujúci 

a formujúci vplyv na osobnosś budúceho vý-
tvarníka, humoristu, spisovate¾a a vydava-
te¾a Milana Stanu. Teda, èo vás formovalo?
Každý èlovek, najmä umelec je urèovaný tým, kde 
sa narodil a prežil detstvo. Mal som krásne dob-
rodružné detstvo s mojimi rovesníkmi. Bolo to 
v päśdesiatych rokoch, kedy boli ešte živé ¾udo-
vé tradície. Dedinské prostredie nás i formovalo, 
aj morálne, nábožensky a hodnotovo. Bola v nás 
vypestovaná úcta k starším ¾udom, zdravili sme ich, 
báli sme sa kradnúś, lebo Pán Boh sa pozerá, boli 
sme súdržnejší, pomáhali sme rodièom, lebo to 
bolo normálne. Samozrejme sme i vyvádzali všeli-
jaké huncútstva, nezbedy, bili sme sa do krvi, ale 
i pomáhali. Tie moje detské priate¾stvá trvajú do-
teraz. Spomienok je na nieko¾ko kníh... V detst-
ve som rád kreslil, vzorom mi boli otcove kresby 
v jeho vojenskom zápisníku z ruskej fronty, Alšo-
ve kresby v Tranovského kalendári a Ladove po-
h¾adnice. Pán uèite¾ Dušan Kišš mi dal zopár rád 
a podporoval ma v kreslení. V jedenástich rokoch 
som sa rozhodol, že budem maliarom. Mnoho 
dobrých ¾udí ma v tomto podporovalo. V Beckove 
pani uèite¾ka Martáková, Pagáèová, riadite¾ Baran-
èík, Jozej Kocian z Nového Mesta (mimochodom, 
jeho dcéra Evièka Grznárová mi otvárala jubilejnú 
výstavu v Novom Meste - to je kolobeh náhod). 
Ako dvanásśroèný som chodil do dvoch ¾udových 
škôl umenia - odbor výtvarný. V utorok do Nového 
Mesta (maliar Kostrhoun) a do Trenèína, kde ma 
pripravovala na dráhu výtvarníka maliarka Žofka 
Bellová a korigovala moje detské výtvarné práce. 
Prakticky nepretržite som sa odvtedy venoval vý-
tvarnému umeniu. Tam mi vštepovali, že talent, to 
je len dar od Pána Boha. Len maś talent je málo. 
Mojou povinnosśou je ten talent zve¾aïovaś, pra-
covaś na òom a neuspokojovaś sa s dosiahnutým, 
ale ísś ïalej. Platí to doteraz a je to nároèné. Na 
èas, na peniaze, na zdravie, na rodinu, na všetko...

Žije ešte vaša rodina? Máte sa ku komu vra-
caś do Kálnice?
Bohužia¾, najbližšia rodina mi už v Kálnici nežije. 
Zomrela mi babièka Zuzana Dovinová, na ktorú som 
bol ve¾mi naviazaný, otec, mama i sestra Boženka 
v roku 2006. Vtedy som si povedal, že do roka 

musí vyjsś kniha Kálnické príbehy. Pracoval som 
na nej od študentských èias, kde som si zapiso-
val rôzne povesti a príbehy ¾udí z Kálnice. Sústredil 
som sa na dokonèenie tejto knihy, ostatné projekty 
a maliarsku prácu som dal bokom a o rok  naozaj 
vyšla. Vtedy som si uvedomil, že my Slováci sa vie-
me za nieèo ve¾mi zapáliś, no potom už naše úsilie 
ochabne a veci nedokonèujeme. Rozhodol som 
sa, že budem zaśatý a veci budem dokonèovaś. Je 
to nároèné, nepohodlné, stojí to ve¾a námahy, ale 
inak sa nedá, ak chcete robiś nieèo poriadne a nie 
polovièato. V Kálnici žije môj bratranec a súputník 
z detských huncútstiev (spolu sme pílili susedove 
jablone a slivky na siahovice) Dušan Stano, brat-
ranec Jarko Stano, sesternica Danka Buèková, 
strynka Milka a tetka Anna. Ve¾a príbuzných z dru-
hého kolena mám po celej dedine. Raz mi babka 
vysvet¾ovala, že som spriaznený s polovicou Kálni-
ce... V Kálnici mám rodièovský dom, ateliér a rád 
sa tam vraciam, vždy ak mám chví¾u vo¾na, pokosiś 
trávu, na jar obrezaś stromy, na jeseò pooberaś jabl-
ká, alebo sa len tak so skicákom poprechádzaś po 
kálnickom èi beckovskom chotári.

Študijné roky v Bratislave a „uèòovské roky“ 
u majstra Zmetáka doformovali umelca pri-
praveného na ïalší rast. Zaujímalo by ma, 
ktoré momenty vášho života z tých èias vní-
mate ako najpodnetnejšie?
Ako šestnásśroèný študent som zaèal kresliś a uve-
rejòovaś karikatúry v popredných slovenských 
a èeských novinách a èasopisoch. Bolo to aj 
z chlebových príèin, nemal som štipendium, ani 
skoro žiadne vreckové, tak som si musel nejako 
zarobiś peniaze na farby a knihy. Zmysel pre hu-
mor som zdedil od otca a od svojich rodákov a drží 
sa u mòa doteraz ako veselého „kapusnáka“ (tak 
prezývajú Stanovcov), èo vidím aj u svojho brat-
ranca Dušana, ktorý je doteraz ve¾kým vtipkárom. 
A podstatné bolo u mòa štúdium ma¾by u Ernesta 
Zmetáka, ktorý vlastne bol mojím druhým otcom, 
žièlivým priate¾om a dobrosrdeèným radcom. On 
ma vyuèil maliarskemu remeslu, jeho grifom, ma¾o-
vaniu v prírode i v ateliéri, cez neho som získal 

VÝSTAVA MILANA STANU
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ïalších priate¾ov, na našich maliarskych potulkách 
som spoznal skoro celé Slovensko. On bol tým 
èlovekom, èo mi vtåkal do hlavy, že mladý umelec 
by mal èo najviac cestovaś po svete, ma¾ovaś tam, 
spoznávaś iné kultúry, civilizácie a takto si zaène 
vážiś i to naše slovenské. Lebo, keï porovnávam 
iné krajiny, ktoré som po svete prešiel, niet kraj-
šej krajiny ako je Slovensko, akurát nemáme more 
(možnože na východe máme - more Cigánov). Pre-
to som novú knihu Putovanie za obrazmi venoval 
pamiatke môjho uèite¾a Ernesta Zmetáka.
Odkedy ste sa zaèali venovaś vo¾nej tvorbe? 
Vaše grafiky akoby niesli spomienku na orna-
menty kálnického kroja, na nežný a spletitý 
ženský svet... a ma¾ba je aj denníkom neúnav-
ného cestovate¾a.
Keï chodím na besedy so svojimi priate¾mi spiso-
vate¾mi, oni vždy vyratúvali v akých novinách, èa-
sopisoch boli zamestnaní, tak ja zaènem, že som 
nebol v živote nikde zamestnaný, ale pracoval som 
stále. Vždy som bol vo¾nom povolaní. Vyše dvadsaś 
rokov som sa sústavne venoval grafike, najmä dre-
vorezu. Práca na drevoreze ma nauèila trpezlivosti, 
na niektorých som pracoval týždne, mesiace a nie-
kedy sa stalo, že jed¾ová doska mala kåby a v tlaèi-
arenskom lise sa zlomila a musel som zaèaś vyrývaś 
odznova. V posledných dvadsiatych rokoch som sa 
venoval hlavne humoru, vydávaniu humoristického 
èasopisu Kocúrkovo, vydávaniu kníh a ma¾be. Dalo 
by sa povedaś, že po celý profesionálny život som 
sa hlavne venoval výtvarnému umeniu a humoru. A 
všetko som robil a robím s potešením a vnútorne 
ma to napåòa. Humor sa stal mojou životnou filozo-
fiou, ktorú dopåòam umením, ktoré to svojou emo-
cionalitou vyvažuje. Lebo umenie je ve¾ká emócia, 
ktorá nenechá nikoho ¾ahostajným. Mne sa obrazy 
dokonca aj snívajú.
Založili ste si rodinu, živnosś, stále ste tvorili 
- kedy a za akých okolností ste zaèali písaś? 
Ako vzišla myšlienka zozbieraś príbehy z rod-
nej Kálnice a vydaś ich knižne? Tiež ste mali 
dedka, ktorý ve¾a pamätal a ešte radšej roz-
prával príbehy?
Musím sa priznaś, že som písal odjakživa (poéziu, 
poviedky, filmové scenáre, nakrútil som tri kreslené 
grotesky), dokonca jeden èas (1968) som chcel 
študovaś televíznu a filmovú dramaturgiu v Pra-
he, ale chválabohu mi to priate¾ spisovate¾ Tónko 
Hykisch vyhovoril, lebo som bol bytostný výtvarník 
a radil mi, aby som popri ma¾ovaní písal, èo sa aj di-
alo. Mal som mnoho kamarátov spisovate¾ov, bás-
nikov, mali sme aj svoje združenie Apropo. Uverej-
òoval som v novinách, èasopisoch svoje reportáže 
a èrty zo zahranièných ciest, kde som bol ma¾ovaś. 
O tom, ako vznikli dve knihy Kálnických príbehov 
som už spomínal. Šlo mi o to, aby sa zachovali ti-
eto staré príbehy, aby jednoducho nezmizli z toh-
to sveta, ale naïalej žili pri èítaní týchto kníh. Aby 
svedectvo starých èias a ¾udí zostalo, lebo to tvorí 
pamäś našej Kálnice, ako som ju poznal ja a moji 
rovesníci. A v histórii našej Kálnice sú i zmenše-
né slovenské dejiny. Preto som dal do knihy i vy-
jadrenia o Kálnických príbehoch mojich priate¾ov 
spisovate¾ov: ¼uboša Juríka, Lacka Balleka, Tónka 
Hykischa, Jozefa Bžocha a Anièky Èernochovej... 
A èo sa týka toho dedka, ja som mal babku Zuzanu 
Dovinovú, ktorá ma najviac zo všetkých inšpirovala 
k týmto knihám. Už od detstva mi rozprávala príbehy 
o pytliakoch, zbojníkoch, uhliaroch, zaèarovaných 
drevorubaèoch, strigách, o strašení, pastieroch, 
bezhlavých mníchoch, o starodávnych zvykoch... 
nájdete ich v mojich knihách.
Ktoko¾vek o vás rozpráva, sa skláòa pre vašou 
neuverite¾nou pracovitosśou. Kto však pozná 
našich ¾udí, vie, že to bolo úplne normálne. 

