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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

číslo 4 - august 2016

Uznesenia zo 17. zasadnutia (mimoriadneho) 
Obecného zastupiteľstva obce Beckov zo dňa 
12. 8. 2016

uz.č.185/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo 
úpravu rozpočtu obce Beckov na rok 2016 – rozpoč-
tové opatrenie č.3 bez pripomienok.

uz.č.186/2016 – Obecné zastupiteľstvo odporučilo 
starostovi obce udeliť Ceny starostu obce JUDr. Ivane 
Hudecovej, bytom Beckov č.203 za dlhoročnú obeta-
vú prácu vo funkcii hlavnej kontrolórky obce a Redakcii 
Beckovských novín pri príležitosti 20. výročia ich vzniku.

uz.č.187/2016 – Obecné zastupiteľstvo vyhove-
lo protestu prokurátora č. Pd 52/16/3304-3 zo dňa 
12. 4. 2016 proti ustanoveniam VZN obce Beckov 
č.1/2016 o určení miesta a času zápisu detí na plne-

nie povinnej školskej dochádzky základnej školy v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Obce Beckov a zrušilo uzne-
senie č. 143/2016 zo dňa 11. 3. 2016, ktorým bolo 
VZN schválené.

uz.č.188/2016 - Obecné zastupiteľstvo schválilo 
VZN č.3/2016 o určení miesta a času zápisu detí na 
plnenie povinnej školskej dochádzky základnej školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Beckov bez pripo-
mienok.

uz.č.189/2016 – a) Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 
2016 bez pripomienok.

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu 
preveriť kompetenciu na vykonanie kontroly v organi-
záciách, v ktorých má obec účasť.

Obec využila prázdniny na údržbu budovy mater-
skej školy a finančne prispela na údržbu telocvič-
ne. Budova materskej školy už dlhšiu dobu vyka-
zovala vady, ktoré evokovali jej statickú nestabilitu. 
Z tohto dôvodu sa v spolupráci s vedením základ-
nej školy dal spracovať statický posudok, ktorý 
však statické narušenie budovy nepreukázal. Na 
odporučenie statika sa vykonala aj sondáž kanali-
zácie, aby sa vylúčili aj budúce možné vplyvy vad-
nej kanalizácie na statiku budovy. Ukázalo sa, že 
kanalizácia je zatiaľ vo vyhovujúcom stave. V rámci 
rekonštrukcie a údržby sa vykonala sanácia prask-

VZÁCNA NÁVŠTEVA  Spisovateľ Rudolf Dobiáš v Beckove na návšteve u starostu

Do nového školského roku

uz.č.190/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo 
podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
projekt „História bez hraníc – zatraktívnenie dedičstva 
česko-slovenského príhraničia“ z dotačného progra-
mu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká re-
publika, investičná priorita: Zachovanie, ochrana, 
podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva; 
cieľ: Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného 
dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničné-
ho regiónu.

uz.č.191/2016 – a) Obecné zastupiteľstvo zrušilo ter-
mín zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 9. 9. 2016.

b) Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu termínu 
zasadnutia obecného zastupiteľstva na 30.9.2016.

A. Benková

V stredu 24. augusta 2016 privítal starosta obce Beckov Ing. Ján Križan 
na obecnom úrade vzácnu návštevu – hosťami boli známy spisovateľ Ru-
dolf Dobiáš, básnik, publicista, bývalý politický väzeň a dobrý človek 
a Mgr. Jana Kerliková, z ktorej iniciatívy sa návšteva uskutočnila. 

  Dôvodom stretnutia p. Dobiáša s p. Kerlikovou u starostu našej obce je skutočnosť, že 
v januári 2017 uplynie 65 rokov od úteku šiestich väzňov z Leopoldova na čele s Pravomi-
lom Raichlom, ktorý sa spolu so spoluväzňom Josefom Chalupom ukrýval asi dva týždne 
v Beckove. Pomohli im dobrí ľudia, medzi nimi aj úradník MNV Adam Skúpy a miestny žandár 
Ján Polorecký. Útek sa vydaril, ale následky zo strany štátu prišli po šiestich rokoch, keď vo 
februári 1958 zatkli a odsúdili Adama Skúpeho aj Jána Polorockého (1). 
  V súčasnosti máme možnosť prejaviť úctu týmto hrdinom, ktorí – napriek veľkému a sku-
točnému riziku, mohli prísť o život a ohrozili svoje rodiny, sa zachovali ľudsky a poskytli 
pomoc človeku v núdzi ako praví kresťania. 
  Cieľom návštevy bolo informovať a dohodnúť s p. starostom postup, ako pri príležitosti 65. vý-
ročia úteku väzňov z Leopoldova ako aj 100. výročia narodenia Jána Poloreckého, odhaliť 
pamätné tabule v obci, ktoré by pripomínali hrdinské skutky Jána Poloreckého a Adama Skú-
peho pri záchrane dvoch politických väzňov, obetí komunistického režimu (2).                    DB

Poznámka:
1) Ján Polorecký ako žandár bol odsúdený Vyšším vojenským súdom v Trenčíne na 16 rokov 
väzenia za velezradu, sabotáž, zneužitie právomoci verejného činiteľa. Trest si odpracoval na 
Příbramsku v tábore Bitýz. Prepustili ho 20.7.1965 po 7 a pol roku. Po návrate sa s manžel-
kou Helenou rozviedol a dom v Beckove predali. Pracoval v Starej Turej, zomrel vo Vrbovom 
v roku 2005.
2) v BN č. 3/2016, s.13 sme písali o úteku väzňov v článku Takmer neznámy príbeh hrdinov 
z Beckova.

 V to ráno sme boli s ocinom šrotovať obilie. Na 
káru naložil vrecia jačmeňa a ja som drobčila popri 
ňom po JRD. Cestou späť  ma na rovnej asfaltovej 
ceste, keď sme prechádzali dedinou, vyložil navrch 
a ja som mala pohodlie ako na gauči. Keď sme sa 
blížili k nášmu domu, videli sme deduška netrpez-
livo vyzerať z uličky pred bránou. Vošli sme dnu 
a vystrašená babička nám referovala, vraj telefono-
vala mamička z práce. Pracovala ako spojovateľ-
ka v telefónnej ústredni v Trenčíne. Vtedy sa všet-
ky hovory od volajúcich prepájali ručne v ústredni. 
Spojovateľky zapísali číslo a mesto volaného účast-
níka na lístok a jedna pracovníčka roznášala „ob-
jednávky“ hovorov príslušným tetám podľa mesta, 

Čriepky spomienok na 21. august 1968
okresu alebo krajiny. Tie potom ručne spájali ho-
vory (zapichovali kolíky vedúce z pultu pred nimi na 
pružných káblikoch do konkrétnej dierky v panely 
pred nimi). Tak teda v ten deň mamička bleskurých-
lo v nestráženej chvíli telefonovala domov. Vraj sú 
u nich v ústredni za chrbtami cudzí vojaci so samo-
palmi v rukách. Doma nám potom rozprávala, že je-
den z nich, ruský vojak, postrehol, že telefonovala. 
Zľakla sa. Začala mu vysvetľovať, že má doma dve 
malé deti, a preto im ako starostlivá matka volala. 
Uveril jej a nepodozrieval ju, že telefonovala niekam 
inam, aby informovala o aktuálnej situácii na praco-
visku. Stručne a zrozumiteľne ju upokojil: „Neboj 
sebja, ty pajedeš k deťam!“ Napriek tomu však bola 

zmena v ten deň pre ňu najdlhšou v živote. Nevedela 
sa dočkať jej konca. Po skončení sa náhlila čo naj-
rýchlejšie autobusom domov, k rodine, k deťom. Pa-
mätám sa, že sme jej išli so sestrou Ľubkou oproti 
smerom k zastávke pri sv. Jankovi. Šťastná a usmia-
ta si nás viedla domov. Všimli sme si nejaké biele fľa-
ky na ceste pred základnou školou. Sestra prečítala 
veľkými písmenami napísané heslo: „Hitler, Kosigin 
– jednej matere syn.“ Nezdržiavali sme sa tam a čo 
najrýchlejšie sme kráčali k nášmu domu. Z hlavnej 
cesty dolu uličkou sme doslova bežali. Už na scho-
doch sme počuli vysielanie z rádia. Pamätám si tie 
slová: „Vážení občania! Zachovajte kľud a rozvahu!“

  D. Jarábková

nutej deliacej priečky, opravili sa omietky, vyme-
nili niektoré keramické obklady a dlažby, obnovili 
sa maľovky a na viac sa z bezpečnostných dôvo-
dov podmurovali parapety zaslepených okien. Re-
alizáciu týchto prác zafinancovala obec vo výške 
16.415,57 eur. Do konca roka bude potrebné ešte 
zrealizovať odvedenie dažďovej vody z budovy do 
vsakovacích jám.

Vedenie základnej školy sa rozhodlo cez prázdni-
ny renovovať parkety v telocvični a obec na uskutoč-
nenie týchto prác poskytla škole príspevok vo výške 
2500 eur.                                      Ing. M. Jurčacková

Foto: DB

Foto: DB
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1. Beckovské ksichty
2. OŠK Slovan Beckov
3. Poslanci obce Beckov
4. Hrad Beckov
5. Hasiči
6. Základná škola
7. Rodina Šimovcovcov
8. Prvý beckovský florbalový klub old boys  
 s manželkami - víťazi (na fotke P. Bánovský)
9.  Partnerská obec Slavkov
  10. Materská škola
  11. Obecná prevádzka
  12. Jednota dôchodcov 
  13. Ovčín Beckov
  14. Furmani
  15. Centrum
   novej evanjelizácie
  16. Benko team
  17. Guláš partia 
   Mexikocity

číslo 4 - august 2016

Spomeniete si, kedy vznikol osudný požiar a bu-
dova bývalej Jednoty zostala ruinou, ktorú z centrál-
nej časti obce napokon odpratali a miesto po nej dlhé 
roky zarastalo burinou? Nuž, bolo to 2. mája 2003. 

Číslo 13 je v tomto prípade šťastné, lebo v lete 
t.r. sa stav zmenil k lepšiemu zásluhou Petra Čikla 
a pracovníkov obecnej prevádzky. Po 13-tich rokoch 
zmizli nechcené trávnaté a iné porasty, aj predmety, 
ktoré patria viac na smetisko ako na námestie a my 

Zhorenisko Jednoty po 13 rokoch

Drobný stavebný odpad je v zákone definovaný  
ako odpad z bežných udržiavacích prác vykoná-
vaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, 
za ktorý sa platí miestny poplatok. (V predchádza-
júcom čísle BN sme uviedli uznesenie o schvále-
ní poplatku 0,015 eura/kg). To znamená, že me-
dzi drobné stavebné odpady sa zaraďuje vybúraná 
omietka, obkladačky, dlažby, podlahové krytiny, 
predmety (umývadlá, vane, sprchové kúty, WC 
misy) a strešné krytiny, okrem azbestovej krytiny. 
Ak občanovi takýto odpad vznikne, odvezie ho na 
obecnú prevádzku do kontajnera, do ktorého od-
pad uloží. Odpad môže pôvodca doviesť napr. 
na prívesnom vozíku, vo fúriku alebo menšie množ-
stvo vo vreci. Množstvo dovezeného odpadu bude 
určené podľa prepočtovej tabuľky drobných sta-
vebných odpadov MŽP SR (uverejnená na stránke 
http://www.minzp.sk/files/oblasti/odpady-a-oba-
ly/informacie/dso.web.pdf) a zaevidované pracov-
níkom prevádzky. Do evidencie sa zapisuje meno 
pôvodcu, adresa a množstvo odpadu. Na základe 
nej potom správca dane vyrubí pôvodcovi miestny 
poplatok, ktorý zaplatí na obecnom úrade. To zna-
mená, že občan zaplatí za reálne vyprodukované 
množstvo drobných stavebných odpadov. Náklady 
na tieto odpady sa neprenášajú na všetkých poplat-
níkov v obci, ako tomu bolo doteraz.

Objemný odpad – čo s ním?
Objemný alebo veľkorozmerný odpad môžu ob-

čania priviesť na obecnú prevádzku, ale musí to 
mať tiež nejaké pravidlá. Občania platia poplatok 
za odpady všetci rovnako, preto nie je na mieste, 
ak niekto napríklad vypratáva povalu alebo pivnicu, 
nehnuteľnosť na predaj alebo na zbúranie a všet-
ko, čo sa v nej nachádza privezie na prevádzku 
do veľkoobjemového kontajnera. Prečo by obča-
nia obce mali znášať náklady za odpad niektoré-
ho zo spoluobčanov? Riešenie: Každý, kto potre-
buje odviesť väčšie množstvo veľkoobjemového 
odpadu, si objedná v Technických službách Nové 
Mesto nad Váhom alebo u inej oprávnenej organi-
zácie, ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadov, veľ-
koobjemový kontajner a za odvezený a na skládke 
odpadov uložený odpad musí zaplatiť.                AB

Drobný stavebný odpad 
– od 1. 7. 2016 sa zaň platísa môžeme tešiť, že výhľad na hrad neruší zaburine-

ný a majiteľmi pravidelne neudržiavaný priestor.
V obecnej kronike sa píše: Požiar vznikol 2. mája 

2003 o 19,30 podvečer v strednej časti baru. Bu-
dovu mal v prenájme od Jednoty súkromný podni-
kateľ Milan Nožina. Zhorela celá, aj časť hospodár-
skej stavby u susedov. Požiar hasili hasiči z Nového 
Mesta nad Váhom, Novej Vsi nad Váhom a Trenčí-
na so 7 autami hodinu a pol.                               DB

EKO okienko

Foto: DB

Stav po požiari 2. 5. 2003 ...a 1. 7. 2016

Foto: Peter Ondrejovič

SKLO  

Možno vkladať:
Fľaše z nápojov 
biele aj farebné, 
obalové sklo z po-
travín, tabuľové 
sklo z okien - nie 
drôtené. 

Nevkladajte: 
Keramiku a porce-
lán, sklenené obaly 
znečistené chemi- 
káliami a olejmi, 
žiarivky, obrazovky 
televízorov a počí-
tačov, sklo s obsa-
hom kovov, sklobe- 
tón, auto sklá, po-
háre a kuchynské 
nádoby z varného 
skla, drôtené sklo, 
kovové obaly vyro-
bené z viacerých 
druhov materiálu, 
komunálny odpad. 

PLASTY

Možno vkladať:
PET fľaše farebné 
a biele – stlačené 
alebo zošliapnuté, 
čisté plastové obaly 
zo saponátov, rast-
linných olejov,  tégli-
ky z jogurtov a mas- 
la, potravín, destilo-
vanej vody, podobné 
obaly označené 
v spodnej časti 
skratkami: HD-PE, 
PE-HD, PE, PP, 
PET. 

Nevkladajte: 
PET fľaše a plasto-
vé obaly znečiste- 
né olejmi a chemi-
káliami, mikroténo-
vé vrecká a tašky, 
plasty s obsahom 
kovu, polystyrén, 
iný plastový odpad 
z domácností, ko-
munálny odpad. 

KOVOVÉ 
OBALY

Možno vkladať: 
Konzervy, nápojové 
plechovky, kovové 
obaly, alobalové 
a hliníkové časti 
obalov bez plastov 
alebo papiera, zba-
vené zvyškov potra- 
vín, prípadne vyplá- 
chnuté. 

Nevkladajte: 
Kovové obaly vyro-
bené z viacerých 
druhov materiálu, 
komunálny odpad. 

PAPIER

Možno vkladať: 
Noviny, časopisy, 
kancelársky papier, 
zošity; poskladané 
(!) škatule a kartó-
ny, reklamné letáky 
a pod. 

Nevkladajte: 
Použité hygienické 
potreby, plienky; 
mokrý, znečistený, 
mastný, asfaltový 
a voskový papier, 
celofán a komunál-
ny odpad. 

V predchádzajúcom čísle Beckovských novín sme uviedli, že v spolupráci s organizá-
ciou NOWAS, ktorá v našej obci zabezpečuje triedený zber odpadov, budeme informo-
vať občanov o tom, ako triediť odpad, kam ho ukladať a budeme hľadať možnosti, ako 
napĺňať náš cieľ – znížiť množstvo komunálneho odpadu. V obci pribudnú kontajnery, 
a to – modré na papier a lepenku, žlté na plasty, zelené na sklo a červené na drobné 
kovy. Tieto budú rozmiestnené po obci, aby mohli do nich občania ukladať vytriedený 
odpad. Takže, čo budeme hádzať do kontajnerov a čo do nich určite nepatrí.             AB

ZELENÁ ŽLTÁ ČERVENÁ MODRÁ

Tajomstvo z kotlíka
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Ubehol rok a my sme sa znova rozhodli na Beckovských slávnostiach ako aj 
po minulé roky zorganizovať na tomto krásnom podujatí zbierku pre tých, kto-
rý to naozaj potrebujú.

Tento rok sme sa rozhodli, že výťažok zo zbierky poputuje materskej škole 
v Beckove, ktorá potrebuje pre detičky nové detské ihrisko.

V priestoroch materskej školy bolo v minulom školskom roku odstránené 
staré, už podľa noriem nevyhovujúce detské ihrisko. Máme záujem o to, aby 
vaše deti zdravo a pestrejšie prežívali svoje detstvo. Chceli by sme preto rozší-
riť deťom priestor na kreatívne hranie.

Máme však obmedzené finančné prostriedky, a preto by sme vás chceli aj 
touto cestou poprosiť o pomoc. Takto riaditeľ beckovskej školy p. Pekarovič 
oslovil návštevníkov Beckovských slávností a podarilo sa. Pre materskú školu 
v Beckove sa vyzbieralo 
krásnych 550 €. Vďaka 
patrí predovšetkým náv-
števníkom, ktorí prispeli 
ľubovoľnou sumou a or-
ganizátorom Beckov-
ských slávností Doub-
le Agency, ktorá taktiež 
prispela na dobrú vec. 
Veríme, že detičky sa už 
tento nový školský rok 
budú môcť tešiť a kre-
atívne hrať na detskom 
ihrisku.

Dana Klčovská

číslo 4 - august 2016

BECKOVSKÉ SLÁVNOSTI 2016
Keď pršalo mrholilo... dňa 15. - 17. júla sa ako 

každoročne pod Beckovským hradom konali Bec-
kovské slávnosti 2016.

Tento ročník Slávností začal ako vždy v piatok Mega 
oldies párty, v ktorej o zábavu sa postaral DJ HOO-
SE a roztancoval všetkých návštevníkov či už z Becko-
va alebo blízkeho okolia. V piatok počasie prialo a náv-
števníci piatkovej oldies sa vytancovali do sýtosti.

V sobotu od rána prichádzali remeselníci a roz-
kladali svoje stánky s ručne vyrábanými výrobkami. 
Boli to krásne obdivuhodné výrobky či už z dreva, 
prútia, kovu, ručne šité alebo maľované veci. Ten-
to rok pribudla do gastro zóny aj pivná zóna, aby 
návštevníci nemuseli dlho stáť v radách na nápoje.

O oficiálne otvorenie slávností sa postaral vo 
svojom príhovore p. starosta obce Ing. Ján Kri-
žan, a tým otvoril brány Beckovských slávností 
2016.

Ako si všetci všimli, počasie neprialo a počas 
celej soboty a nedele nepretržito pršalo, ale náv-
števníci, ktorí prišli a tešili sa na účinkujúcich, mali 
úsmev na tvári aj v daždivom počasí. Na tohtoroč-
ných slávnostiach vystúpila Mirka Miškechová 
a svojim vystúpením a piesňami rozveselila publi-
kum. Po Mirke nasledovala hudobná skupina Bu-
kasový masív a po nej sympatická Katka Knech-
tová, ktorá s kapelou zahrala svoj nový album, ale 
nezabudla na svojich fanúšikov a zahrala aj staršie 
známe piesne.

Tohtoročným headlinerom Beckovských sláv-
ností bola „najsamlepšia“ česká skupina Čecho-
mor, na ktorú sa všetci tešili aj v upršanom počasí. 
Kapela Iné Kafe to rozbalila v pop punkovom štý-
le a prišli si na chuť aj mladšie aj staršie ročníky. 
Kapela HEX vystúpila na pódiu pod Beckovským 
hradom a svojimi najznámejšími hitmi rozospievala 
všetkých návštevníkov. Predstavila sa nám aj domá-
ca kapelka, ktorú určite každý Beckovan pozná – 
Beckovské ksichty, ktorá zavŕšila sobotňajší hu-
dobný program. Aj počas dažďa sa v parku konali 
bitky a ukážky Bludných rytierov. Tento rok pred-
viedli aj mučenie a stínanie hlavy. 

Súčasťou Bec-
kovských sláv-
ností bol aj Deň 
otvorených dve-
rí františkánske-
ho kostola, kde 
si každý návštev-
ník mohol prezrieť 
kostol a vypočuť 
program.

Za školou sa 
konal známy VIDLOMET – Majstrovstva sveta 
v hode vidlami, kde sa zúčastnil aj p. riaditeľ bec-
kovskej školy a získal druhé miesto v kategórii muži 
nad 40 rokov.

Na nedeľňajší program sa mohli tešiť aj detičky, 
ktorým prišli urobiť radosť a úsmev na tvári Smej-
ko a Tanculienka. Organizátori, bohužiaľ, nemohli 
otvoriť nafukovacie kráľovstvo pre zlé podmienky 
počasia. Po vystúpení Smejka a Tanculienky prišli 
na rad Cigánski diabli, ktorých orchester je veľ-
mi populárny nielen na Slovensku, ale aj v zahrani-
čí. Po ich vystúpení prestalo pršať a vyšlo slniečko, 
a tým uzavrelo Beckovské Slávnosti na rok 2016.

Všetkým návštevníkom, hudobníkom, remeselní-
kom a vôbec všetkým, ktorí prišli aj v upršanom po-
časí, organizátori ďakujú a tešia sa na ďalší ročník 
BS v roku 2017.                               Dana Klčovská

CHARITA na Beckovských slávnostiach

Od r. 2010 sa v rámci Beckov-
ských slávností pravidelne konajú aj 
Majstrovstvá sveta v hádzaní vidla-
mi do diaľky pod názvom Vidlomet. 
V rôznych kategóriách si merajú sily 
deti, ženy, muži a súťažné družstvá. 
Tento rok bol výnimočný z viacerých 
dôvodov. Jednak počasím, pretože 
prvý krát v histórií Vidlometu pršalo, 
jednak neudelením cien v kategórii 
MASTERS, pretože žiaden z účast-
níkov neprehodil hranicu 28 metrov 
a oslavou 10. výročia vzniku súťaže. 
Za 10 rokov si Vidlomet získal svojich 
fanúšikov natoľko, že ani zlé počasie 
ich neodradilo a prišli si s dobrou ná-
ladou opäť zahádzať. Ich počet ten-
to rok bol 68. Vo všetkých kategóri-
ách to bolo veľmi tesné a rozhodovali 
naozaj centimetre. Tu sú oficiálne 
výsledky Majstrovstiev sveta v hode 
vidlami do diaľky Vidlomet 2016:

Muži do 40 rokov: 
1. miesto Michal Fiala, 19,10 m
2. miesto Bor. Matušovič ml., 19,05 m
3. miesto Bohumír Beňovič, 19 m
Muži nad 40 rokov: 
1. miesto Rastislav Chrachala, 27,5 m
2. miesto Jozef Pekarovič, 24 m
3. miesto Borivoj Matušovič, 21,3 m
Ženy do 40 rokov: 
1. miesto Tatiana Bakalová, 18,2 m
2. miesto Silvia Vašková, 11,10 m
3. miesto Simona Matušovičová, 11 m 
Ženy nad 40 rokov: 
1. miesto Jana Matušovičová, 13 m
2. miesto Jana Baranovičová, 10,4 m
3. miesto Jarmila Chrachalová, 8,3 m
Juniori (do 15 rokov):
1. miesto Martin Ďuriš, 16,74 m

2. miesto Andrej Keleši, 9,5 m
3. miesto Peter Benko, 9,1 m
Súťažné družstvá: 
1. miesto No konečne, 212,45 m
2. miesto Boajeo, 181,5 m
3. miesto Toi Toi, 180,6 m

Špeciálnu kategóriu, kde sa spo-
čítavajú všetky hodené metre za 
všetky ročníky pod názvom VIDLO-
MET TOTAL vedie v mužskej ka-
tegórií Ľuboš Oravec so 710,6 met-
rami pred Danielom Vaškom s 708,4 
metrami a Martinom Benákom so 
645,89 metrami. VIDLOMET TO-
TAL ženy s prehľadom vedie Tatiana 
Bakalová s 514,9 metrami pred Ja-
nou Baranovičovou s 390,24 metra-
mi a Janou Matušovičovou s 367,12 
metrami. 

Všetkým patrí pochvala a veľká 
vďaka za účasť! Tešíme sa o rok opäť 
s pozdravom „dovidlenia“!!                  

 Lenka Estergájošová

VIDLOMET 2016

Foto: Agentúra DA

Foto: PO

Foto: Agentúra DA

Foto: PO
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Názov: Najdlhšia kuchárska kniha
Stanovený cieľ: 80 m
Vytvorené bolo: 86,61 m
Počet napísaných receptov: 227
Počet účastníkov: 73
Práca na rekorde: od 10,00 – 16,00 hod.
Po zaslaní certifikátu bude celistvý pás rozstriha-

ný a podľa jednotlivých receptov uložených do euro-
obalov vložený do vhodného obalu. Kniha receptov 

bude k na-
h l i a d n u -
tiu a v bu-
d ú c n o s t i 
pri vhodnej 
prí ležitosti 
bude odpre-
zentovaná.