Naši rodièia i prarodièia mali v sebe úžasnú 
silu, odolnosś, vytrvalosś - a bohabojnosś. Rád 
pracujete - lebo tvorivá umelecká èinnosś je 
najlepší spôsob ako sa staś súèasśou našej 
kultúry?
Máte pravdu, to sme dostali v génoch po našich 
predkoch. Ja som nikdy nevidel môjho otca, mamu 
èi babku, že by niekde sedeli so založenými ruka-
mi a nerobili niè. Všetci pracovali a tuho. Napríklad 
babka Zuzka musela uživiś päś detí, lebo jej muž bol 
na robotách vo Francii a babka Anna živila ako vdo-
va sedem detí. Bola to tvrdá doba a bola hospodár-
ska kríza, obdivujem túto húževnatosś a skláòam sa 
pred òou. Ale takéto bolo skoro celé Slovensko. 
Keï sa nad tým zamyslíte, aký pokrok urobilo Slo-
vensko za posledných sto rokov, tak som na svoj 
národ hrdý. Mám týchto ¾udí rád so všetkými dob-
rými, èi zlými vlastnosśami, lebo sú ¾udia z mäsa 
a kostí. Tak ako aj ja, lebo ani ja nemám iba dobré 
vlastnosti, som obèas neporiadny, nedoèkavý, ne-
stíham všetko a už dokonca viem, že všetko ani ne-
stihnem, lebo každý èlovek má svoje limity. To, že 
tvorím umenie, je aj moja povinnosś ako splatiś svoj 
dlh svojim rodákom, Kálnici, lebo táto dedina a kraj 
je jedineèný, ani si neuvedomujeme krásu našich 
hôr, dedinských zákutí, života ¾udí na vidieku... Kde 
len môžem tam ju spomínam a propagujem. Ale 
nielen Kálnica mi uèarovala. Pamätám si, už ako 
žiaèika ma fascinoval Beckovský hrad. S akým ob-
divom som h¾adel cez školské okno na jeho siluetu 
a cez vyuèovanie som si ho neustále kreslil. Vedel 
som a viem ho aj teraz spamäti nakresliś. Beckov-
ská krajina má tiež ve¾ké èaro, a keï tam ma¾ujem 
alebo kreslím, myslím na svojho staršieho kolegu 
Ladislava Meïnanského,  ako tam chodil za svojimi 
motívmi. 

Humor je ïalšia ve¾ká èasś vášho života - 
knižne vydané anekdoty, kreslený humor sú 
dobre známe po celom Slovensku. Vraví sa, 
veselá myse¾ - polovica zdravia. Kedy ste sa 
zaèali smiaś (zberaś vtipy)?
Zaèalo to intuitívne poèas štúdia na škole, kde 
som študoval grafiku. Keïže som sa zaoberal hu-
morom, karikatúrami, tak som chcel vedieś o nich 
všetko. Vedel som, že keï to chcem robiś profesi-
onálne, musím si vybudovaś vlastný archív, preh¾ad 
o tom, èo sa u nás a vo svete v tejto oblasti deje. 
Zúèastòoval som sa medzinárodných súśaží doma i 
vo svete a zdokona¾oval som sa. A to sa mi všetko 
neskôr zišlo pri vydávaní humoristického èasopi-
su. Humoru ïakujem za ve¾a, veï ma živí a ve¾mi 
ma baví, inak by som Kocúrkovo nerobil. Dlhých 
25 rokov. Myslím si, že treba rozdávaś optimizmus 
a guráž do života. Vždy mi je milší èlovek, ktorý sa 
usmieva a má rad život. Pesimizmus niè nerieši, je 
to slepá ulièka. Moja karikaturistická práca je vlast-
ne kritika neveselých javov veselými prostriedkami. 
Karikaturista musí byś veène zvedavý na všetko, èo 

ho obklopuje a dotýka sa života spoloènosti. Veï aj 
nespokojnosś je súèasśou tvorivého procesu mysli-
aceho èloveka. Život a svet je èoraz zložitejší a stá-
le viac akceleruje. Zúriaca globalizácia, zneèisśova-
nie životného prostredia, otep¾ovanie, poškodené 
medzi¾udské vzśahy, problémy s demokraciou a jej 
výkladom, politika... na to všetko by mal karikatu-
rista svojou tvorbou poukazovaś. Kreslím karikatúry 
aj preto, aby som sa stal sám sebe zrozumite¾nejší. 
Myslím si, že každá tvorivá práca, nielen karikatu-
ristická, skrýva v sebe k¾úè k vlastnej osobnosti. 

A na záver zopár anekdot z mojej knihy Slovensko 
v anekdotách:

KÁLNICKÉ ANEKDOTY

Dve susedky sa pohádali. Jedna z nich sa šla sśa-
žovaś richtárovi. Richtár ju vypoèul a hovorí: „Máš 
pravdu“. O chví¾u sa prišla sśažovaś druhá. Aj tej 
povedal: „Máš pravdu“. Keï to poèula richtárova 
žena, vyskoèila: „Nuž ale, ty somár starý, však aj tej 
prvej si povedal, že má pravdu, akože tomu mám 
rozumieś?“ Richtár sa usmeje a vraví: „Stará moja, 
však aj ty máš pravdu“.

V kálnickom chotári bývali vychýrení a nebezpeèní 
pytliaci. Panskí hájnici nejedného z nich postrelili, 
ba i zastrelili. Pytliaci raz zobrali so sebou i novope-
èeného mladého pytliaka, a èo èert nechcel, pan-
ský hájnik zaèal po nich strie¾aś. Prikrèený mladý 
pytliak sa pýta svojho staršieho suseda: „Strýèko, a 
krv smrdí?“ Ten sa na neho skúmavo pozrel a vraví: 
„Nie, nesmrdí“. Mladý si vydýchol: „Chvalabohu, 
tak ma netrafil“.
Zemianka hovorí zemianke: „Pani sestra, mohli by 
ste mi dovoliś vysmažiś moje ryby na vašom masle? 
Ja by som vám za to dovolila uvariś vašu bravèovinu 
v mojej kapuste“.                          

Za rozhovor ïakuje Dana Badžgoòová.

Citujeme z katalógu k tejto výstave: Milan Stano sa 
narodil 20. januára 1949 v Kálnici. Študoval grafiku 
na SŠUP v rokoch 1964 - 1968 v Bratislave a od 
roku 1972 - 1980 ma¾bu u Ernesta Zmetáka. Mal 
75 samostatných autorských výstav na Slovensku, 
v Èechách, Maïarsku, Po¾sku, Rusku a i. Zúèastnil 
sa vyše 130 kolektívnych výstav doma i v zahranièí. 
Študijné cesty: Vietnam, Kórea, Japonsko, Egypt, 
Turecko, Taliansko, Nórsko, Kuba, Gruzínsko, Ar-
ménsko, Rusko, Èína, Tibet, Nepál, India, Thajsko, 
Laos, Kambodža, Mexiko a iné. Od roku 1966 
kreslí karikatúry a programovo sa venuje kresle-
nému humoru, grafickej tvorbe (najmä drevorezu), 
ilustráciám a ma¾be, kde sa zameral na krajino-
ma¾bu a mestské veduty. V jeho obrazoch vystupuje 
pokojná krajina vyžarujúca harmóniu, vyváženosś, v 
mestských motívoch a ¾udovej architektúre vytvára 
kompozície, ktoré sa vyznaèujú prekvapivou poe-
tickosśou. Za svojimi krajinami prešiel takmer celé 
Slovensko a svet. Jeho výtvarnou inšpiráciou sú 
slovenský folklór a ¾udové tradície. V roku 1990 za-
èal vydávaś èasopis Kocúrkovo, ktorý i rediguje. Vo 
svojom vydavate¾stve Štúdio humoru a satiry atï. 
vydáva a ilustruje knihy. Doteraz napísal nieko¾ko 
kníh, ktoré i ilustroval: Kálnické príbehy 1., 2., Ve-
selá kronika, Dva životy Rudolfa Schustera, Humor 
zo života starých a nových Slovákov, Anekdoty o 
papalášoch, Kocúrkovo a jeho príbeh, Slovensko 
v anekdotách, Blondínky v anekdotách, Slovenská 
republika v anekdotách, Putovanie za obrazmi. Po-
die¾al sa na viacerých knihách ako spoluautor. Za 
svoju tvorbu získal nieko¾ko ocenení. Je èlenom 
Umeleckej besedy Slovenska, ZVUZS, Spolku slo-
venských spisovate¾ov, Únie slovenských noviná-
rov a pezinského PI-klubu.
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Dobrá gazdiná nasýti aj z prázdnej špajze - je na tom nieèo pravdy, však? To si však 
nevieme predstaviś obdobie po 1. svetovej vojne, keï v obchodoch naozaj boli skoro 
prázdne police  a doma sa jedlo naozaj všetko z humna a dvora. Vynachádzavosś 
domácich gazdiniek v tomto prípade bola ve¾mi vítaná a užitoèná. Nebolo vôbec ná-
kladné uvariś si kávu v každej domácnosti - staèila k tomu biela cukrová repa. Gazdi-
ná ju nakrájala na malé kocky. Tie sa potom pražili na sporáku až celkom nestmavli a 
nevysušili sa. Medzitým bola už uvarená voda v kanvici a šup! do nej takto pripravený 
kávový polotovar. V dnešnej dobe by sme tomu povedali „3 v 1“,  teda èierna káva 
osladená sama sebou a k tomu ešte bio! DJ

ÈIERNA Z BIELEJ?