číslo 4 - august 2016

SLOVENSKÝ REKORD

DNI OBCE 2016

CENA STAROSTU PRE REDAKCIU BECKOVSKÝCH NOVÍN pri príleži-
tosti 20. výročia vzniku:

BN majú za sebou dve desiatky rokov v službách obce – jej predstaviteľov 
i obyvateľov. Za ten čas vyšlo niekoľko tisíc výtlačkov, asi stovka čísel a vyše ti-
síc strán textu. A za tým všetkým sú skutoční, konkrétni ľudia – a to nielen vedú-
ce redaktorky, členovia Redakčnej rady BN, ale aj prispievatelia z radov obča-
nov, fotografi, grafici či ľudia z tlačiarne. Ocenenie patrí im všetkým, každému 
zvlášť i všetkým spolutvorcom dohromady. Veľké ďakujem patrí aj obyvateľom 
Beckova za to, že svojím životom a prácou dávajú námety redaktorom.

Beckovské noviny ďakujú starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva 
za ocenenie ich práce z príležitosti dvadsaťročného jubilea. 

Krátka „biografia“: Zakladateľom Beckovských novín bol Akad. arch. Marian 
Strieženec, ktorý BN 12. 12. 1996 zaregistroval v Novom Meste nad Váhom 
ako regionálne periodikum – obecné noviny. Prvá Redakčná rada mala 3 čle-
nov: Anežka Ilavská, Marta Striežencová, Daniel Hladký. Prvé číslo I. roční-
ka vyšlo v decembri 1996. Prvou šéfredaktorkou bola Anežka Ilavská (1996–
1998, 2001–2004), po nej bola touto funkciou poverená Iveta Čechvalová 
(1999–2000), Iveta Martišová (2005–2007) a od júla 2007 je ňou Dana 
Badžgoňová. V redakčnej rade sa vystriedali: Marian Strieženec, Anežka Ilav-
ská, Marta Striežencová, Daniel Hladký, Marta Šimková, Margita Bubeníková, 
Jozef Páleník, Soňa Jaroščiaková, Iveta Čechvalová, Darina Jarábková, Ive-
ta Martišová, Ľubomír Paulus, Martina Striežencová, Lenka Martišová, Dana 
Badžgoňová, Radka Prokopenská, Petra Šutovská a Dana Klčovská. Od roku 
2009 sú BN registrované na Ministerstve kultúry SR a od roku 2015 vychádza-
jú pravidelne ako dvojmesačník a od roku 2016 (XXI. ročník) zmenili svoj dizajn.

BN ďakujú svojim čitateľom za dlhoročnú priazeň. Viac: BN č. 1/2016, s. 3. 

CENA STAROSTU za dlhoročnú obetavú prácu vo funkcii hlavnej kontrolór-
ky bola udelená pre JUDr. Ivanu HUDECOVÚ. 

„Ďakujem pánovi starostovi, pánom poslancom a pani poslankyni OZ 
za udelenie Ceny starostu obce Beckov. Vážim si ocenenie mojej práce 
a cena pre mňa mnoho znamená. Prajem vedeniu obce veľa úspechov 
v ich náročnej a zodpovednej práci.“ 

Biografia: Ivana HUDECOVÁ – hlavná kontrolórka obce v období od 1. 4. 
2010 do 31. 3. 2016. Poznámka: o p. Hudecovej sme písali v BN č. 3/2010, s. 6.

JUDr. Ivana Hudecová pochádza z Bánoviec nad Bebravou, má troch mlad-
ších bratov, jej otec zomrel pred 10-timi rokmi, mama žije v Bánovciach. Do Bec-
kova prišla aj s manželom, synom Mirkom a dcérou Dominikou v roku 1988, pre-
tože manžel dostal prácu v JRD. V tom čase bola na materskej. Zamestnala sa 
od 1. 12. 1993 v Domove dôchodcov a DSS v Beckove najskôr ako sociálna 
pracovníčka na zastupovanie a od marca 1995 dostala trvalé pracovné miesto 
ekonómky. Od februára 2002 bola poverená funkciou riaditeľky domova a od 
25. 6. 2002 bola menovaná do funkcie riaditeľky domova. Prácu vykonávala až 
do 31. 12. 2006, kedy bol domov v Beckove zrušený. Do zamestnania sa do-
stala od 14. 5. 2007, kedy prijala prácu na zastupovanie na Obecnom úrade 
v Beckove, správa daní a poplatkov, a potom od 1. 4. 2008 do 31. 12. 2008 
pracovala ak účtovníčka na OcÚ. Zo zamestnania sa rozhodla odísť kvôli potrebe 
dokončiť štúdium práv. Preto od februára 2009 nastúpila na polovičný pracovný 
úväzok ako vedúca sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov JOB a DSS Re-
fugium, n. o. Trenčín. Štúdium práva ukončila na PF UK Bratislava 5. júna 2009 
a v júli bola promovaná na magistru. Od 1. októbra 2011 bola menovaná do funk-
cie riaditeľky Refugium, n.o., kde funkciu vykonávala do konca júla 2016. V júni 
2012 zložila rigoróznu skúšku na Katedre finančného práva a daňového práva 
Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a získala titul JUDr. Od 
roku 2006 do roku 2010 bola členkou sociálnej komisie v Beckove. Od 1. 4. 
2010 bola zvolená hlavnou kontrolórkou obce a túto funkciu vykonávala do kon-
ca marca t.r. v rozsahu 11 hodín mesačne.                              

NEDEĽA – 21. 8. 2016 

SLÁVNOSTNÉ UDELENIE CIEN STAROSTU OBCE
Uz.č.186/2016 – Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce udeliť 

Ceny starostu obce JUDr. Ivane Hudecovej, bytom Beckov č. 203, za dlho-
ročnú obetavú prácu vo funkcii hlavnej kontrolórky obce a Redakcii Beckov-
ských novín pri príležitosti 20. výročia ich vzniku.

Neodmysliteľnou súčasťou letných prázdnin sú 
u nás Beckovské slávnosti v júli a v auguste Dni 
obce. Nechýbala na nich ani výstava, ktorú pri-
pravili beckovské seniorky. Výstava bola súčasťou 
slávností už po siedmy raz, preto sa už veru ťaž-
ko hľadalo, čo by sme vystavovali. Rozhodli sme 
sa pohľadať doma staršie, ale aj novšie „náučné“ 
knihy - ako napr. varenie, pečenie, háčkovanie, by-
linky, šitie, pletenie a pod. a k tomu pridať aj zo-
pár ukážok. Návštevníci mali možnosť vidieť krásne 
háčkované veci ako tanieriky, anjelikov či zvončeky. 
Zraky sa tiež upierali na anjela zhotoveného „tech-
nikou“ z novinového papiera. A nakoniec malí i veľ-
kí mohli ochutnať pekne vyzdobené medovníčky. Aj 
napriek veľmi nepriaznivému počasiu počas BS vý-
stavu si pozrelo do dvesto ľudí a na Dňoch obce 
20. 8. 2016 šestesiat ľudí.          Mária Mináriková

Výstava 2016

Foto: Janka Ježovicová

Foto: Soňa Jaroščiaková Foto: Soňa Jaroščiaková
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Od 15. do 19. 8. 2016 sa na beckovskej evanjelickej fare konal denný biblic-
ký tábor. Hlavnou témou bol biblický príbeh o Nehemiášovi, ktorý bol povolaný 
opraviť múry v meste Jeruzalem, no tiež ho duchovne pozdvihnúť. 

Tábora sa zúčastnilo 13 detí, o ktoré sa staralo 8 vedúcich. Spoločne sme 
hrali ráno hry, rozprá-
vali sme si o Nehemi-
ášovi, spievali piesne 
Pánu Bohu. S deťmi 
sme vytvárali jeruza-
lemské hradby a rôz-
ne iné ručné práce. 
Po obede sme súťa-
žili v dvoch tímoch – 
Jeruzalemské labky 

a Modrí žraloci. Súťaže prebiehali na Bec-
kovskom hrade, v parku a spravili sme si aj 
okruh cez Beckov.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým, 
ktorí boli ochotní a hocijakým spôsobom 
prispeli do tohto tábora! Vedúci pripravili pre 
deti množstvo aktivít a súťaží a taktiež zvesť 
Božieho slova, ktorá je na takomto tábore 
neodmysliteľná. 

A v prvom rade patrí vďaka Pánu Bohu za 
to, že nám dal podmienky na vykonanie tohto 
tábora, na ktorom sme prežili krásny a požeh-
naný čas. Vďaka Mu patrí aj za ochranu a vy-
darené počasie.                                        D.V.

udalosti kontaktujú okamžite i dobrovoľných hasi-
čov z obce. 

Pri písaní týchto riadkov mi nedá nespomenúť 
pokračovanie dobrej spolupráce medzi hasičmi 
a zamestnancami obecnej prevádzky pri prípra-
ve augustových Dní obce 2016. V sobotu od sko-
rých ranných hodín, počas varenia guláša, pomá-
hali prevádzkarom pri stavaní stánkov, ako i pri ich 
skladaní po skončení slávnostného dňa. Vďaka 
všetkým zamestnancom obecnej prevádzky sme 
počas osláv Dní obce mali na čom sedieť, kape-
la mala pripravený stan, všetko bolo chlapcami sta-
rostlivo dovezené z obecného úradu a po skonče-
ní i starostlivo spratané a všetky priestory očistené 
od odpadkov.                                  Petra Šutovská

číslo 4 - august 2016

Slávnostná bohoslužba na hrade – sv. Cyril a Metod
Bolo krásne slnečné dopoludnie 5. júla 2016. Už 

tradične v tento deň sa na hrade Beckov konala sláv-
nostná Bohoslužba. Tentokrát ju viedli dvaja evanje-
lickí kňazi. Brat farár z Beckova Mgr. Dušan Vaňko 
a brat kaplán z cirkevného zboru Nové Mesto nad Vá-
hom Mgr. Milan Bartko. Samozrejme, nesmel chýbať 
ani Beckovský spevácky zbor, ktorý svojimi piesňami 
nádherne dopĺňal bohoslužbu. Brat farár Dušan Vaň-
ko nám v kázni Slova Božieho pripomenul, že bratia 
Cyril a Metod vyšli z cirkevného zboru v Tesalonikách 
(Solún). Bol to cirkevný zbor, ktorý založil apoštol Pa-
vel na svojej misijnej ceste. Je úžasné vidieť, ako po-
slušnosť a viera v Pána Boha jedného človeka moh-
la tak hlboko zasiahnuť až do Európy, a potom aj na 

naše územie skrze Cyrila a Metoda. Prišli na územie 
Veľkej Moravy, kde videli, že ľudia veria v rôzne prí-
rodné božstvá. Kázeň brata farára nás viedla k zamys-
leniu sa nad svojimi životmi, či aj my nie sme spútaní 
poverami alebo modlami tohto sveta, ako to bolo ke-
dysi. Atmosféru spomienky na bratov zo Solúna dopl-
nil práve starosloviensky Otčenáš v podaní Beckov-
ského speváckeho zboru. Bolo úžasné, že sme sa 
mohli práve na takomto historickom mieste pozastaviť 
a zamyslieť nad tým, aký odkaz nám do života odovzdá-
va viera Cyrila a Metoda. Vďaka Bohu za nich.            RP 

Folklórny deň v Slavkove

Malebná moravská obec Slavkov je našou družob-
nou obcou. A v tejto obci sa 6. augusta 2016 konal už 
po piaty raz Folklórny deň, na ktorý sme boli pánom 

starostom Mgr. Liborom Švardalom pozvaní. Na tomto 
podujatí sa zúčastnilo 19 občanov našej obce. V úvo-
de folklórneho popoludnia nás pán starosta Slavkova 
milo privítal a pán Ing. Jaroslav Martiš, poslanec našej 
obce, s pani Jankou Ježovicovou, ktorá má na sta-
rosti okrem iného kultúru a šport, mu odovzdali dar-
ček od našej obce - mladý javor, aby im skrášľoval ich 
obec spolu s tabuľkou, kde z jednej strany bolo veno-
vanie a z druhej strany panoramatický snímok Becko-
va. Potom už začal samotný program. Mali sme mož-
nosť vidieť folklórne súbory, počuť spevácke zbory, 
cimbalovú muziku a nechýbala ani prehliadka krojov. 
Spolu vystúpilo 350 účinkujúcich.

Slavkovčania nezabudli ani na malé občerstvenie 
pre nás - chutný rezeň, pivo, malinovku, moravské 
víno a výbornú slivovicu. Ako to býva na takýchto pod-
ujatiach, konal sa aj jarmok – boli tu stánky s výrobka-
mi z ovčej vlny, bylinkami, frgáľmi a pod. Medzi tými, 
čo prijali pozvanie, boli aj beckovskí seniori, ktorí sa 
stretli so svojimi rovesníkmi. Veríme, že je to začiatok 
nadväzovania nových priateľstiev.    

Pani Ježovicová pozvala Slavkovčanov na naše 
Dni obce. Devätnásť zástupcov našej obce zažilo 
skutočne veľmi príjemné a na kultúru bohaté sobot-
né popoludnie.                             Mária Mináriková

Denný biblický detský tábor evanjelickej cirkvi a. v.

V posledný júlový deň sa Beckovom prehnala búrka a výdatný dážď spôsobil 
nahromadenie vody v častiach obce, ktoré začalo ohrozovať obydlia občanov. 
Bol potrebný zásah. Veliteľ hasičov Marek Šutovský a dobrovoľný hasič Oliver 
Tekula vykonali obhliadku pri dome p. Mariána Nemčeka v blízkosti parku a za 
pomoci ochotných zamestnancov obecnej prevádzky p. Malca a p. Košúta na-
hromadenú vodu odčerpávali fekálnym autom. Počas uvedenej búrky prúd vody 
bral so sebou množstvo zeminy, a tento problém bol riešený hneď na druhý deň 
za pomoci ťažkej techniky firmy REX. Počas prvých augustových dní a za pomo-
ci hasičskej Tatry čistili zamestnanci obecnej prevádzky ulice pod vinohradmi až 
po Veternú ulicu ako i v časti Vadičov. 

Prosíme všetkých občanov, ktorí sa v budúcnosti dostanú z dôvodu živelných 
pohrôm do situácie, ktorá ohrozuje ich majetok alebo životy, aby bezodkladne 
kontaktovali kompetentnú osobu, ktorou je starosta obce a oznámili skutočnosť 
včas. Dokonca je možné oznámiť skutočnosť i na integrovanom záchrannom 
systéme 112, kedy už operátor posunie informáciu na hasičov a tí podľa rozsahu 

Hasiči a obecná prevádzka pri zásahu

Poznámka: Až po uzávierke minulého čísla BN sme sa dozvedeli, kto bude vykonávať bohoslužbu.  
Za chybnú informáciu na strane 19 sa čitateľom ospravedlňujeme.

V tomto roku sa opäť obnovila spo-
lupráca a priateľstvo medzi beckov-
skými hasičmi a hasičmi z partnerskej 
obce Slavkov. Stretli sa počas výroč-
ných schôdzí a ďalším milým dôvodom 
na stretnutie boli augustové Dni obce 
Beckov, kedy k nám Slavkovčania za-

vítali a zapojili sa do súťaže o Majstra 
varešky. Pri tejto príležitosti odovzdali 
chlapci hasiči z DHZ Beckov (Dobro-
voľný hasičský zbor) pripravené ves-
lo, ktoré bude putovné a v sobotu bolo 
odvezené do Slavkova. Má byť symbo-
lom vzájomného priateľstva medzi dob-

Hasičské veslo priateľstva
rovoľnými hasičmi v partnerských ob-
ciach a milým dôvodom na vzájomné 
stretnutie. Celkom obyčajný kus dreva, 
s jednoducho vypálenými nápismi sa 
stal zrazu dôležitým a podstatným prv-
kom na plávanie vo vodách vzájomné-
ho porozumenia a spoznávania sa. Ne-

treba veľké dary, stačí symbol a vôľa na 
udržanie dobrých vzťahov. Beckovskí 
hasiči sú chlapci šikovní a všetko k prí-
prave vesla priateľstva si spoločne pri-
pravili sami. Oceneniahodný je nie len 
nápad, ale i vôľa plávať s veslom ďalej.

Petra Šutovská

Foto: JŠ

Foto: MJ

Foto: DB
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Zuzka, vieme o tebe, že si mladá žena s túžbou 
a chuťou cestovať. Naposledy si žila pol roka v In-
dii. Takže by sme boli radi, keby si nám svoje dojmy 
zo života v Indii sprostredkovala v tomto rozhovore.

1. Čo ťa viedlo do Indie? Prečo práve India?
India nebola úplne moja voľba. Mojím snom bolo 

ísť do Afriky. Pred rokom a pol som bola sa stáži 
v Nórsku. Nórsko je veľmi bohatá, vyspelá krajina. 
Vtedy som si povedala, že keď práca s deťmi a na 
projekte v takejto vyspelej krajine zanechala vo mne 
hlbokú stopu, akú stopu potom vo mne zanechá prá-
ca v oveľa chudobnejšej krajine. Začala som teda 
riešiť Afriku. Pôvodne som mala ísť do Rwandy alebo 
do Lesota, ale na tie misie vybrali nakoniec iné dob-
rovoľníčky a mne zostala India. Dnes, po pol roku 
života v Indii, to vnímam ako jedno z najlepších roz-
hodnutí v mojom živote. 

2. Ako si sa tam dostala?
Začalo to tak, že jedna kamarátka napísala do fa-

cebookovej skupiny, že hľadajú dobrovoľníkov do Af-
riky. Ja som vedela, že to je príležitosť pre mňa. Ona 
ma spojila s lekárom, ktorý sa volá Juraj Benca. Je 
z národného onkologického ústavu v Bratislave. 
Vlastní neziskovú organizáciu pod názvom Čierno-
-biely svet, ktorá robí projekty v Afrike. On však úzko 
spolupracuje s Univerzitou sv. Alžbety, na ktorej sám 
prednáša a pomáha vyberať dobrovoľníkov na misie. 
Môj projekt bol cez túto univerzitu. S ním som roz-
behla komunikáciu a on mi povedal, že do Afriky už 
niekoho majú, ale že ak chcem môžem ísť do Indie. 
Ja som bola taká rozhodnutá, že keď ma pošlú aj do 
vojnovej zóny do Afganistanu, išla by som.

3. Čo si tam robila?
Robila som tam cez slovenskú neziskovú orga-

nizáciu Cesta domov. Cesta domov sa venuje fi-
nančnej ako aj materiálnej podpore detí v núdzi vo 
viacerých miestach štátu Karnataka. Prostredníc-
tvom sponzoringu dávajú možnosť študovať viac 
ako 500 deťom, ktoré sú podporované ľuďmi zo 
Slovenska a Čiech. Funguje to tak, že na webovej 
stránke www.cestadomov.sk si v sekcii „podporiť 
dieťa“ vyberiem Indické dieťa, ktorému chcem fi-
nančne vypomôcť. Kvalitné vzdelanie pre tieto deti 
je tá najväčšia pomoc, akú im kto môže poskytnúť. 
Vzdelanie pre nich znamená nádej na lepšiu bu-
dúcnosť. Sú to veľmi chudobné deti z kasty dalítov, 
ktorá v podstate ani v kastovom systéme neexistu-
je. Táto organizácia pôsobí v Manvi-Pannur misii, 
kde Manvi je mesto asi ako Nové Mesto nad Vá-
hom a Jagir Pannur je dedina asi ako Beckov. Ja 
som primárne pracovala v Manvi. Gro mojej práce 
bolo príprava materiálov pre sponzorov, preverova-
nie informácií o sponzorovaných deťoch, fotodoku-
mentácia, prekladanie textov na webovú stránku 
a mailová komunikácia so sponzormi. Okrem svo-
jich povinností som milovala, keď som vo svojom 
voľnom čase mohla učiť deti. Učila som angličtinu, 
raz aj sociológiu a náuku o morálke. 

Život v cudzine – Zuzana Benková v Indii
4. Koľko detí si mala na starosti?
V Manvi-Pannur misii máme okolo 350 detí.
6. Aké sú indické deti? Sú iné ako sloven-

ské? V čom?
Sú úúúžastné. Deti majú veľký rešpekt voči učite-

ľom, rodičom, vo všeobecnosti voči akejkoľvek auto-
rite. Oni sú k tomu vedené prísnou výchovou už od 
malička, lebo ak neposlúchali, hneď im išiel pohla-
vok. V škole, kde som učila, bolo úplne bežné, že 
učitelia fyzicky trestali deti, ak boli nedisciplinované. 
Niekedy bolo aj pre mňa ťažké sa na to pozerať, ale 
na druhej strane to bolo účinné. Veľmi sa tešia nám 
dobrovoľníkom, pretože sme pre nich iní a v niekto-
rých prípadoch aj smiešni. Čo na nich veľmi obdi-
vujem, že napriek tomu, ako ich veľa krát život tvr-
do skúša, majú neuveriteľnú radosť zo života a dali 
by vám aj to posledné. Láska, ktorú som dostávala 
od tých detí bola tak silná, že sa mi vďaka nej poda-
rilo uzdraviť po ťažkej otrave jedlom. V tom momen-
te som to vnímala ako zázrak. Práve tieto moje zlaté 
deťúchy sú to, čo mi tu doma teraz najviac chýba.

7. Akí sú Indovia, indická rodina?
Indovia sú veľmi pohostinní a dajú vám aj to, čo 

sami nemajú. Keď ste ich hosťom, tak sa cítite ako 
kráľ, lebo vám splnia všetko, čo si myslia, že si mys-
líte, že by ste mohli potrebovať. Dokonca ani myslieť 
nemusíte, keď ste u nich na návšteve, oni to zvládnu 
za vás. Na druhej strane, na môj rýchly bratislavský 
režim boli trocha lenivejší, čím potom aj mňa neskôr 
nakazili. Ale tak to má byť, do Indie sa nemá ísť na-
háňať, tam sa máš duchovne spoznávať. 

8. Čím sa živia ľudia v tej oblasti, kde si žila?
Hlavne poľnohospodárstvom. Primárnymi plodi-

nami sú bavlna, ryža, cukrová trstina a ragi (obilni-
na). Čo si dopestujú, to potom následne predávajú 
na trhu, vďaka čomu majú aký taký príjem.

9. Čo jedia ľudia v tejto oblasti?
Robia z ragi múky placky, ktoré sa volajú chapatis 

a roti. Tie obe som milovala. Ďalšou každodennou 
potravinou je ryža. K týmto jedlám väčšinou podáva-
jú osmaženú zeleninu alebo kuracie kúsky na rôzne 
spôsoby. Taktiež veľmi často používajú strukoviny, 
z ktorých pripravujú rôzne omáčky na ryžu. Kore-
niny, koreniny, koreniny – tie sú základom každého 
jedného jedla. Vďaka koreninám majú indické jedlá 
špecifickú chuť, ktorú máte možnosť ochutnať len 

v Indii. Indovia majú veľmi radi sladké, a keď sladké, 
tak poriadne. Každodennou záležitosťou je tam In-
dian Tea (čierny čaj s mliekom a cukrom).

10. Čo ťa tam najviac prekvapilo v pozitívne, 
alebo naopak aj negatívnom zmysle?

Najviac ma prekvapilo, že Indovia nepoužívajú 
toaletný papier. Oni si utierajú zadok ľavou rukou, 
ktorú si opláchnu troškou vody. Ale nikdy ľavú ruku 
nepoužívajú v súvislosti s jedlom alebo v kontak-
te s iným človekom. Toto bola jedna z vecí, čo som 
nevyskúšala a zostala som pri starom dobrom eu-
rópskom toaletnom papieri. Aj samotný obchodník 
v supermarkete mi hovoril, že ten papier objednáva 
len pre nás Európanov. Pozitívne ma prekvapili deti 
– tým, aké boli.

11. V čom ťa ovplyvnila India?
Materializmus. Tam som si uvedomila, že koľko 

málo stačí ľuďom k životu. Že tvoje šťastie v živote 
nezávisí od toho, koľko máš áut, domov, šiat, mo-
bilov, notebookov..., ale od toho, ako poznáš sám 
seba. Od toho, ako dokážeš akceptovať druhých 
a vďaka tomu, čo je iné sa dokážeš veľa učiť a po-
súvať v živote ďalej. V Indii sa mi len potvrdilo, že sa 
nechcem viazať k materiálnym veciam, lebo to člo-
veka púta k jednému miestu a nedovolí mu pohnúť 
sa ďalej. 

Ďalej som si len potvrdila, že každý jeden sme si 
tvorcami svojho šťastia. Myslím si, že je hlúpe žiť ži-
vot, ktorý si pre nás predstavujú iní, pretože si mys-
lia, že to je pre nás to najlepšie. Nikto za teba tvoj 
život žiť nebude, ty predsa musíš vedieť, čo je pre 
teba najlepšie, nie? Si to ty, ktorý musíš zobrať zod-
povednosť za seba a prestať sa stále na niekoho ale-
bo niečo vyhovárať. Dostali sme obrovský dar života, 
tak prečo ním plytvať pre predstavy druhých. Je to 
môj život, moja zodpovednosť.

12. Je niečo, čo ti chýba tu na Slovensku 
z Indie? 

Deti – a veľmi. 
13. Je niečo čo by sme sa mali my Slováci 

učiť od Indov?
No napadá ma jedna otrepaná fráza, ale pre 

mňa je veľmi výstižná: „Keď nejde o život, tak nej-
de o nič.“

14. Aké sú tvoje ďalšie plány?
Naďalej sa chcem venovať práci dobrovoľníka, 

tzn. cestovať po svete, pomáhať, učiť sa a hlavne 
si užívať život. Mojím snom je stať sa učiteľkou, tak 
chcem svoju „veškerú“ prácu, ktorú budem v bu-
dúcnosti robiť využiť v prospech svojej budúcej uči-
teľskej kariéry. V blízkej budúcnosti mám v pláne 
krátky výlet s kamošmi do Nórska, ďalej ma čaká je-
den týždňový mládežnícky projekt v Liptovskom Mi-
kuláši, a potom je tu jedno veľké prekvapenie, ktoré 
ešte ani moji milovaní rodičia nevedia, tak nebudem 
prezrádzať.