Na flámskych poliach
 

Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.

Tu ležíme.
Na oblohe škovránky statoène svoju pieseò 

spievajú,
hukotom zbraní pod nimi neprestajne rušenú.

 
My už však nevstaneme a je to možno zdanie,
že vèera ešte žili sme, milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme na tejto flámskej pláni.

 
Náš boj však zasa iní prevezmú.

Do Vašich rúk dáme svoju pochodeò
a vy ju neste v dia¾.
Ak by Vám zhasla,

spomeòte si na náš žia¾,
že sme tu padli zbytoène.

Len divé maky èervené ïalej rastú na poliach 
flámskych.

(Vo¾ný preklad)

John McCrae (1872 - 1918)

Èervený - vlèí - mak je symbol obetiam prvej svetovej vojny. Èítal som, že na cintorí-
noch prvej svetovej vojny na západe dávajú èi vysádzajú na hroby èervené maky. 
Dopátral som sa, že poèiatok majú v roku 1915. Zásluhu na tom má kanadský pod-
plukovník John Mc Crae. Bol lekárom, ošetroval ranených. Osobne sa ho dotkla 
smrś blízkeho priate¾a. Oèitý svedok opísal, že toho rána, keï vial jemný východný 
vietor sa èervené divé maky medzi hrobmi akoby vlnili. Pplk. Mc Crae svoju bolesś 
vpísal do básne, ktorú potom zahodil. Okoloidúci dôstojník papier zdvihol a poslal 
do Anglicka. Báseò bola publikovaná v èasopise Punch 8. decembra 1915. Tadície 
nosenia divého maku sa nedožil, zomrel v roku 1918. Báseò sa dostala do rúk Moine 
Michaelovej, a tá prišla s myšlienkou urobiś z èerveného maku symbol prvej svetovej 
vojny.  ¼ubomír Paulus

ÈERVENÝ MAK

Kultúrne pamiatky sú súèasśou kultúrneho bohatstva národa. Tieto pamiatky nám 
pripomínajú rôzne historické udalosti èi osobnosti. Pod¾a historického významu 
ich delíme na pamiatky autentické, ako sú doklady, písomnosti atï.; dokumentu-
júce pamiatky sú rôzne fotografie, svedectvá a v neposlednom rade aj dokument 
vo forme filmu; pamiatky symbolické - rôzne vytvorené diela, ktoré nám pripomí-
najú udalosti a osobnosti histórie; niektoré sú postavené na autentickom mieste. 
Ïalšie pamiatky delíme na: pamätník - je to výtvarný komplex, ktorý dokumentuje, 
pripomína významnú udalosś, osobnosś, ktorá sa zapísala do dejín; pomník - vý-
tvarne sochárske dielo, je riešené v podobe reliéfu alebo tabule; pamätná busta 
- zobrazuje hlavu významného èloveka, zväèša je umiestnená na konzole pri vcho-
de do budovy; pamätný dom - je objekt, v ktorom sa odohrala významná udalosś, 
väèšinou je oznaèený pamätnou tabu¾ou.
Beckov má zväèša pamätné tabule svojich najvýznamnejších osobností. Pamätná 
tabu¾a Jozefa Miloslava Hurbana je osadená na prieèelí ev. fary. V hornej èasti 
bielej mramorovej tabule je reliéf profilu J. M. Hurbana. Pod ním je nápis: Tu stál 
dom, v ktorom sa narodil dòa 19. marca 1817 Dr. Jozef Miloslav Hurban, ev. kòaz, 
vodca Slovenského povstania 1848/49, kriesite¾ a borca ujarmeného národa. 
Pod ním je citát J.M. Hurbana: Na Slovensku je náš domov, národ náš je v òom 
pánom! Pamätnú tabu¾u odhalili v roku 1929. 
Pamätná tabu¾a Martinovi Medòanskému z bieleho mramoru je osadená na prie-
èelí budovy rímskokatolíckej fary. Má nápis: Tu úèinkoval Martin Medòanský 1840 
- 1899, beckovský farár, slovenský spisovate¾ a budite¾ národa. Jeho pamiatke 
venuje Spolok sv. Vojtecha. Tabu¾u osadili v roku 1930.
Pamätná tabu¾a Dionýza Štúra z èervenkastej žuly je osadená na prieèelí jeho 
rodného domu. Má nápis: V tomto dome sa narodil Dionýz Štúr, 2. 4. 1827 - 9. 
10. 1893, slovenský geológ, paleontológ a botanik svetového mena, riadite¾ Ríš-
skeho geologického ústavu vo Viedni. Vybudoval základy vedeckého geologic-
kého výskumu Slovenska. Pamätnú tabu¾u osadili v roku 1953 pri príležitosti 60. 
výroèia jeho úmrtia.  ¼ubomír Paulus

PAMIATKY
V tomto roku si celá Európa pripomína sto rokov od vypuknutia prvej svetovej 
vojny. 28.júla 1914 vydal cisár František Jozef memorandum „Mojím národom“, 
ktorým oznamuje, že Rakúsko - Uhorsko vstupuje do vojny so Srbskom. Táto 
vojna trvala viac ako štyri roky a zmenila mapu Európy. Po jej skonèení vzniklo 
na mape Európy nieko¾ko nových štátov, medzi nimi i Èeskoslovensko. Okolo 
400-tisíc Slovákov bojovalo v rakúsko-uhorskej armáde. Vojaci bojovali v za-
snežených Karpatoch, ale aj pri rieke Piave. V tejto vojne sa prvýkrát použili 
chemické zbrane, lietadlá, tanky, vylepšený typ samopalu (vynašiel ho v roku 
1884 Amerièan Hiram Maxim). V roku 1916 vstúpili do vojny aj Spojené štáty 
americké, èo prispelo k rýchlej porážke Nemecka a jeho spojencov. Dòa 11. 
novembra 1918 o 11. hodine Nemecko podpísalo mier a sa skonèila prvá sve-
tová vojna. ¼ubomír Paulus

Prvá svetová vojna

Ladislav Mednyánszky, Pochod zajatcov 1914-1918

Názov „šmejd“ vznikol pred 85-timi rokmi v èase hospodárskej krízy v roku 1929. 
¼udia strácali prácu, továrne sa masovo zatvárali. Klesla priemerná mzda, èo malo 
za následok pokles predaja tovaru. A práve vtedy, v roku 1929, si textilka v Liber-
ci vymyslela super obchodný śah. Vedeli, že anglické látky sa dobre predávajú, 
a tak sa na pultoch obchodov objavili balíky látok. Mali na úzkom jednofarebnom 
okraji vytkané po celej dåžke Britisch made, hovorovo „britišmejd“. Tieto látky ni-
kdy Anglicko nevideli, tkali ich v Liberci. Potom sa skrátil názov a v hovorovej reèi 
sa zaèalo používaś slovo „šmejd“. Po rokoch sa oprášilo. Pomenovali ním ¾udí, èo 
nás dennodenne otravujú. Títo šmejdi ponúkajú na tzv. predvádzacích akciách 
i rôznych trhoch nekvalitný tovar ako originál. Ako to už býva, vždy sa nájdu ¾udia, 
èo pod¾ahnú nízkej cene a domov si odnesú šmejd od šmejda.                       ¼P

Šmejd

Veï je krásne! Veï je krásne!
Spevy znejú, zvuèia básne,

V oèiach iskry, v srdciach ples,
Svobodienky deò je dnes!

Po cmiteroch tlejú hroby,
Mnohí padli od poroby,

Mnohý otec, mnohá maś,
Smutných hrobov dlhý rad.

A kto spí to pri Zborove
Vo spoloènom ve¾kom rove,

Na òom kvety povädlé...
A kto bdie tam na Bradle?

Krv a slza ve¾ká cena,
Otèina však vykúpená!

Nový vek sa poèína:
Hej, otèina, otèina!

Pán Boh žehnaj tvoje plody,
Pán Boh chráò nás od nehody

A do práce sily daj - 
prekvitaj nám, prekvitaj!