Pripravila RP

číslo 4 - august 2016

Peter Ondrejovič, populárny cestovateľ a pro-
pagátor našej obce, je veľmi dobre známy aj v ne-
ďalekej Bošáci – už desať rokov ho pozývajú do 
kultúrneho domu na pravidelné prezentácie foto-
grafií a zážitkov z jeho ciest po svete. Tohtoroč-
né stretnutie sa konalo v januári za sprievodu etno 
hudby kapely Ornamenty.

Výstavu fotografií z ciest Petra Ondrejoviča pri-
pravil obecný úrad v tomto roku ako sprievodnú 
akciu k hodom, ktoré sa konali 12.–14. augusta 
2016. Fotografie z Afriky a Ameriky dopĺňali krás-
ne krojované bábiky z dielne Rastislava Belloviča 
z Lukáčoviec pri Nitre.

Beckova výstava v Bošáci

Na fotografii Tatiana Helíková, OcÚ Bošáca, a Pe-
ter Ondrejovič.



Beckovské novinyBeckovské NOVINY          www.obec-beckov.skî 8

Úspechy našich žiakov v prírodovedných predmetoch

                     Skutočné priateľstvo – Rozpráva pán RafaelČas na rozprávku

číslo 4 - august 2016

Juliana beží k svojmu milovanému 
orechu. Sadne si na hojdačku a plače. 
„Rafael, Rafael, som veľmi nešťastná. 
„Čo je, čo sa deje, dieťa moje?“ „Ach, 
moja veľmi dobrá kamarátka odchádza 
preč, sťahujú sa. Ja neviem, ako si na 
to zvyknem. Mám ju tak rada a bude te-
raz tak ďaleko. Budeme sa vidieť mož-
no len raz alebo dvakrát do roka. Och, 
ako mi je smutno. A tak sme sa tešili, že 
budeme v škole spolu sedieť.“ Juliane 
sa po tvári rinuli slzy také veľké, že keď 
padali na zem, bolo počuť ak cinkali. 
Nie, ony necinkali, ony priam klopali. 
„Juliana!“, láskavým hlasom prehovo-
ril Rafael a objal ju svojimi konármi, tak 
jemne, ako sa len dalo. S takou láskou 
obkolesil Julianu svojimi konármi, ako 
to vedia iba stromy. „Ja ťa chápem.“ Za-
šepkal. Vtom sa Juliana vytrhla z jeho 
objatia a zakričala: „Ako ma ty, strom, 
môžeš chápať? Veď rastieš na jednom 
mieste celý život. A neviem o tom, že 
by stromy mohli mať priateľov, teda 
okrem nás ľudí!“ „Nie je to celkom tak, 
ako si myslíš,“ povedal pokojne Rafa-
el. „Porozprávam ti, čo sa mi stalo, keď 
som bol oveľa mladší ako teraz a oveľa 
menší. Keď ma tu zasadili, nebol som 
tu taký sám, ako je tomu dnes. Blízko 
mňa posadili ešte jeden orech. On bol 
vždy odo mňa väčší a krajší. Vždy mal 
viac listov, krajšiu korunu a aj viac ore-
chov. Vôbec som sa s ním nechcel roz-

právať. On sa mi často prihováral. Kaž-
dé ráno, keď vstal, tak si ponaťahoval 
konáre, zazíval a vravieval s úsmevom 
na tvári: „Dobré ránko, susedko, ako 
ste sa vyspali?“ Ja som sa tváril, že ho 
nepočujem. A len tak potichu som od-
vrkol: „Dobré, dobré.“ Juliana vtom vy-
kríkla: „Ale čo to má spoločné s tým, že 
mi odchádza moja priateľka?!“ „Upo-
koj sa a počúvaj ďalej, čo sa stalo. Ja 
som mu závidel, dokonca som si mys-
lel, že keď on bude ten väčší a krajší, 
tak mňa vytnú a jeho nechajú. Okrem 
toho som si myslel, že to on mi berie 
všetky živiny z pôdy, aby som nemohol 
rásť. Tak som len nahnevane celý deň 
stál a premýšľal o tom, ako ma kvôli to-
muto tu budú musieť vytnúť. A môj su-
sed sa celý deň usmieval a často sa mi 
prihováral. Ale ja som ho ignoroval. Až 
raz mi vraví: „Počuj, susedko, to sa bu-
deš takto mračiť celý život? Čo som ti 
spravil? Ja predsa nemôžem za to, že 
stojím tu, vedľa teba. Buďme kamarát-
mi, bude nám spolu veselšie.“ Ja som 
sa opäť tváril, že ho nepočujem. Vra-
vím si, že nie je to zlý nápad, ale s ním? 
Nie, nikdy! Pomyslel som si. O nejaký 
čas som však ochorel. Napadli ma bak-
térie, ktoré spôsobovali, že moje listy 
žltli a opadávali. Bol som nešťastný, už 
som nemal na sebe skoro žiadne listy, 
a to bolo leto. Vedel som, že sa toho 
nezbavím. Myslel som už na najhoršie. 

Jediné, čo by mi pomohlo zlikvidovať 
batérie bol dážď, ale ten neprichádzal. 
V jeden tichý večer, keď som si mys-
lel, že už zahyniem, som si spomenul 
na to, ako som ignoroval môjho suse-
da. Začalo ma to veľmi trápiť. Nevedel 
som ani ako sa volá a on chcel byť mo-
jím kamarátom a ja, hlúpy, som nech-
cel, a teraz som tu v chorobe a ešte aj 
opustený. Rozhodol som sa, že sa mu 
pokúsim prihovoriť, i keď som ani veľ-
mi nedúfal, že po tom všetkom sa so 
mnou vôbec bude baviť. „Ahoj, ako sa 
voláš?“ S úsmevom bez veľkého pre-
kvapenia mi odpovedal: „Leonard.“ 
„Leonard, prepáč mi, odpusť, že som 
ťa ignoroval, závidel som ti. A teraz, 
keď už je so mnou koniec, aspoň mi 
odpusť.“ „Rád ti odpúšťam a neboj sa, 
nie je koniec.“ „Ako to?!“ Vykríkol som. 
Vtom začalo pršať. „Ako je to možné? 
Prší!“ Vtedy som to pochopil. „To ty, 
však?“ „Áno, ja som požiadal vetrík, aby 
prihnal mraky, ktoré ťa svojim dažďom 
uzdravia.“ „Och, ďakujem ti. Ty si ma 
neprestal mať rád, aj keď som ťa od-
mietal. Ty si skutočný priateľ.“ A tak sa 
odvtedy z nás stali nerozluční priatelia, 
akých pod slnkom medzi stromami ne-
bolo. Šantili sme spolu, kývali sme sa 
spolu vo vetre, hrali šuškanú a okrem 
toho stále sme sa rozprávali a rást-
li do krásy. Boli sme ako bratia, jeden 
druhému sme si pomáhali a mali sa radi 

asi ako žiadne iné stromy.“ „A čo, no 
a čo sa stalo?“ Netrpezlivo sa pýtala 
Juliana. Jedného dňa si Leonarda prišli 
obzrieť záhradkári. Ja som vedel, že je 
zle. Prídem o najlepšieho priateľa. Pla-
kali sme dlho. Lúčili sa. Leonarda zo-
brali a presadili do inej záhrady, niekde 
tu v susedstve, ale neviem presne kde. 
Odvtedy sme sa nevideli, lebo my stro-
my nemáme nohy ako vy ľudia, že by 
sme sa mohli navštíviť. Dlho, dlho som 
bol smutný a asi aj Leonard. Ale uve-
domil som si, že tu by nám pôda ne-
stačila. Naše koruny sa už začali pre-
pletať, prestávali sme rásť. Tak som si 
uvedomil, že je to pre nás tak lepšie, 
i keď ťažšie. Preto, aby sme mohli rásť, 
aby sme mohli mať orechy a mohli sa 
rozvíjať, je dobré, že Leonarda presa-
dili. I keď bolí to ešte dnes, keď si na 
to pomyslím. Ale občas si pošleme lis-
ty po vetríku, a tak vieme jeden o dru-
hom, ako sa má. A radi sa máme stále 
rovnako. A tak aj ty a tvoja kamarátka. 
Neboj sa, môžete si posielať listy, do-
konca sa môžete aj navštíviť a o to viac 
sa budete tešiť jedna z druhej. Ale teraz 
je pre vás dobré, pre váš rast a rozvoj, 
aby ste každá boli na tom mieste, kde 
ste.“ Juliana sa upokojila. A vraví: „Áno, 
pochopila som, každá máme svoje 
miesto v živote, a tam máme žiť a robiť 
ľudí okolo seba šťastnými.“

 RP

„Múdrosť možno dosiahnuť: 1. skú-
senosťou, to je cesta najťažšia, 
2. napodobnením, to je cesta naj-
ľahšia, 3. premýšľaním, to je cesta 
najušľachtilejšia.“ KONFUCIUS

Začala som myšlienkou, ktorú si 
pamätám zo školských lavíc, ktorú 

nám učiteľ matematiky napísal na tabuľu skôr, ako začal 
vysvetľovať nové učivo. Určite by sa potešil, keby vedel, že 
táto myšlienka zostala u mňa hlboko v pamäti. Zaujať žia-
kov na predmete, ako je matematika či fyzika, nie je veru 
vždy ľahké. Väčšina žiakov tieto predmety neobľubuje, po-
važuje ich za niečo ťažké, nepochopiteľné. Stačí sa však 
naučiť zopár poučiek, vzorcov, pri niektorých príkladoch 
použiť aj logiku a predmety už nemusia byť pre mnohých 
strašiakom. Niektorí žiaci majú logiku viac rozvinutejšiu, 
alebo hovoríme, že takíto žiaci majú matematické nada-
nie. Aj v našej škole sú takíto žiaci, ktorí každoročne re-
prezentujú školu svojimi výbornými výsledkami. 

Tento školský rok v našej škole žiaci dosiahli veľmi pekné 
umiestnenia v prírodovedných súťažiach, ktoré sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke:

Názov súťaže       
Meno žiaka Trieda Umiestnenie 

Matematická olympiáda – okresné kolo 
Rastislav Hyža 6. trieda 1. miesto
Pytagoriáda – okresné kolo 
Rastislav Hyža 6. trieda  1. miesto
Ján Gába 8. trieda 3. miesto
Fyzikálna olympiáda – okresné kolo 
Radoslav Macejka 9. trieda 1. miesto
Fyzikálna olympiáda – krajské kolo 
Radoslav Macejka 9. trieda 3. miesto

Bola raz jedna kravička, volala Belanka a býva-
la na farme vedľa diaľnice. Kravička sa sťažova-
la, že je tam taký hluk, že nemôže poriadne spá-
vať, skrátka, nepáči sa jej tam. Tak si povedala, že 
z farmy ujde preč. Ušla, ale gazda ju chytil a dal 
späť do ohrady. Ale kravičke sa to nepáčilo a ušla 

k Zelenej Vode, a tam sa jej veľmi zapáčilo. Keď-
že bola veľmi hladná, tak zašla do kukuričnej siláže 
a poriadne sa nažrala. Potom našla cestu k Váhu, 
a tam sa poriadne napila vodičky. Pretože bola veľ-
mi unavená, tak si ľahla a zaspala. Ráno sa zobudi-
la a zistila, že sa jej zväčšilo brucho. Zľakla sa, že 

po výdatnom spánku a dobrej strave bude tučná 
ako košina! Rozhodla sa, že začne plávať na Zele-
nej Vode, aby spálila kalórie a schudla. Žila si tam 
šťastne až do smrti. 

O autorovi prezradíme, že má šesť rokov a veľmi sa 
teší do prvej triedy. Rozprávku zapísala jeho babka.

Rozprávka predškoláka

Súťaž zručnosti – okresné kolo v kategórii elektrotechnika
Radoslav Macejka 9. trieda  1. miesto
v kategórii strojárstvo
Jakub Jurčacko 9. trieda  5. miesto
Nedá mi, aby sme si nepripomenuli aj minuloročných repre-
zentantov našej školy: 

Názov súťaže
Meno žiaka Trieda Umiestnenie

Matematická olympiáda – okresné kolo
Rastislav Hyža 5. trieda 1. miesto
Pytagoriáda – okresné kolo
Romana Gestingerová 6. trieda 1. miesto
Radoslav Macejka 8. trieda  1. miesto
Rastislav Hyža 5. trieda  2. miesto
iBobor – informatická súťaž
Ján Gába 7. trieda 100% úspešnosť
Náboj Junior – matematicko-fyzikálna súťaž 
Samuel Potoček 8. trieda, Radoslav Macejka 8. trieda, 
Timotej Dúha, 9. trieda, Patrik Fiala, 9. trieda 3. miesto
Súťaž zručnosti – okresné kolo v kategórii elektrotechnika 
Patrik Fiala 9. trieda  3. miesto
Timotej Dúha 9. trieda  4. miesto

Ďakujeme im za reprezentáciu školy, za vytrvalosť a ocho-
tu spraviť niečo viac. Ich vedomosti a zručnosti sa podpísa-
li pod výborné výsledky, na ktoré môžeme byť právom hrdí.

 Mgr. Anna Čičalová, vedúca PK
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Vychovať dobrého a čestného človeka je naozaj ťažké. Iba dobrý rodič vie, 
koľko námahy a odriekania to stojí. Okrem pedagogických schopností je po-
trebný aj osobný príklad, pochopenie, ale hlavne láska. Nie je umením ani 
profesionalitou mať rád len žiakov múdrych, svedomitých, poslušných, ale po-
slaním učiteľa je mať rád aj žiakov, ktorým sa v škole nedarí, ktorí sú ako živé 
striebro a pri ktorých aj vlastní rodičia často strácajú nervy. Hovorí sa, že bez 
dobrého učiteľa nie je škola školou, veď žiak trávi v škole s učiteľom viac času 
ako s rodičmi. Preto by mal byť učiteľ najdôležitejším činiteľom výchovy. 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí žiaci
Každý z vás v školskom roku 2015/2016 prežil v budove našej školy svoj 

vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy i úsmevné chvíle. Pre všetkých sa 
stala naša škola či chceme alebo nechceme súčasťou nášho života.

10 mesiacov ste usilovne pracovali pod vedením svojich učiteľov. Učitelia 
vás viedli, posmeľovali, posúvali vpred a odkrývali vám cestu k poznaniu a du-
chovnému bohatstvu. Vzdelávali vás, vychovávali a usmerňovali v zložitých ži-
votných situáciách. Viem, že život žiaka je náročný, ale na druhej strane je aj 
radostný a krásny, plný zábavy, kamarátstva, ba  aj lásky. Školský rok sa končí 
a nastal čas bilancovania a hodnotenia vašej práce. Dnes si z rúk svojich tried-
nych učiteľov prevezmete vysvedčenie so známkami, ktoré najviac odzrkadľujú 
úroveň a mieru zvládnutia vzdelávacieho programu a vášho prístupu k povin-
nostiam, ktoré od vás vyžadovala škola.

Pre mnohých z vás to bol rok určite veľmi úspešný, pre niektorých menej 
úspešný, pre niektorých prvým rokom školských povinností na základnej ško-
le, a pre našich deviatakov zase rokom posledným.

Žiakom, ktorí dosiahli výborné študijné výsledky by som chcel poblahoželať 
a popriať veľa zdaru aj v ďalších ročníkoch. Blahoželám aj žiakom, ktorí obsadili 
popredné miesta v rôznych olympiádach, v okresných a obvodných súťažiach. 
Ďakujem im za úspešnú reprezentáciu školy.

Najlepšími žiakmi, ktorí počas celého školského roka dosahovali výborné 
výchovno-vzdelávacie výsledky a úspešne reprezentovali našu školu v rôznych 
súťažiach, sú za prvý stupeň Adriana Laura Vanková, žiačka 4. ročníka a za 
druhý stupeň Radoslav Macejka, žiak 9. ročníka. Radoslav Macejka zároveň 
dostáva Cenu starostu obce ako najúspešnejší žiak školy za dosiahnutie vý-
borných výchovno-vzdelávacích výsledkov počas celého štúdia a viacnásobnú 
reprezentáciu školy v rôznych súťažiach - na fotografii vpravo.

Zvlášť sa chcem prihovoriť k našim deviatakom
Milí deviataci. Deväť rokov ubehlo ako voda a vy teraz prežívate v našej škole 

posledné okamihy. Za tento dlhý čas ste sa zmenili na krásnych mladých ľudí, 
ktorí sú určite pýchou svojich rodičov. Po celý čas vám bola naša škola vašim 
druhým domovom a pani učiteľky vám boli druhou mamou. Vedomosti, ktoré ste 
nadobudli v škole nech sa vám stanú vo vašom živote veľkým bohatstvom a šťas-
tím. Všetkým vám želám veľa zdravia, šťastia a študijných úspechov na stredných 
školách a dúfam, že na našu školu budete spomínať len v tom najlepšom.    

Vážený pedagogický zbor, kolegyne a kolegovia
Z tohto miesta vám vyslovujem hlboké poďakovanie za odvedenú prácu pri 

výchove a vzdelávaní žiakov našej školy a naplnenie vášho poslania. Povolanie 
učiteľa je povolaním ťažkým. Vyžaduje si prinajmenšom: trpezlivosť, ochotu, 
empatiu, úsilie, toleranciu a lásku k deťom a to i k tým, ktoré sa vždy nesprávajú 
veľmi dobre, alebo ani chválitebne, ba dokonca aj horšie. Nejde teda o povola-
nie pre každého, ale podľa Komenského o povolanie ľudí „vznešených pováh“. 
Učiteľ národov Ján Amos Komenský bol hlboko presvedčený, že dobrá škola 
robí človeka lepším a múdrejším. Ja dúfam, že vašou prácou a pričinením sa 
nám podstatnou mierou podarilo tento odkaz naplniť. Ešte raz – veľká vďaka.

Nesmiem zabudnúť ani na našich THP pracovníkov. Chcem poďakovať na-
šim pani upratovačkám, pani kuchárkam, pánovi školníkovi a ekonómke ško-
ly, ktorí svojou prácou zabezpečujú kompletný servis, bezproblémový chod 
a hospodárenie našej školy.

Škola však nie je len o učení sa. Som rád, že i tento rok sme sa zapojili do 
ZBERU PAPIERA, čím sme prispeli k ochrane našej prírody. Spolu sme na-
zbierali 2578 kg. Víťazné triedy si do svojho triedneho fondu pripísali finančnú 
čiastku (6. trieda - 417 kg - 35 €, 8. trieda – 450 kg - 25 €, 1. trieda – 342 kg 
-15 €) a najlepší „zberači – jednotlivci“ – Šimon Čaňo (265 kg), Adriana Lau-
ra Vanková (247 kg) a Dominik Čaňo (235 kg) boli odmenení peknými vecný-
mi cenami. Touto cestou sa chcem poďakovať hlavne rodičom, žiakom a všet-
kým, ktorí sa zapojili do zberu papiera. Dúfam, že budúci školský rok budeme 
aspoň tak úspešný ako tento školský rok.

Pred nami máme dva mesiace prázdnin. Prajem vám, aby ste si dobre od-
dýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest 
a vecí na našej krásnej planéte. Získajte zážitky, skúsenosti, priateľstvá a mož-
no aj lásky, ktoré vás obohatia a naplnia. Nech sú vaše prázdniny plné slneč-
ných dní.

 Mgr. Jozef Pekarovič, riaditeľ ZŠ s MŠ JMH v Beckove

Dokonalý človek používa svoje srd-
ce ako zrkadlo. Nejde za vecami, ani 
im nejde v ústrety: zrkadlí ich, ale ne-
drží ich. Preto môže prekonať svet 
a zostať nezranený. Nie je otrokom 
svojej slávy, nemá pánov, neženie sa 
za činnosťou, neženie sa za pozva-
ním. Všíma si aj toho najmenšieho, 
a predsa je nevyčerpateľný, nakoľko 
je nad svojim ja.

VÁŽENÉ KOLEGYNE, KOLEGA, 
MILÍ DEVIATACI

Ste ešte bezstarostní, robíte si 
srandu aj z toho, čo na smiech nie 
je. Ste hluční, niekedy sa zdá, ako-
by ste chceli svojím krikom prekričať 
celý svet. Možno ste takí preto, že sa 
stále cítite chránení. Chránení ako 
vtáci v klietke pod krídlami rodičov 
a učiteľov. Ale prišiel čas odpútať sa 
a prísť k hraniciam tej klietky, pozrieť 
sa von a zistiť, aké lákavé ponuky vám 
dáva svet za klietkou. Chcete ísť von, 
chcete svojou silou rozbiť tú klietku 
a hlasom si vykričať lepší zajtrajšok 

NA KONCI ŠKOLSKÉHO ROKA Rozlúčka s deviatakmi
a dokázať, že každý jeden z vás sa 
chce stať človekom medzi ľuďmi. 

Vaši rodičia vás vychovali za dob-
rých a čestných ľudí.

Vychovali vás tak, aby ste život brali
ako krásu - ktorú treba obdivovať,
ako sen - ktorý treba vyplniť,
ale aby ste brali život aj ako boj - 

ktorý treba bojovať, 
aby ste ho brali ako smútok - ktorý 

treba prekonať,
ale i šťastie - ktoré si treba zaslúžiť. 
Všetko má svoj začiatok a koniec. 

Pomaly, ale isto sa blíži koniec jednej 
z etáp vášho života, a tak dúfam, že 
tento koniec bude krásny a nasledu-
júci začiatok niečoho nového nezná-
meho ešte krajší. Prajem vám, aby 
ste vykročili do novej školy s hrdo 
vztýčenou hlavou a krásnymi spo-
mienkami na roky prežité na základ-
nej škole, prajem vám, aby sa všetky 
vaše sny stali skutočnosťou.

   Mgr. Jozef Pekarovič, 
riaditeľ školy

29. august
29. augusta 1944 poobede dostalo povstalecké vedenie správy o vstu-

pe nemeckých vojsk na Slovensko. Čaká, že vláda Slovenského štátu 
vydá rozkaz na obranu. No nestalo sa. 29. augusta pluk. Golian vydal roz-
kaz na začatie povstania. Začal vysielať Slobodný vysielač v Banskej Bys-
trici. Začiatok povstania sprevádzali hlavne organizačné problémy, svoje 
urobila i propaganda. Na stranu povstalcov sa pridávali vojenské posádky, 
ale i radoví občania. K prvým bojom došlo v okolí Žiliny. V nasledujúcich 
dňoch sa bojovalo skoro na celom strednom Slovensku. 5. 9. 1944 bol 
pluk. gen. št. Golian povýšený na brigádneho generála a zároveň sa stal 
veliteľom Slovenskej armády. SNR vyhlásila mobilizáciu, po jej prebehnutí 
sa zvýšil počet vojakov povstaleckej armády na 47 tisíc. Povstalci nemali 
dostatok materiálneho vybavenia, zbraní, ani dostatočný výcvik oproti ne-
meckej armáde. Málo sa spomína, že 17. 9. 1944 na letisku Tri duby pri-
stáli štyri americké B-17, priviezli vojenskú misiu ako i zbrane a lieky. Bola 
vyhlásená druhá mobilizácia, 60 tisíc ľudí, no zbrane stále chýbali. Po-
vstalci boli vyčerpaní, nadšenie vyprchávalo, neskúsení vojaci mali strach 
z nemeckých tankov. Časť povstalcov sa vydá do hôr a odtiaľ robia prepa-
dy Nemcov. Prešli na partizánsky spôsob boja. Mnoho vojakov sa nevrá-
tilo domov alebo padlo do zajatia. 30. októbra 1944 gen. Höfle za účasti 
prezidenta Tisa usporiadal vojenskú slávnosť. Prezident Tiso slúžil omšu, 
vyznamenal príslušníkov SS a ďakoval Hitlerovi...

  Ľubomír Paulus

SNP malo rôzne názvy: Povstanie roku 1944, Povstanie v roku 1944, Slo-
venské povstanie, Stredoslovenské povstanie, Banskobystrické povstanie, 
Augustové povstanie, Slovenské národné povstanie. Názov, ktorý požívame 
dnes – Slovenské národné povstanie – bol uzákonený uznesením Slovenskej 
národnej rady z 23. 7. 1948.                                                     Ľubomír Paulus

Slovenské národné povstanie
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Dňa 19. augusta 2016 na 
cintoríne v Novom Meste nad 
Váhom sa rodina a široká verej-
nosť z Nového Mesta aj okolia 
navždy rozlúčila so Štefanom 
Ivanom, dlhoročným pracov-
níkom SPŠ v Novom Meste 
nad Váhom, futbalistom TJ Slo-
van - Beckov a srdcom stále 

Beckovčanom. Kde mohol, tam propagoval našu 
obec, vždy bol ochotný každému pomôcť. 

Zomrel 17. 8. 2016 vo veku 84 rokov. 
Česť jeho pamiatke!                                       PH

Dňa 15. 7. 2016 sme poľov-
níci a priatelia z obce Beckov 
spoločne s občanmi Kočoviec 
– Rakoľúb odprevadili na po-
slednej ceste na cintorín v Rako-
ľuboch PETRA IVANU, ktorý ná-
hle zomrel vo veku 46 rokov dňa 
12. 7. 2016. Menovaný bol úzko 
spätý s našou obcou, kde absol-

voval základnú školu. Bol priateľskej povahy, praco-
vitý a pre záľubu v prírode si dobre vychádzal najmä 
s členmi PZ Hurban Beckov, ktorým ochotne pomá-
hal pri zveľaďovaní revíru Beckov. Taktiež napomá-
hal PZ pri streleckých aktivitách. Nebol členom PZ, 
ani nikdy nevykonával lov zveri, venoval sa len cho-
vu a ochrane. Česť jeho pamiatke!                      PH

Začiatkom júla oslávila v kruhu svojich najbližších 
vzácne jubileum – 90 rokov – naša obyvateľka pani 
Alojzia Blašková, rod. Štefániková. Samozrejme, 
zagratulovať jej prišiel aj starosta obce Ing. Ján Kri-
žan so sociálnou pracovníčkou. Starosta ako pred-
staviteľ obce si rád uctí najstarších obyvateľov a také-
to stretnutia patria medzi najvzácnejšie. 