Deò 28. október 1918 je dòom nášho 
národného vzkriesenia. V ten deò Èesi 
v Prahe vyhlásili, že sa odtrhnú od 
Rakúska a spolu so Slovákmi zaklada-
jú spoloèný štát. Celý národ sa potešil 
a plesal radosśou najmä preto, lebo stri-
asol zo šije svojej takmer tisícroèné jar-
mo. Zástupcovia slovenského národa 
vyhlásili, že už nebude slovenský národ 
ïalej v otroctve Maïarov, ale pripojuje 
sa k spoloènému štátu Èechov a Slo-
vákov. Tak vznikla Èeskoslovenská re-
publika. Spomienku na tento pamätný 
deò by sme mali nosiś všetci v našich 
srdciach.   D. Jarábková

Štefan Krèméry - Na deò slobody - 28. október

Ladislav Mednyánszky,
Na stráži, 1914 - 18.
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Myslím si, že každý, kto žije v Beckove pod hradným bralom a hradom pozná povesś 
o vojvodovi Stiborovi. 
Na jeseò v roku 2003 som mala tú možnosś, ako pracovníèka hradu, zúèastniś sa 
na slávnostnom otvorení areálu Parku miniatúr v Podolí. Pán Juraj Hlatký zaèal s bu-
dovaním Matúšovho krá¾ovstva, vydal ve¾a zaujímavých knižiek, mapu Matúšovho 
krá¾ovstva, brožúru vo ve¾kosti A4, v ktorej boli všetky hrady patriace mocnému Ma-
túšovi Èákovi. Verte mi, že v ponuke na našom hrade bol o ne ve¾ký záujem. Takto sa 
deti (školské výlety) dozvedeli ve¾mi ve¾a z histórie. Ako bývalú uèite¾ku ma to ve¾mi 
tešilo. V tomto roku, v èase 600. výroèia úmrtia vojvodu Stibora, som bola 9. augusta 
prítomná v areáli miniatúr v Podolí - bola odhalená miniatúra hradu Beckov. Presne 
rok a deò trvala stavba hradu Beckov na skalnom brale ako 51. v poradí.
Areál je hneï pri ceste smerom na Piešśany, je na èo pozeraś a pouèiś sa. Naše deti 
by mali poznaś históriu svojho kraja, aby, keï raz ako dospelí navštívia cudzinu, mohli 
povedaś: Náš kraj je bohatý na históriu!  Margita Bubeníková

DO ROKA A DO DÒA

Graffiti je osobitý, èasto anonymný spôsob písania sprejom na múry a ve¾ké be-
tónové plochy v mestách, na vagónoch a podobne. Toto subkultúrne výtvarníctvo 
môžeme považovaś za novodobé, nako¾ko sa vo ve¾kom rozvinulo v 70. rokoch 
20. storoèia, a to najmä v USA. Mnohí ¾udia vnímajú graffiti negatívne, pretože 
vraj ide o poškodzovanie verejných èi súkromných priestorov, jednoducho vanda-
lizmus. Za graffiti však nemôžeme považovaś všetko, èo je nama¾ované sprejom, 
pretože nie každá „èarbanica“ má skutoèný kreatívny, umelecký ráz. 
Novomestskí sprejeri však dokazujú, že ich tvorba je nevšedná a že dokážu po-
zitívne zmeniś okolité prostredie. V lete zaèali svojou èinnosśou oživovaś podchod 
smerom od železniènej stanice na Piešśanskú ulicu. Dominantou ma¾by sa stal 
erb Nového Mesta nad Váhom a opevnený Kostol Narodenia Panny Márie. Okrem 
toho sú tam zakomponované tradièné slovenské symboly. Pozornosś upriamili aj 
na okolie a zobrazili napr. Alžbetu Bátoryovú, krvavú grófku z Èachtíc, s rodinou 
a jej hrad. Súèasśou graffiti sa stala i zrúcanina Beckovského hradu vyobrazená 
pochmúrnymi, sivými farbami. Nejde o tradièný poh¾ad na hrad smerom od Váhu, 
ale o menej známy juhovýchodný záber z beckovskej hlavnej cesty od Nového 
Mesta nad Váhom. Umenie èi vandalizmus? Posúdenie necháme na vás.        KJ

Graffiti Nové Mesto nad Váhom - Beckov
V sobotu 9. augusta 2014 v Parku miniatúr v Podolí pokrstili model Beckovského 
hradu. Je to už 51. miniatúra a pre nás o to vzácnejšia, že sa jedná o náš hrad. 
Zaujímavosśou je, že hrady sú v pôvodnej podobe ako pred stároèiami. Beckov 
zavàšil zbierku Považia a okolia. Chýbal len Beckovský hrad, no ako vidieś, Po-
važie je zastúpené komplet. Takže zhotovovate¾ Rudolf Kucmen, mierka modelu 
1:50, cena 10 tisíc eur. Poèas slávnostného krstu majite¾ Matúšovho krá¾ovstva 
p. Juraj Hlatký odovzdal symbolický k¾úè od hradu p. Kucmenovi, ktorý zhotovil 
väèšinu miniatúr. Táto miniatúra Beckovského hradu je pod¾a mojich údajov už 
tretia. Prvá a najstaršia sa nachádza v novomestskom múzeu, druhá v beckov-
skom a tretia v Parku miniatúr v Podolí.   ¼P
Foto: //www.facebook.com/Park.miniatur.Podolie/photos_stream?tab=photos_stream

Beckovský hrad - miniatúra

V poradí už 5. roèník Turnaja v tradiènej lukostre¾be o pohár vojvodu Stibora 
prilákal na Hrad Beckov rekordný poèet záujemcov. Podujatia, ktoré sa konalo 
v sobotu 4. 10. 2014, sa zúèastnilo viac ako sto lukostrelcov. „Teší nás, že sa tu 
napriek dopoludòajšiemu nepriaznivému poèasiu stretlo to¾ko nadšencov tohto 
športu i množstvo návštevníkov, ktorí prišli úèinkujúcich podporiś,“ uviedol jeden 
z organizátorov. Súśaž priniesla nieko¾ko nových a nároènejších stanovíšś, ktoré 
sa tento rok rozšírili i mimo areál hradu, a to na tzv. hôrky. Úèastníci turnaja sú-
perili v šiestich kategóriách. Podujatie sprevádzala atmosféra stredoveku, vôòa 
varenej kapustnice a do taktu zahrala a zaspievala skupina Vrbovské Vàby. 

Kristína Jurzová

REKORDNÁ ÚÈASŤ LUKOSTRELCOV

Zaèiatok jesene na Beckovskom hrade bol venovaný festivalu tekvíc. Významnou 
udalosśou bolo 27. 9. 2014 slávnostné otvorenie výstavy Tekvice na obrazoch - 
obrazy na tekviciach, a to pod záštitou Nadácie Babku z Kovaèice v spolupráci so 
Záujmovým združením Hrad Beckov. Výstavu insitného umenia si môžete pozrieś 
v expozíciách NKP do 17. 11. 2014. 
Pri tejto príležitosti do obce i na hrad zavítala delegácia Slovákov žijúcich v srbskej 
Kovaèici. Na ich èele stál umelec Pavel Babka spolu s ïalšími maliarmi. Rozprávali 
o rodinnej histórii, o význame ich insitného umenia, ktoré si mohli návštevníci po-
èas celej akcie aj zakúpiś. Na otvorení sme videli Karola Pavlovièa, starostu obce 

Unikátna výstava tekvíc Beckov a Viktora Litváka, predsedu ZZ Hrad Beckov, ktorí delegáciu i prítomných 
hostí privítali príhovorom. Hovorili o ve¾kej pocte, že táto tekvicová výstava, ktorá 
už precestovala kus sveta, bude verejnosti k dispozícii práve na hrade. Pán Babka 
zas vyjadril nadšenie, že je to po prvýkrát, èo je ich výstava tekvíc a obrazov s tekvi-
covou tematikou umiestnená v priestoroch, kde to priam dýcha históriou. Zároveò 
vyjadril prianie, aby sa Beckov aj združenie predstavili u nich v Kovaèici a na znak 
vzájomnej spolupráce odovzdal p. Litvákovi ruène ma¾ovaný obraz.       
Program moderoval kastelán hradu Rudolf Reif a o sprievodné predstavenia a šer-
miarsku arénu sa postarala skupina rytierov Rád sv. Galahada. Akcia prilákala 
množstvo návštevníkov, ktorí si mohli pozrieś ukážku bojových zbraní i zúèastniś sa 
atraktívnych súśaží ako beh vo vreci i na chodú¾och. Ve¾kú priazeò v publiku malo 
presekávanie tekvíc meèom, v ktorej si mohli otestovaś svoju silu a presnosś. Pre 
mladších turistov boli prichystané tvorivé dielne, kde si deti ma¾ovali na tekvice 
alebo za prítomnosti dospelého sprievodu z nich vyrezávali strašidielka. Bodkou 
na konci dòa bol hrad ožiarený množstvom kreatívnych lampiónov. Veï aj to patrí 
k tekvicovému festivalu.  Kristína Jurzová 

Nadácia Babka Kovaèica, Srbsko
Dnes už nevieme presne povedaś, ako to bolo, keï sa Ján Babka s manželkou 
a dvoma synmi z Hornej zeme, presnejšie z dedinky Príboj v okrese Ve¾ký Krtíš, 
v júni 1786 presśahovali na Dolnú zem do Kovaèice, kde sa usídlili v roku 1802. 
Nevieme, èi so sebou zobral aj vysušenú tekvièku alebo tekvicové semienka alebo 
prvú tekvièku vypestoval až v Kovaèici. Ale vieme, že ïalšie generácie v rodine 
Babka mali v dome vysušené tekvièky, ktoré boli symbolom pomoci. Na zaèiatku 
boli zdobené len skromne strapcom hrozna èi vinièným listom. Posledných de-
saś rokov pravidelne vypestujem v mojej záhrade okolo tristo tekvíc, ktoré potom 
vyma¾ujú najznámejší slovenskí insitní maliari v Srbsku. Kovaèické ma¾ované tekvi-
ce obišli už kus sveta, boli vystavené v Tokiu, Washingtone, Paríži, Bruseli, Ríme, 
Madride a dnes vïaka záujmovému združeniu Hrad Beckov sú vystavené aj na 
Beckovskom hrade.  pavel.babka@babka.rs
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Anketa bola vyhlásená 7. 7. 2014 Klubom ochrancov zelene KOZEL zo Senice. Do 
ankety bolo oficiálne prihlásených 22 morušových stromov, z ktorých 1. 9. 2014 
vybrali víśaznú - stala sa òou moruša z Hornej Stredy, ktorá má obvod kmeòa 251 
cm, vek 200 rokov a rastie na pomedzí katastrov Horná Streda a Brunovce. Na 
druhom mieste skonèila moruša èierna z východoslovenskej obce Èierne Pole, má 
200 rokov a 315 cm v obvode. Zlatej a striebornej moruši KOZEL zabezpeèí arboris-
tické ošetrenie. Ako tretiu vybrali morušu bielu z Tekovskej Breznice, má 150 rokov 
a obvod kmeòa 230 cm. Štvrtá je moruša z Pukanca, z kraja s väèším výskytom 
morúš, ktorá vekom do 300 rokov bola najstaršia zo všetkých prihlásených stromov. 
Na piatom mieste skonèila bohato rodiaca moruša èierna z Beckova zo súkromnej 
záhrady a na šiestom storoèná moruša èierna z obce Vlachovo. 
Na stránkach klubu KOZEL sme sa dozvedeli, že: „Nominácie zasielali obecné 
úrady, organizácie i súkromné osoby. Vïaka prihláseným stromom mali v ankete 
zastúpenie tieto mestá a obce: Haluzice, Trnava, Èierne Pole, Vlachovo, Senec, 
Tekovská Breznica, Pukanec, Hlohovec, Hontianska Vrbica, Tomášovce, Prietrž, 
BECKOV, Šenkvice, Rovensko, Želiezovce, Šoporòa a Horná Streda.“
Viac nájdete na: http://ozkozel.sk/- zo stránky sme prevzali aj fotografiu beckovskej 
moruše - 5f5e50a103c76a22e728b4b588e95556. (b)

H¼ADÁ SA KRÁ¼OVNÁ MORUŠA

Predsedovia Trenèianskeho samosprávneho kraja, Klubu slovenských turistov a Slo-
venského cykloklubu podpísali 21. 7. 2014 dohodu o vzájomnej spolupráci. Tieto 
organizácie si za svoj cie¾ stanovili zachovávanie historických a kultúrnych hodnôt, 
ochranu prírody, ale aj vybudovanie tzv. Vážskej cyklotrasy. Tá má za úlohu dostaś 
cyklistov mimo frekventovaných ciest, a teda zabezpeèiś ich bezpeènú dopravu, 
podporovaś turizmus prostredníctvom kvalitných legálnych znaèení, ale aj rozvíjaś 
zdravý životný štýl. Juraj Hlatký, predseda Slovenského cykloklubu (SCK) v Pieš-
śanoch, sa pre Trenèiansku internetovú televíziu vyjadril, že Vážska cyklomagistrála 
ako dia¾ková tranzitná trasa má znaèný potenciál, keïže ide o dia¾kovú tranzitnú trasu 
lemovanú hradmi èi zámkami a v jej okolí sa nachádza množstvo cyklotrás. (Pozn. 
red. cyklotrasa je urèená pre cyklistov, no cyklomagistrálu zdie¾ajú cyklisti aj moto-
risti. Ich znaèenie je odlišné.) Ešte v apríli 2014 SCK vyznaèil novú cykloturistickú 
trasu - Beckovský okruh v dåžke 12,8 km. Prechádza chotármi obcí Kálnica a Beckov 
a má podporiś rozvoj regionálneho cestovného ruchu. Trasa bola vtedy kompletne 
vyma¾ovaná a na záver mala ešte pribudnúś sústava navádzacích tabú¾. S osádzaním 
smerovníkov sa zaèalo v septembri. Prvým prírastkom na území obce Beckov sa 
stala tabu¾a pri vstupe do hradného areálu, kde aj Beckovský okruh konèí. KJ

Rozvíjanie turizmu v Trenèianskom kraji
Medòanského Malebnú cestu dolu Vá-
hom poznáme dobre. No menej sa vie, 
že v roku 1846 mladí štúrovci putovali 
po Slovensku a h¾adali pamiatky ako 
i miesta ve¾kých Slovákov. V knihe Púś 
po otèine sú opísané kraje, príroda, 
osobnosti. 
Kraj od Uhrovca, Beckov, Piešśany opí-
sali v Opisoch krajov slovanských Karol 
Alexander Modrányi a Karol Jaroslav 
Zorkóci. Keï prišli od Trenèína do Bec-
kova, poznamenali si: „Naho a opus-
tene pnie sa tu hor zo zeme do neba 
skalisko ¾udskou rukou ozdobené. Ten-
to hrad naò postavil Ctibor, mocný pri 
krá¾ovskej korunne pán zo Žigmundo-
vých èias.“ Po výstupe na hrad opisujú 
známu povesś o Stiborovi. Až prešli na 
západnú stranu hradu, prišli do úzkeho 
priestoru, kde sa táto udalosś odohrala, 
pocítili strach. 
Kto boli Karol Alexander Modrányi
a Karol Zorkóci? Štúrovskí študenti. Mokrányi pochádzal z Uhrovca, literárne tvoril 
a vydával Národný zápisník. Bol úèastník revoluèných udalostí. Zorkóci bol rodený 
Bystrièan, študoval teológiu, literárne tvoril a uverejòoval pod pseudonymom Po-
hronský. Je dobré, že tieto zápisky boli znovu vydané v roku 1981. Zaslúžia si trvalé 
miesto v každej knižnici. ¼P

PÚŤ PO OTÈINE

Dòa 3. októbra 2014 o 10.hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Bec-
kove sa konalo zhromaždenie vlastníkov po¾ovných pozemkov po¾ovného revíru 
Beckov. 
Zhromaždenie zvolal v súlade so zákonom è. 274/2009 Z.z. o po¾ovníctve a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a úprav ako vlast-
ník a splnomocnený zástupca vlastníkov po¾ovných pozemkov Pavol Hladký. 
Boli tiež zaslané písomné pozvánky a zverejnené vyhlášky o termíne a pro-
grame zhromaždenia v obci Beckov, Koèovce - Rako¾uby a Trenèianske 
Bohuslavice spôsobom obvyklým. Po¾ovný revír Beckov je uznaný rozhod-
nutím Obvodného lesného úradu Trenèín pod è. LÚ-116/1995-39 zo dòa 
27.3.1995, právoplatným dòa 18.4.1995 o výmere 2.010,54 ha v k. ú, obcí 
Beckov, Koèovce - Rako¾uby a Trenèianske Bohuslavice. Dôvodom zvola-
nia zhromaždenia bolo ukonèenie platnosti nájomnej zmluvy na výkon práva 
po¾ovníctva v predmetnom po¾ovnom revíri k 31.12.2014. Proces právneho 
aktu uzatvorenia Zmluvy o užívaní spoloèného PR Beckov na nasledujúce 
obdobie upravujú príslušné ustanovenia zákona o po¾ovníctve a iné všeo-
becne záväzné predpisy. Preto sa zhromaždenie uskutoènilo v zmysle tých-
to zákonných noriem. 

Ako predseda zhromaždenia vlastníkov po¾ovných pozemkov obce Beckov chcem 
poïakovaś za prejavenú dôveru a písomný súhlas všetkým, ktorí združeniu vyjadrili 
dôveru. Verím, že tých, ktorí nám tento súhlas nedali, presvedèíme o tom, že s prí-
rodným bohatstvom nášho regiónu to myslíme vážne a všetko robíme pre ochranu 
prírody a po¾ovnej zveri v revíri Beckov.  Pavol Hladký, ZVPP Beckov 

Zhromaždenie vlastníkov po¾ovných pozemkov

Po¾ovnícke združenie HURBAN Beckov venuje celý rok ve¾kú pozornosś ochrane 
po¾nohospodárskych kultúr v katastri obce Beckov, ktorú potrebujú obèania obce 
a Po¾nohospodárske družstvo Beckov. K ochrane neoddelite¾ne patrí aj odstrel zve-
ri, a to hlavne diviaèej a jelenej. 
Dòa 5. októbra 2014 na veèernej po¾ovaèke pri tejto èinnosti ulovil 26-roèný èlen PZ 
Michal Èaòo 210 kilogramov vážiaceho diviaka v bodovej hodnote 107,1 C.I.C. - viï 
fotografiu. Pavol Hladký

VEÈERNÁ PO¼OVAÈKA



Beckovský hrad sa za stároèia stal inšpiráciou pre mno-
hých cestovate¾ov, spisovate¾ov, maliarov, rytcov a v sú-
èasnosti aj fotografov. Poèas turistickej sezóny 2014 
ste si v hradných suveníroch mohli zakúpiś päś nových 
poh¾adníc s rôznymi poh¾admi na NKP Hrad Beckov. 
Tvorcom záberov je Ladislav Renner, ktorý vyhral súśaž 
O nejhezèí pohlednici ÈR 2012. Okrem toho vydal vlast-
nú poh¾adnicu, aj poh¾adnicu k projektu 3 hrady (Bec-
kov, Èachtice a Tematín), ktorý spolufinancuje Európska 
únia. K. J.