Ako sa darí našej piatej najstaršej obyvateľke? Už 
podľa fotografie môžete usúdiť, že vzhľadom na jej 
vek veľmi dobre. Spokojný úsmev sa jej z tváre vytratil 
len pri spomienke na bývalé časy, keď bola podstat-
ne zdravšia, a hlavne samostatná. Dnes jej pomáhajú 
tri deti, dcéry Elenka a Anka a syn Jozef. Voľný čas 
jej každý deň pomáha krátiť susedka p. Antónia Vavri-
sová, ale občas prídu aj iné susedky, ale aj tak je deň 
dlhý, hlavne teraz, keď už dobre nevidí a nemôže čí-
tať časopisy a knihy, ani sledovať televíziu.  

Oslávenkyňa si uvedomuje, že človek nemôže mať 
všetko, takže je vďačná za to, čo má – za rodinu, 
deti, vnúčatá, za ich láskavú a vytrvalú opateru, za 
ich trvalý záujem, za každý deň, ktorý spolu prežijú. 
Nie je to náhoda, že sa dožila vysokého veku, aj jej 
mama mala 93 rokov, sestry 94 a 92 rokov, dlhove-
kosť majú akosi v rodine. Iba jej manžel Pavol Blaško 
sa pobral skoro, mal len 67 rokov. 

Blahoželanie - Ivan Hladký

ALOJZIA BLAŠKOVÁ – 90 ROKOV

Dňa 4. 10. 2016 oslávi krásne 
životné jubileum 70 rokov aktívny 
dôchodca ochotný vždy pomôcť 
občanom ako aj ktorejkoľvek spo-
ločenskej organizácii v obci – pán 
Ivan Hladký.

Za Petrom Ivanom 

Dňa 13. 9. 2016 si pripo-
menieme nedožité životné ju-
bileum 70 rokov pána Mila-
na Školára, ktorý nás náhle 
opustil 16. 12. 2006. Bol to 
človek s veľkým srdcom, kaž-
dému sa snažil pomôcť a vyni-
kal ako odborník mäsiar. Pravi-
delne sa zúčastňoval všetkých 
aktivít v obci. Česť jeho pamiatke!                    PH

Spomíname – Milan Školár

Štefan Opat – kostolník od Štefana kráľa

číslo 4 - august 2016

Smútočné oznámenie

Spoločenská kronika 
(september - október)

NARODILI SA: 
 Denis Jordán, Diana Divíšková
NA SPOLOČNÚ CESTU
MANŽELSTVA VYKROČILI:
   Ing. Milan Pavlík a Mgr. Michaela Štrbová
   Ján Savický a Lenka Čeháková

BLAHOŽELÁME
50 rokov:  Miroslav Černák, Peter Čikel, 
 Pavol Ďuriš
55 rokov:  Jaroslav Kročitý, Janka Remenárová
60 rokov:  Ján Mahrík, Jozef Fiedler,
 Eva Maková, MVDr. Alena Kelešiová
65 rokov: Mgr. Miloslav Masár, Vladimír Dobro-

vodský, Štefan Šimovec
70 rokov:  Štefan Gašpar, Florián Babulic, 
 Ivan Hladký
75 rokov: Pavel Ševčík, Ivan Masarik

ROZLÚČILI SME SA: 
  Mária Vazovanová, Milan Čelko, 
  Margita Paceková

 Pripravila A. Benková

Pri našej návšteve si rada zaspomínala na staré časy. 
Ani sme nevedeli, že sa narodila v kaštieli Ambrovcov 
(č. 16). Jej rodičia Alojz Štefánik a Anna, rod. Krúpová, 
si postavili dom za „mostekom“ až v roku 1928 a odvte-
dy tam býva. Aj to je vzácne – po celý život bývať na jed-
nom mieste a mať tam svoj domov. 

Na záver prezradíme jej súčasný veľký cieľ: dožiť sa 
ešte okrúhlejšieho jubilea – stovky. Takže do ďalších ro-
kov želáme veľa zdravia a optimizmu, rodinnej pohody 
a Božieho požehnania!                         D. Badžgoňová

Do ďalších rokov života mu pevné zdravie, 
rodinnú pohodu a energiu stále pomáhať želá 
rodina na čele s vnukom Samkom, priatelia 
z celej obce a členovia spoločenských orga-
nizácií obce.

 PH

Pán Štefan Opat je pre každého návštevníka far-
ského kostola známou osobou, ako aj pre tých, čo sa 
chodia rozlúčiť so zosnulými do domu smútku. Všetci 
veľmi dobre vedia, že je kostolníkom vo farskom kos-
tole sv. Štefana kráľa v Beckove. 

Moja otázka: Ako dlho ste kostolníkom? – ho 
zaskočila. Veď v kostole je od útleho detstva. Do 
služby nastúpil najskôr ako miništrant asi od svojich 
9 rokov, kedy bol na prvom svätom prijímaní u p. fa-
rára Hermana, pokračoval počas základnej školskej 
dochádzky, aj učňovky. Po vojenčine občas vypomá-

hal ako kostolník, ale nie každý deň – iba ako mu do-
volili pracovné povinnosti. 

Do kostola ho pritiahla mama Jozefína Opatová, 
rod. Letková, ako aj dcéru Máriu a mladšieho syna 
Jozefa, ešte v útlom detstve. Hoci jeho vzdelanie – 
absolvoval Poľnohospodárske učilište v Starej Turej, 
a neskôr zamestnanie, robil traktoristu v JRD Bec-
kov, nijako nesúviselo s kostolom, Cirkvou, vierou, 
napriek tomu vytrval v tejto činnosti do dnešných dní. 
Každý deň prežije v službe svojej farnosti. Každý jeho 
deň je podriadený tejto nezištnej službe... 

Po skončení vojenčiny 
(slúžil pol roka v Prostějo-
ve a v Prahe – Gbeloch) 
v roku 1971 začal praco-
vať v beckovskom JRD ako 
traktorista a zamestnanie 
skončil na vrátnici. V roku 
1985 dostaval rodinný dom 
a po piatich rokoch sa ože-
nil. Jeho manželkou sa sta-
la Mária Chorvátová z Opa-
toviec. „Bola veľmi dobrá, 
starala sa o mamu. Nema-
li sme deti, aj sme si chce-
li dieťa adoptovať, ale ziš-
lo z toho.“ Bola to veriaca 
žena, takže angažovanie sa 
jej manžela v kostole jej ne-
prekážalo. Žiaľ, po 22 ro-
koch manželstva zomrela, 
bolo to pred tromi rokmi. 
Zostal sám a naplno slúži 
v kostole. 

Na fotografii z archívu p. Opata je p. farár Augustín Ferko a (zľava doprava): 
Pavol Hajdúšek, Štefan Opat, Peter Jakuš, Vladimír Šimončič, Ondrej Špuler, 
Karol Šimko, Peter Šramka, Vladimír Dobrovodský.

Foto: DB
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Svetové dni mládeže - Krakov 2016 a náš život 
Nikdy predtým som nebola na Sveto-

vých dňoch mládeže – ani v Ríme, ani 
v USA v Denveri, ani v Čenstochovej či 
v Paríži, Kolíne, Sydney, Madride, na mno- 
hých iných miestach, naposledy v Riu... 
Ešte nikdy však neboli SDM bližšie ako 
tento rok – v susednom Poľsku! A keď-
že som už tentokrát nechcela o ne prísť, 
prípadne ich sledovať iba v televízii, na-
hovorila som niekoľko mladých a prihlá-
sila som sa aj ja – dúfajúc, že keď nie 
vekom, aspoň „mladá duchom“ – popu-
tujem do Krakova na SDM 2016. 

Aká je vlastne história SDM? Do-
voľujem si načrieť do informácií na in-
ternete, kde sa dozvedáme, že už zo-
snulý pápež sv. Ján Pavol II. pozval 
mladých z celého sveta na stretnutie, 
kde by sa navzájom mladí povzbudili 
vo viere. Hoci sa prvé stretnutie v roku 
1986 v Ríme uskutočnilo len na úrovni 
diecéz, považujeme ho za prvý Sveto-
vý deň mládeže. Známe sú slová, kto-
ré adresoval mladým už počas svojej 
inaugurácie: „Vy ste budúcnosť sveta, 
vy ste nádej Cirkvi. Vy ste moja nádej.“ 

Históriu putovného kríža SDM da-
tujeme od r. 1983, keď pri vyhláse-
ní mimoriadneho Svätého roka prijal 
od mladých drevený kríž, ktorý sa stal 
jeho symbolom. Odvtedy kríž putuje 
po celom svete a bol aj na Slovensku, 
a to v rokoch 2003 a 2014. 

Spomínané udalosti pápeža inšpiro-
vali k organizácii pravidelných stretnu-
tí s mladými. Ich potrebu vysvetľoval: 
„Všetci mladí musia cítiť, že Cirkev za 
nimi stojí, že sú veľmi dôležití, pretože 
majú obrovskú hodnotu. Ich život je pre 
Cirkev vzácny.“ (Zdroj: Krakov2016.
com/Preložila: Katarína Cisáriková)

Hymna SDM v Čenstochovej z r. 
1991 Abba Otče, sa rozšírila po celom 
svete a neskôr iné hymny SDM zaznie-
vali na akciách mladých rôznych úrov-
ní. Tento rok pápež František vyhlásil 
Svätý rok milosrdenstva a hymna SDM 
„Milosrdní sú blahoslavení...“ zaznie-
vala už rok dopredu v éteri v mnohých 
jazykoch. Tak teda ideme do Poľska!

V prvom rade treba povedať, že ísť 
na SDM vyžadovalo prípravu, ktorú by 
sme mohli rozdeliť na vzdialenú a bez-
prostrednú. Chcelo to nechať sa zapá-
liť výzvou pápeža Františka i vnútornou 
výzvou Ducha Svätého, ktorý je stroj-
com jednoty medzi ľuďmi navzájom. 
Zároveň to žiadalo odvahu, pretože 

v dnešnej dobe teroristických útokov 
vôbec nie je tajomstvom, že sa mnohí 
mladí báli ísť až do Krakova. Alebo sa 
báli ich rodičia a nepustili ich. Neču-
dujem sa, chcelo to skutočne vyjsť zo 
seba a možno byť pripraveným aj trpieť 
a takto obhájiť svoju vieru.

Pre inšpiráciu som sa opýtala nie-
koľkých študentov, ktorí spolu so 
mnou putovali do Krakova alebo aspoň 
na Skalku, aký má zmysel putovať pešo 
– zvyčajne na posvätné miesta? V od-
povediach stálo, že je to: 

 Sebazaprenie. Vytrvalosť ísť za 
svoje hranice kvôli Bohu. Hľadanie 
niečoho ukrytého v sebe aj bez zby-
točností. (Lívia G., 17)

 Cestička do neba. Každý krok 
vpred je krokom k Bohu, jeho láske 
a milosrdenstvu. (Mária H., 17)

 Každým krokom je človek bližšie 
a bližšie k Pánu Bohu. Púť by sa mala 
niesť v duchu modlitby, lásky, nádeje 
a smädu po Bohu. (Peter B., 16)

 Podľa mňa má púť pre každého 
iný zmysel. Je veľa ľudí, pre ktorých 
je to forma obety alebo sebazapre-
nia. Snažia sa cez putovanie vyprosiť 
niečo sebe alebo blízkym. Sú však aj 
ľudia, čo idú na púť, lebo hľadajú zá-
žitok, možno dotyk Boha práve skrze 
púť. (Andrea O., 16)

Na otázku nižšie odpovedali pútnici 
do Krakova:

Čo ťa oslovilo na SDM v Krakove? 
 Že napriek tisíckam ľudí sa nič zlé 

nestalo, nič nezmizlo, pred domami po-
núkali pútnikom vodu a toalety, ovlaženie 
striekajúcou vodou, chutnou a bohatou 
stravou v balíčkoch. Napriek davom som 
stretol všetkých známych, teda SDM 
boli pre mňa nielen masové, ale aj cel-
kom osobné. Získal som nové priateľstvá 
a nielen na FB. Určite by som odporu-
čil mladým do budúcich SDM v Pana-
me zažiť to, čo inde nie je možné. Napr. 
pospať si na lúke s dvoma miliónmi ľudí. 
Na záver azda pre budúcich účastníkov 
SDM – využívajte pokiaľ možno MHD, 
držte sa pokope a nebojte sa mravcov, 
blata, búrky a dažďa. A vidieť pápeža 
zblízka je super, vidieť ho dvakrát ešte 
lepšie. (Jakub F.,19) 

 Počas dní strávených na SDM ma 
oslovili najmä rodiny, ktoré nás prijali 
ako svojich vlastných. Cítili sme sa mi-
lovaní a prijatí, starostlivosť o nás bola 
neskutočná! Zažívali sme malé zázra-

ky, napr. keď sa mi pokazili jediné san-
dále, stretli sme obuvníka, ktorý ich do 
rána perfektne opravil! Domáca pani, 
u ktorej sme bývali, nám spomínala, že 
sama sa zúčastnila SDM v Paríži a za-
žila tam úžasné prijatie v o francúzskej 
rodine. Už vtedy zatúžila tak isto prijať 
raz mladých do svojej rodiny a preto 
neváhala a hneď sa prihlásila ako hos-
titeľka pútnikov SDM. (sr. Paula de ND)

Na Slovensku sa mladí už rok intenzív-
ne chystali na SDM katechézkami, kto-
ré sa zaoberali písmenkami MILOSRD-
NE, kde každé z nich bolo rozvinuté do 
prežívania Svätého roka milosrdenstva 
v praktických skutkoch duchovného i te-
lesného milosrdenstva. To bola vzdiale-
ná príprava. Tá bezprostredná vyvrcholila 
zbalením batoha a iných maličkostí, kto-
ré urobia púť možnou. 