Nové poh¾adnice
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Beckovské noviny obec vydáva od roku 1996 nepretržite, takže v tomto roku 
máme už XIX. roèník. Z pôvodného dvojmesaèníka sa stal štvrś roèník, ktorý 
sa v prvom roku poskytoval zdarma, od druhého roèníka sa zaèal predávaś naj-
skôr za sumu 3, neskôr 6, a potom (od roku 2001) za 8 Sk a od roku 2009 za 
0,27 eur. Táto suma sa nezvyšovala napriek tomu, že náklady na jedno èíslo 
BN sú vyššie ako jedno euro (okolo 1,30 eur). V roku 2014 došlo k pozitívnej 
zmene - obec zvýšila náklad, a tak 100 kusov poskytuje do predaja a 500 
kusov do domácností našich obèanov (trvalý pobyt v obci) opäś zdarma, takže 
obèania majú dôležité informácie priamo vo svojich domácnostiach. 
Malá štatistika: BN vyšli v roku 2011 spolu 5-krát, a to 3-krát po 24 strán, è. 
2 malo 8 strán (ve¾konoèné) a è. 3 malo 28 strán; celkový náklad bol 2500 
výtlaèkov, suma 3.128 eur. 
V roku 2012 vyšli BN 4-krát, náklady na vydanie 2100 kusov výtlaèkov boli 
3.092 eur. Prvé èíslo malo 24 strán, ïalšie po 28 strán.
V roku 2013 vyšli BN tiež 4-krát, spolu 2200 kusov, celkov suma  3.076 eur. 
Druhé èíslo malo 32 strán, ostatné po 28 strán.
V roku 2014 vyjdú 4 èísla BN, spolu 2400 kusov a celková suma bude do 
2.950 eur (27. OZ zo dòa 13. 12. 2013, uz. è. 309/2013). Prvé dve èísla mali 
28 strán (1), tretie 32 strán a štvrté bude maś  min. 12  strán.
Viac informácií o BN môžete nájsś na web-stránke obce (www.obec-beckov.
sk ) v èasti Beckovské noviny, a to konkrétne Etický kódex vydavate¾a BN; 
História vzniku BN; Obsah BN od roku 1996 do roku 2013. Jednotlivé èísla sú 
uverejnené na webe od roku 2007 až posledné vydané èíslo (2/2014).
Poznámky
1) BN è. 1 - 790 eur 28 strán;  BN è. 2 - 798 eur - 28 strán.

D. Badžgoòová, šéfredaktorka BN

Beckovské noviny 2010 - 2014
Spoznala som pána, ktorý rozprával peknou slovenèinou žijúceho v srbskom mes-
teèku Kovaèica. Je zakladate¾om galéria „Babka Kovaèica“ z roku 1991. Bol to 
sám Pavel Babka. V galérii sú diela 63 ¾udových umelcov.  Na našom hrade je 
vystavená èasś tvorby, zaujímavé sú ma¾ované tekvice hruškovitého tvaru. 30. sep-
tembra 2014, v utorok, navštívili výstavu èlenky ZO JDS v Beckove. Tie, ktoré už 
vekovo alebo zdravotne by cestu nezvládli, ochotne vyviezol p. J. Straka obecným 
autom s povolením p. starostu a p. riadite¾a ZŠ Mgr. J. Pekarovièa. Ïakujeme! 
 M. Bubeníková

Výstava insintného umenia na hrade

Na Beckovskom hrade sa stretli Assassini so Sparśan-
mi. V sobotu 16. 8. 2014 sa tu natáèala tretia epizóda 
projektu CASTLE RUN - Dokument o slovenských hra-
doch. Jeho hlavnou myšlienkou je zvidite¾niś slovenské 
hrady vo svete, a to prostredníctvom Parkouru, Freeru-
ningu a Street Workoutu. Vo videu, ktoré bolo odvysie-
lané 18. 10. 2014 o 20:10 v TV Dajto! si môžete pozrieś 
históriu Hradu Beckov a extrémne výkony skupiny Fre-
erun Slovakia. 
CASTLE RUN je projekt Michala Marèeka, Jakuba Hal-
goša, Mariána Mojžiša, Denisa Seliaka a Dominika Sou-
hradu. Chalani spolu tvoria skupinu Freerun Slovakia. 
Minulý rok ste ich mohli zaregistrovaś v úspešnom 25-
minútovom dokumente o krásach slovenskej prírody, 
ktorý obletel celý svet a zvidite¾nil našu krajinu v zahrani-
èí. Dokonca sa mu podarilo preraziś i na filmovom plát-
ne festivalu Hory a mesto. Tento rok v ôsmich dieloch 
jedineèného dokumentu postupne uvidíte Trenèiansky 
hrad, Devín, Beckov, Spišský hrad, ¼ubovniansky hrad, 
Oravský hrad, Èachtice a Bratislavský hrad. Na sloven-
ské hrady chalani vstúpili preto, aby predviedli rôzne 
moderné športové disciplíny ako parkour, freerunning, 
street workout, b-boying a slovenský folklór, a tak pou-
kázali aj na krásy slovenských hradov a zrúcanín, ktorý-
mi sa naša krajina vyznaèuje. 
Dokument vznikal desaś dní a chalani si všetko organizo-
vali a režírovali sami. Oh¾adom scenára sa radili spolu s 
kameramanom Jurajom Mrazom a Samuelom Hindy. Na 
nakrúcanie videí bola použitá Kamera Red Epic, špiè-
ková technika v rámci filmového priemyslu, takže divák 
si vychutná skutoène kvalitné zábery. Súèasśou videí je 
i množstvo leteckých snímok, ktoré zobrazujú exteriéry 
hradov. Hudba k dokumentu pochádza od Two Steps 
from Hell. Je to skupina hudobných producentov, ktorá 

vytvára predovšetkým hudbu pre filmové trailery, ale aj 
pre televízne programy a vybrané hry. Každá epizóda 
trvá okolo päś minút, prièom vzniká jedineèný príbeh. Vi-
deá sú od októbra vysielané pravidelne v sobotu na te-
levízii Dajto!, no sú dostupné aj na videoportáli Youtube 
èi na facebook stránke skupiny Freerun Slovakia. 
Chalani odštartovali sériu v rodnom Trenèíne a video 
je podané moderným štýlom. Odtia¾ sa presunuli na 
Devín, kde sa na konci videa objavuje tajomná posta-
va v plášti s kapucòou. Assassini (angl. preklad vraho-
via) prichádzajú z Devína na Beckovský hrad strážený 
Sparśanmi. Spolu s nimi sa vám podarí preniknúś dnu 
a prebehnete si najznámejšie interiérové èasti. Okrem 
toho si vychutnáte aj slobodný pohyb v priestoroch, 
kam sa kvôli bezpeènosti bežný turista nedostane. Do 
deja vás vtiahne dramatická hudba, no k vytvoreniu cel-
kovej atmosféry dopomohlo i poèasie. Ťaživé mraèná 
a vietor v kombinácii so sivými múrmi zrúcaniny vytvá-
rajú autentickú historickú kulisu. Divák môže sledovaś 
silu domácich Sparśanov a ich tréning napr. na lešení 
v kaplnke, ktorá sa aktuálne opravuje. V neposlednom 
rade sa môžete tešiś na šikov-
nosś a rafinovanosś Assassinov, 
ktorým sa nakoniec nenápadne 
podarí dostaś až do kaplnky a 
vïaka sokolovi odoslaś správu 
na Spišský hrad, kde príbeh 
plný napätia pokraèuje. 
Skupina Freerun Slovakia si na 
natáèanie vybrala Beckovský 
hrad práve kvôli jeho kráse a ar-
chitektúre. Hrad je pod¾a nich 
ideálny na tréning, pretože je 
tu dosś miesta. To im umožòo-

valo realizovaś hlavne Parkour a Freerunning v podaní 
Assassinov a následne Street Workout v podaní Spar-
śanov. Z h¾adiska kostýmov im ako inšpirácia poslúžila 
svetoznáma poèítaèová hra Assassin´s Creed, ale aj 
akèný film 300 s tematikou sparśanskej bitky u Termo-
pyl. Tieto obleky použili práve preto, lebo Assassini v 
hre najèastejšie používali na únik Parkour a zapadajú 
zhruba do doby, kedy fungovali hrady, èiže do pevnos-
tí vedeli efektívne vniknúś alebo uniknúś z nich. Keïže 
Freerun Slovakia má k dispozícii skvelých Workoutistov, 
tak ich predstavili v úlohe Sparśanov, ktorí sa vyznaèu-
jú silou a ve¾kými svalmi. „Na hrade sa nám natáèalo 
super, èiže sme si aj dobre zatrénovali. Takisto sme sa 
stretli s milým personálom, ktorý nám vždy vedel pomô-
cś a poradiś, a to si ve¾mi vážime! Èi uvidíte Assassinov a 
Sparśanov v ïalšom diely, je zatia¾ tajomstvo. Nechajte 
sa prekvapiś,“ uzatvára tajomne Denis Seliak za skupinu 
Freerun Slovakia. Kristína Jurzová
zdroj: CASTLE RUN - BECKOV - Assassins VS. Spar-
tans - Ep.3/8 - YouTube

CASTLE RUN - beh po Hrade Beckov



Mnohí sa na situáciu okolo vo¾by zborového farára ECAV v Beckove pýtate a treba 
priznaś, že je v tejto chvíli zložitá a možno aj trochu nejasná. 
3. 11. 2014 uplynie  desaśroèné funkèné obdobie našej zborovej farárky Moniky 
Cipciarovej. Preto bolo 3. 9. 2014 zvolané kandidaèné presbyterstvo, ktoré v taj-
nom hlasovaní rozhodovalo, èi pozveme sestru farárku Cipciarovú, aby kandidovala 
aj pre nasledujúce obdobie. Keïže hlasovanie skonèilo 10 hlasov za a 10 hlasov 
proti a sestra farárka nezískala trojpätinovú väèšinu, výsledkom bolo, že sa nemô-
že priamo uchádzaś na zborovom volebnom konvente o doterajšie miesto. S týmto 
rozhodnutím však mnoho cirkevníkov nášho zboru nesúhlasilo a podali odvolanie. 
Keïže cirkevno-právne predpisy ECAV na Slovensku poznajú zborový konvent (zhro-
maždenie všetkých plnoletých èlenov cirkevného zboru) ako najvyšší rozhodovací or-
gán v zbore, ktorý môže odvolaś rozhodnutia presbyterov, uskutoènil sa 19.10.2014 
Odvolací zborový konvent, ktorý zrušil pôvodné rozhodnutie presbyterov a žiada aby 
sa uskutoènilo nové kandidaèné presbyterstvo.    L. Martišová
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Jesenné poèasie nás po zmene urèitého obdobia núti vymeniś obleèenie a siahnuś 
do skrine po kabát. Mnohí z vás majú v šatníku kúsky, ktoré si v posledných rokoch 
kúpili hlavne kvôli ich praktickému využitiu, ale - veï sa aj hovorí, že „oèi jedia“ - tiež 
pod¾a vhodného strihu, dobrému materiálu. Niektorí však pri kúpe obleèenia zvažu-
jú a pod¾a toho si aj vyberajú, aby ich odev bol v súlade s poslednou módou, aby 
nepôsobili výstredne. Tieto posledné dve kritériá pri výbere „kabáta“ však zaváòajú 
špekuláciami a ¾úbivosśou - navonok sa zapáèiś v kabáte, ktorý je „in“.
Ja som doteraz nosila svoj ob¾úbený kabát - verte, alebo nie - už dvadsaśpäś rokov. 
Zaobstarala som si ho pred rokmi preto, lebo mi vyhovoval a dobre som sa v òom 
cítila. Nechcem ho však vymeniś za iný pod¾a toho, èo sa dnes nosí - to by som sa 
„opièila“ po druhých. (Prepáète ten výraz, preberám od mojich žiakov ich slovník. Za-
èínam sa správaś v živote pod¾a slov - „kto chce s vlkmi žiś, musí s nimi vyś). To naozaj 
nie, veï som vekom aj skúsenosśami „homo sapiens“. Nejako si v tejto situácii pora-
dím... Už som na to našla riešenie: pod¾a uplynulej zimy možno ani v nasledujúcich 
štyroch rokoch nebude mrznúś a obídem sa bez nového kabáta.   

Ing. Darina Jarábková

JESENNÁ VÝMENA ŠATNÍKA
- alebo (Volebné) prezliekanie kabátov

Inzerát
Predám domáci bazový likér 0,25 l po 3,50 eur a 0,5 l za 7 eur.
Predám detské háèkované sukne fialová na 3 roky a ružová na 6 rokov 
za 11 eur. Predám pletené košíky z pedigu od 6 (kruh) do 10 eur (ovál) 
za kus.  Kontakt: 0907 375 368.

MNOHÍ SA NA SITUÁCIU... 

Nielen skvelý dedko je pán Miroslav Uherèík, ale aj záhradník, ktorý na jeseò tohto 
roka vypestoval tieto nádherné tekvice - druh ve¾truská obrovská. Jeho usilovnú prá-
cu na snímke pri bazéne propagujú vnúèatá. Na snímke z¾ava Nelka, Marek, Patrik 
a Rebeka.  P. Hladký

DEDKOVE TEKVICE

Pomaly prichádza mesiac november, v ktorom navštevujeme cintoríny èastejšie 
ako inokedy. Hroby èistíme, upravujeme a zdobíme ich. Niektorí pravidelne, iní 
ani za dlhé roky si nespomenú na blízkych. Možno keby tam boli majetky, tak tam 
budú prví, lebo tak nejako to chodí. Je na každom, ako sa s tým vysporiada. 
V novembri sú dva sviatky, a to 1. november Sviatok všetkých svätých a 2. no-
vember Pamiatka zosnulých alebo dušièky. Tradícia pochádza z obdobia Keltov. 
Spomienku zaviedol opát Odilo v roku 998. Vplyvom mníchov sa táto spomienka 
rozšírila v 11. storoèí, v Ríme až v 14. storoèí. Deò pred týmto sviatkom si pripo-
míname sviatok všetkých svätých. Kresśania si poèas omší pripomínajú svätých. 
Spomínajú a modlia sa za tých, ktorí nemajú miesto v kalendári a neboli vyhlásení 
za svätých. Tento sviatok má zaèiatok v 4. storoèí. 
Pápež Gregor III. v roku 731 vystaval v chráme sv. Petra kaplnku a nariadil, aby 
sa tento sviatok slávil v Ríme 1. novembra. O sto rokov neskôr v roku 844 pápež 
Gregor IV. rozšíril sviatok na celú cirkev. Od vtedy sa slávi rok èo rok po celom 

svete. Zaujímavé je prísś v 
tomto dušièkovom èase na 
cintorín. Okrem toho, že 
vtedy tu stretnete známych 
a blízkych z ïaleka i z blíz-
ka. Ako dokážeme vyzdobiś 
hroby blízkych! Postojíme 
pri nich. Modlíme sa, vedie-
me tiché rozhovory s nimi, 
spomíname. Áno, tieto tiché 
podveèerné zastavenia majú 
inú, tajomnú silu, a to o veè-
nom živote nás všetkých.  

¼ubomír Paulus

NOVEMBER

S ve¾kou radosśou sme opäś odštartovali v Beckove pravidelné cvièenie ZUMBA 
fitnes. Zatia¾ sa stretávame každý pondelok a štvrtok o 18.30 vo ve¾kej telocvièni 
Základnej školy J.M. Hurbana - vstupné je 2 €. Za necelé dva mesiace pravidelného 
cvièenia pod vedením certifikovanej inštruktorky, mimochodom už aj Beckovèanky 
Andrei Porubskej, 
sa vytvorila skvelá skupina asi 15 žien a pozývame do našich radov i ïalších so 
záujmom o pohyb. 
Èo je vlastne ZUMBA fitnes? Je to taneèná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby 
a dobrej nálady. Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latinsko-americké 

tance spolu s aeróbnymi pohybmi. Využíva tance ako Salsa, Merengue, Cumbia, 
Reaggaeton, Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba, Calypso, Belly Dance a om-
noho viac... Vychádza z princípu, že cvièenie by malo byś zábavné a jednoduché. 
Choreografie striedajú pomalé a rýchle rytmy na princípe intervalového tréningu s 
cie¾om spa¾ovaś tuky, vyformovaś a posilniś celé telo. Zameriavajú sa na svalové partie 
ako zadok, nohy, ruky, brucho a ten najdôležitejší sval tela, vaše srdce! Kombinácia 
latino a exotických rytmov vytvára skvelú party, na ktorej vytancujete 500 - 1000 kcal 
za hodinu a zanechá vo vás skvelý pocit a dobrú náladu. 
ZUMBA fitnes má v sebe urèitý neopísate¾ný druh energie, ktorý vás nabije pozitív-
nou náladou a myslením. Nemusíte sa báś, že by ste mohli zaostávaś! Nezáleží na 
vašom taneènom nadaní, toto cvièenie je pre všetkých - mladých, starých, chudých, 
bacu¾atých, ohybných, neohybných. Pri ZUMBA fitnes je najdôležitejší pohyb a ra-
dosś z neho. Hodina  sa skladá 
z približne dvanástich 3 - 5 minútových cvièení, poèas ktorých sa striedajú pomalšie 
a rýchlejšie rytmy. Medzi jednotlivými pesnièkami sú krátke prestávky na doplnenie 
tekutín a vydýchanie.  Naša hodina je obohatená aj prvkami zo ZUMBA toning. Ide 
o originálne posilòovanie pomocou ¾ahkých èiniek s malou hmotnosśou 0,5-1,5 kg 
poèas rytmickej hudby. Nemusíte sa trápiś, pokia¾ doma nemáte takéto èinky. Staèí 
si naplniś dve 0,5 l f¾ašky s vodou a cvièiś s nimi. 
Veríme, že sa k nám pripojíte všetci, ktorí mate chuś cvièiś, a tento èlánok pokladajte 
za srdeèné pozvanie do našich radov. Žiadna z nás nemá v úmysle posudzovaś niko-
ho, kto príde ako nový, nehodnotíme obleèenie ani zaèiatoènícke pohyby èi neistotu. 
Inštruktorka Aïa je ochotná poradiś a pomôcś každému, aby sa pre neho cvièenie 
stalo radosśou. O správnu motiváciu a povzbudenie sa postaráme.                                                         

Petra Šutovská
Na fotografii: Zumba maratón, ktorý sa uskutoènil v Beckove dòa 25. 10. 
2014. Bolo to trojhodinové cvièenie, na ktorom sa okrem Beckovèaniek zú-
èastnili skvelé zumbáèky z Malých Levár.

ZUMBA fitness opäś v Beckove



31www.obec-beckov.skčíslo 3 - október 2014 Beckovské noviny

Je známe, že na Slovensku je viac ako sedemtisíc 
jaskýò, z ktorých je len 12 sprístupnených verejnos-
ti. V našom regióne Beckov - Èachtice - Tematín 
zatia¾ verejnosti sprístupnenú jaskyòu nemáme. Je 
ale známych viac ako 10 jaskýò, v ktorých sa vyko-
náva speleologický (jaskyniarsky) prieskum. Medzi 
najznámejšie, vyzdobené krasovou výzdobou, patrí 
v našej oblasti Èachtická jaskyòa, Beckovská jas-
kyòa, Modrovská jaskyòa a Jaskyòa na Landrovci. 
V tomto roku jaskyniarska verejnosś si pripomenu-
la významné výroèia, akými bolo 100 rokov zaèatia 
prieskumných prác na Èachtickej planine, 60 rokov 
objavenia Èachtickej jaskyne, 40 rokov objavenia 
Jaskyne na Landrovci v Zemianskom Podhradí a 30 
rokov objavenia Beckovskej jaskyne. Pripomenuli si 
aj objav Modrovskej jaskyne v roku 1981 - najväèšej 
jaskyne v Považskom Inovci. Za týmto úèelom bolo 
zorganizované Medzinárodné stretnutie jaskyniarov 
v Èachtickom krase v dòoch 18 - 22. 6. 2014, kto-
rého súèasśou boli i exkurzie do uvedených jaskýò. 
V tejto súvislosti dovolím si pripomenúś v skratke 
históriu, súèasnosś i osobné požiadanie oh¾adom 
Beckovskej jaskyne, èo zrejme zaujíma obyvate¾ov 
Beckova najviac.
Zo zachovaného a málo známeho dokumentu je 
zrejmé, že jaskynný otvor na hore Bukovinky bol zná-
my obyvate¾om Beckova už dávnejšie pred objavom 
Beckovskej jaskyne. Slúžil ako úkryt v nebezpeè-
ných èasoch. V roku 1950 v òom pracovala skupina 
z MNV Beckov pod vedením Adama Skupeka,  ktorá 
sa snažila prehåbiś jestvujúcu skalnú dutinu, z ktorej 
vybrali cca 4 m? skál. Nako¾ko ïalší postup sa zdal 
nielen obtiažny, ale i finanène nároèný a žiadne, ani 
len náznaky kvap¾ovej výzdoby nenašli, práce po 
odbornej obhliadke ukonèili. Odbornú obhliadku vy-
konal Ján Majko, vtedajší oblastný vedúci viacerých 
prác SSS, spolu s prof. Leonardom Blahom dòa 
18. októbra 1950. Skonštatovali, že hora Bukovin-
ky z h¾adiska jaskyniarskeho je skoro bezvýznamná 
a ïalšie práce by boli mimoriadne nákladné, namá-
havé a akciu ukonèili. Ján Majko bol významný pro-
fesionálny objavite¾ viacerých jaskýò na Slovensku, 
i jaskyne Domica.

Na vykopanú jamu upozornil Petra Zámeèníka star-
šieho zo Zemianskeho podhradia, èlena SSS z 
Oblastnej skupiny Èachtice 22, miestny po¾ovník  
a jeho spolupracovník pán Tekula. Následne èleno-

via skupiny zorganizovali  nieko¾ko po sebe idúcich 
brigád, pri èom sa im podarilo podchytiś i ïalších 
dobrovo¾ných záujemcov z Beckova. Postupne, ako 
sa ruène prehlboval výkop, zväèšovalo sa i lešenie 
nevyhnutne potrebné na presun ruène vykopanej 
zeminy na povrch a zväèšovala sa i potreba dob-
rovo¾níkov na túto prácu. Problémom bol fakt, že 
tak, ako sa zväèšovala kopa zeminy nad otvorom, 
tak postupne i ubúdala nádej z úspešného objavu. 
Málo chýbalo a práce by sa boli prerušili, až Pavel 
Pospíšil v kritickej situácii si všimol, že pod odkopa-
nou zeminou v håbke výkopu zaèína na skale náznak 
krasu - drobná hrachovina a nový impulz do roboty 
bol na svete. Bolo rozhodnuté pokraèovaś v razení 
sondy. Vzrušenie stúpalo a s pribúdajúcimi vedra-
mi odkopanej zeminy zväèšovala sa i nádej objavu, 
ktorého v noèných hodinách po odvalení balvanu na 
dne výkopu sa i doèkali. Po preplazení do úzkeho 
èierneho otvoru s nepreniknute¾nou tmou, vo svetle 
karbidovej lampy jaskyòa obnažila svoje tajomstvo 
v podobe úžasnej kvap¾ovej výzdoby. V následných 
akciách v novembri 1983, po prekopaní sa cez prvé 
dve studne s håbkou 5 a 10 m, prekonali i posled-
nú prekážku a prerazili otvor nad najväèším dómom 
jaskyne. Je prirodzené, že neh¾adiac na nebezpe-
èenstvo neznámych priestorov, ich nadšenie nemalo 
konca a hnalo všetkých prítomných na vlastné oèi 
vidieś tú objavenú krásu. Veï objav roka, ako o tom 
neskoršie písali v èasopisoch, bol na svete. Zaují-
mavosśou i odvahou bolo, že takýto objav vôbec ne-
èakali a prítomní jaskyniari naò neboli ani technický 
vystrojení. I napriek tomu v eufórii objavu, v nadšení, 
v spoznaní doposia¾ neobjaveného sveta, kde ¾ud-
ská noha ešte nevkroèila, postupne vo¾ným lezením, 
len s pomocou šnúry na prádlo, zostúpili na dno ob-
javeného priestoru. Doposia¾ najväèšieho, o rozme-
roch 25x17x6 m, ktorému dali i pomenovanie po už 
zosnulom jaskyniarovi - Majkov dóm.

V ïalšom období sa do objavite¾ského nadšenia 
pripojilo viacej dobrovo¾níkov z Beckova, z ktorých 
nieko¾kí stali sa èlenmi skupiny, ako bol Štefan Strie-
ženec a ïalší. Vtedajšia Reštaurácia pod Hradom sa 
stala hlavnou nástupnou základòou, kde sa skupina 
stretávala a odtia¾ èasto vyrážala na akciu do jasky-
ne. Je až neuverite¾né, že postupne popri neustálej 
práci v jaskyni, dokázala skupina na vlastné náklady 
opraviś a vybaviś vyradenú maringotku a túto dopraviś 
k jaskyni a jaskyòu vystrojiś oce¾ovými rebríkmi. Po-
stupne prichádzalo k ïalším objavom - objav Bieleho 
domu s bielym ¾adopádom a Krištá¾ovej chodby. Ne-
skoršie objavy menších domèekov sa striedali s pre-
krásnou krasovou výzdobou, ale, žia¾, k väèšiemu 
objavu i napriek snahe už nedošlo. I v dôsledku toho 
v poslednej dobe aktivita v jaskyni poklesla a skupina 
sa zaèala venovaś vo väèšej miere aktivitám na iných 
lokalitách - v Èachtickom krase, Landrovci a hlavne 
na Bodovskom ponore pod Zbojníckym kopcom. 
Príèinou spomalenia aktivity na jaskyni bolo i to, že 
v zaèiatkoch objavu a v ïalších rokoch na prácach 
v jaskyni zúèastòovalo sa viacej èlenov i ïalších zá-

ujemcov priamo z Beckova, a títo postupne odpadli. 
I aktívni èlenovia skupiny boli mladší. Èas, vek i doba 
vykonali svoje. Pre viacerých nastali zdravotné i exis-
tenèné problémy. Aj záujem mladšej generácie v sa-
motnom Beckove upadal, èo pretrváva dodnes. Je 
preto ve¾ká škoda, že ani v tejto dobe v Beckove sa 
nám nikoho trvalejšie nepodarilo  motivovaś. Preto 
mimo sporadických návštev spojených s údržbou 
maringotky, vystrojenia jaskyne a výskumných prác, 
vo väèšej miere sa nepokraèovalo dlhšiu dobu a ne-
darilo sa v nej obnoviś systematický ïalší prieskum. 
Je to už história. V októbri tohto roka (2014) sa 
uskutoènila na jaskyni ve¾ká skupinová akcia. Vy-
èistila a pripravila sa maringotka, opravili vstupný 
rebrík a dosiahli sa i urèité nové objavy. Pripravuje sa 

zdokumentovanie 3D projekcii celej jaskyne a èo je 
hlavné, zintenzívnili sa v nej prieskumné práce. Vrátil 
sa do nej jaskyniarsky život, èo urèite podnieti ïal-
ších nasledovate¾ov. 
Bolo by ve¾mi potrebné, keby sa v Beckove, prípadne 
v okolí, našli ïalší záujemcovi o túto èinnosś, hlavne 
z mladších roèníkov, ktorí by mohli v prieskume Bec-
kovskej jaskyne napomôcś a nadviazaś na doterajšie 
objavy. S prichádzajúcou zimou nadchádza i vhodné 
a priaznivé obdobie k ïalšej práci v jaskyni. Preto 
využívam i túto možnosś oboznámiś širšiu beckovskú 
verejnosś nielen o tom, ako sa podarilo jaskyòu ob-
javiś, ale hlavne o tom, že uvítali by sme i prihlásenie 
záujemcov o túto èinnosś predovšetkým z Beckova. 
Prežité neopakovate¾né chvíle v lone beckovskej prí-
rody sú odmenou za námahu pri objavovaní krás jej 
nádherného podzemia.
Záujemcovia sa môžu kontaktovaś s otázkami na vedú-
ceho skupiny Lukáša Kubièinu, tel. 0914230387 - 
oscachtice@gmail.com alebo Jaroslava Pažitného 
staršieho, bytom Kálnica 344, alebo Ing. Miroslava 
Borcovana, bytom Kálnica 46, tel. 0905636255 
resp. 032-7798396. Radi vám poskytneme infor-
mácie, ale ešte radšej by sme záujemcov privítali 
medzi nami osobne.

Ing. Miroslav Borcovan,
èlen Slovenskej speleologickej spoloènosti,
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