Ja sama som veľmi vďačná, že som 
SDM zvládla. Bolo to náročné! To vám 
povie každý účastník, ale bolo to záro-
veň neopakovateľné a unikátne! Tak 
ako napísal Jakub – niektoré veci si už 
človek nikdy nezopakuje! Už viem, čo 
je to príliš ťažký batoh, cesta, kde nevi-
díte koniec, voda na dne fľaše, keď by 
ste vypili aj liter, horúčava, ktorá hro-
zí úpalom, už viem, čo je to mať otla-
ky z nevhodnej obuvi a napriek tomu 
kráčať ďalej... Je toho oveľa viac, čo 
by sa tu dalo vymenovať, no to nie je 
také dôležité.

Kedysi za totality v čase kultov osob-
ností dávali u nás v kinách ruský film 
s názvom Pokánie. Končí sa – zdalo by 
sa, úplne obyčajnou scénou: Ženič-
ka pozoruje z otvoreného okna putu-
júcu ženu na ulici, ktorá sa, ukazujúc 
dopredu, opýta: „Vedie táto cesta ku 
kostolu?“ Nie, odpovedá žena za ok-
nom. A pútnička smutno zakrúti hlavou 
so slovami: „Načo je komu cesta, ktorá 
nevedie ku kostolu?“ 

Táto jediná veta s obrovskou prav-
dou v nej napĺňala kiná divákmi, smäd-
nými po Bohu. Keď píšem o SDM 
2016 a o našom putovaní, nemôžem 
nesúhlasiť s touto otázkou. Alebo as-
poň podobnou – Aký je život, ktorý ne-
vedie k niečomu alebo k Niekomu viac 
ako je človek? A čo je vlastne cieľom 
života?

Putovanie je veľkou paralelou k ži-
votu. Odpovede mojich priateľov sú 
plné poznania a nájdenia toho, na čo 
môže prísť len ten, kto už skúsil niekde 

putovať. Nie na dovolenku lietadlom 
či autom, ale pešo. Každý krok privá-
dza človeka bližšie k cieľu, ktorým je 
pre veriaceho samotný Boh. Na tejto 
ceste si nesie na chrbte veci, ktorých 
postupne nesie stále menej, pretože 
zisťuje, že sú zbytočne ťažké a nepo-
trebuje ich. Na to som ja osobne priš-
la na SDM až vtedy, keď som už vliek-
la ťažký batoh s množstvom vecí pre 
každý prípad... Keďže mám sladký 
život s cukrovkou, nebolo také ľahké 
s dôverou sa odovzdať do rúk samého 
Boha, že sa mi o všetko potrebné po-
stará. Našťastie, v tých najťažších úse-
koch, kedy som bola na hranici svojich 
síl, mi pomohli iní spolupútnici, ktorí sa 
rozhodli obetovať aj pre druhých. A to 
sme za tri dni prešli pešo okolo 60 kilo-
metrov! Okúsili sme veľa lásky a pomo-
ci spoločenstva práve vtedy, keď sme 
už klesali únavou na zem. Aké je krás-
ne a dôležité, že na ceste života nejde 
človek sám!

Aj v živote často človek padá a ďa-
lej nevládze, ale pohladí ho láska bra-
tov a sestier, s ktorými spoločne putu-
je k cieľu. Taký bol aj pre mňa pohár 
vody, zarobená fľaša domácej šťavy, 
pred bránkou zaliatej kávy či tvár s ra-
dostným úsmevom, želajúcim: „Cześć 
Boże!“ A tak milosrdenstvo Božie pre-
tekalo zo srdca do srdca, kde sa kaž-
dý mohol dotknúť neba už tu na zemi. 
Aby bolo na svete viac rúk a sŕdc, ktoré 
prinesú Božie kráľovstvo do tohto sve-
ta, aj medzi vás, milí čitatelia! Za tieto 
silné zážitky ďakujem aj nášmu súčas-
nému pápežovi Františkovi, ktorý pokra-
čuje v dobrej tradícii a pozval mladých 
na nové SDM 2019 do Panamy. Tak čo, 
letíme? 

Sr. Anežka Žatková, 
Školské sestry de Notre Dame

http://www.svetovednimladeze.sk/ 
o-sdm/historia, (http://www.svetoved-
nimladeze.sk/put-kriza-sdm)

Aké sú povinnosti kostolníka? „Keď voľakto 
zomrie, tak chodím zvoniť, teraz o 10. hodine, trávu 
kosím, otváram kostol, robím všetko, čo treba, som 
pri opravách na fare aj v kostole. Aj turistov občas 
pustím do kostola, porozprávame sa.“ 

Kto vám ešte pomáha? „Obetaví sú Karol Vav-
ro, aj švagor Marián Gába.“ Všetci to robia nezištne. 
Kedysi sa striedal ako kostolník s Jozefom Klechom. 

Aké zážitky vám priniesla táto práca? „Pred 
dvomi rokmi sme boli na jar v Ríme – videl som pápe-
ža Františka, bol kúsok odo mňa. V septembri 2014 
sme boli zas vo Fatime a v Lurdoch. Na zájazdy sme 
chodievali aj z JRD, po 1989 roku som bol so ses-
trami vincentkami v Rakúsku. Boli to pekné zážitky.“

Už 45 rokov (1971–2016) robíte kostolníka. Kde 
beriete na to silu? „Keby som nemal v sebe silnú 
a pevnú vieru, tak by som to nerobil. Robím to z lásky 
k Pánu Bohu, veď to musí niekto robiť. Aj keď ma od-
hovárali, vytrval som. Nástupcu zatiaľ nemám.“ 

Koľko ešte vydržíte? „Pokiaľ budem vládať, za-
tiaľ nehodlám končiť...“ 

Kostol je jeho druhý domov a farár jeho „pozem-
ský šéf“ – podriadi sa, pomôže, poslúži. Jeho vie-
ra je vyjadrená v činoch, v práci pre farnosť. „Čo 
som mohol, to som pomohol, aj otec bol taký otrok. 
Pomáhal som ľuďom pri stavbách domov, pri opra-
vách kostola, kláštora, rád som pomáhal. Vtedy sa 
to dalo.“

Chvála človeku za to, že je ochotný a nápomocný. 
Nech je príkladom pre nás ostatných. Nepýta sa, prečo 
niečo nie je urobené, ale sám to urobí. Služobník Boží.
Poznámka:
Mnohí možno neviete, že dom Opatovcov pod Hôrkou, 
dnes už prestavaný mladším bratom Jozefom, je rodným 
domom Jána Kvačalu st., otca prof. Jána Kvačalu (1862–
1934), známeho komeniológa. Kvačalovci žili v Beckove 
od roku 1762. Ešte počas druhej svetovej vojny Karol 
Kvačala z Modry finančne pomáhal pri prestavbe chrámu. 
(PhDr. Milan Šišmiš, Vzťah Jána Kvačalu k strednému 
Považiu a k niektorým rodinám, s. 30-41. In: Ján Kvačala, 
otec modernej komeniológie. UK Bratislava 2005)

D. Badžgoňová
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V Beckovských novinách č. 3 sme sa zoznámili s niektorými autormi – 
maliarmi, ktorí stvárnili Beckovský hrad štetcom. Rada by som mojich spo-
luobčanov oboznámila i s tvorbou majstra rezbára Jozefa Pekaru. 

V roku 2004 Slovak Telekom sponzoroval osvetlenie hradu. Pracovala 
som na hrade a raz sa ma opýtal p. starosta K. Pavlovič, čo by bolo dobré 
ako pozornosť pre prezidenta Slovak Telekomu (dovtedy to boli vždy maľova-
né keramické vázy). Poznám prácu rajeckých rezbárov, tak som mu navrhla 
vyrezávaný hrad. Súhlasil. Písomne som sa spojila s p. Jozefom Pekarom 
(vtedy 84-ročným, bytom v Rajeckých Tepliciach). Zobrali sme pohľadnicu – 
zrúcaninu hradu, pohľad od západu. O mesiac bolo dielo hotové.

Jozef Pekara sa narodil 15. 6. 1920 v Borskom Petre, býval v osade 
Šuja pri Rajci, neskôr v Rajeckých Tepliciach, kde zomrel 5. 1. 2005.

Vzťah k drevu mal od detstva, jeho otec bol debnár a brat rezbár. Do 
učenia sa dostal do Rajca k rezbárskemu majstrovi Jozefovi Brieštenské-
mu (1879–1956). Stal sa rezbárom v ľudovoumeleckom družstve REZ-
BÁR v Rajci nad Rajčiankou. 

Po odchode do dôchodku v roku 1980 začína dielo veriaceho člove-
ka, rezbára, umelca a konštruktéra – začal sa rodiť Slovenský betlehem. 
Je najväčší na svete (s rozmermi 8,5x2,5 m), stvárňuje scény zo všetkých 
regiónov Slovenska. Bol otvorený a vysvätený 26. 11. 1995 J. E. Jánom 
Chryzostomom kardinálom Korcom (1924–2015). Betlehem je umiestne-
ný v Rajeckej Lesnej. Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo naro-
denie, ale aj dejiny slovenského národa. 

O tom, že Stibor bol vášnivý poľovník a že jeho 
druhým domovom boli okolité lesy Beckovského 
hradu, počul už snáď každý. O začarovanom Stibo-
rovom lese však vie už málokto. Rozprávkový svet 
spisovateľky Ivany Brličovej-Mažuraničovej (1874–
1938) sa nachádza v rodnom Chorvátsku. Autor-
ka sa narodila za čias niekdajšieho Rakúsko-Uhor-
ska a počas svojho života sa stala najvýznamnejšou 

STIBOROV LES

Beckovský hrad Jozefa Pekaru

chorvátskou spisovateľkou diel pre deti a mládež. 
Historické prostredie, v ktorom sa odohrávajú jej 
príbehy (15.–18. storočie), je však slovenskému 
čitateľovi veľmi blízke. Často totiž používala mo-
tívy zo slovanskej mytológie, preto ju tiež niekedy 
prirovnávajú aj k slávnemu spisovateľovi Tolkieno-
vi. Preslávila ju kniha Čudnovate zgote šegrta Hla-
pića (Podivuhodné príbehy krajčírskeho učňa). 
V roku 1931 jej Matica slovenská vydala Povesti 
z pradávna, kde sa nachádza aj rozprávka Stiborov 
les. Kniha sa v roku 1991 dočkala nového spra-
covania, a tak vychádza nová deväťdesiatstranová 
publikácia s názvom Ctiborova hora a iné rozpráv-
ky. V súbore ôsmich rozprávok spája autorka vlast-
né zážitky a bohatú fantáziu. Vystupujúci protago-
nisti neustále zvádzajú boj medzi dobrom a zlom, 
pravdou a klamstvom či ušľachtilosťou a násilím. 
Mytologické bytosti sú však značne pozmenené 
a ich konanie môže byť pre detského čitateľa ob-
čas až strašidelné. Napr. v rozprávke Rybár Palun-
ko a jeho žena sa odohrá krutá scéna, ktorá by sa 
do dnešnej literatúry asi ťažko dostala. Rybárova 
žena vraví Palunkovi, „že nevie, kde je zámok mor-
ského kráľa, ale nazlostený Palunko ju zbil a po-
hrozil jej, že ju zabije, ak mu neprezradí tajomstvo 
víl.“ Ako však povedal slovenský básnik Milan Rú-
fus, rozprávky nevznikli preto, aby deti zaspali, ale 
aby sa dospelí zobudili.

V poviestke Stiborov les hrá kľúčovú rolu zmi-
ja, v ktorej je zakliata ľudská duša. Tento had však 
nie je symbolom bohyne spravodlivosti Nemesis 
ako v známej beckovskej povesti; táto postava totiž 

stelesňuje čisté zlo, faloš a jedovitosť. „Zašiel raz 
jeden mládenec do Ctiborovej hory a nevedel, že 
je zakliata a že sa v nej všelijaké čary dejú. Boli to 
čary dobré i zlé-každému podľa zásluhy. Tá hora 
mala byť zakliata dovtedy, kým do nej nevkročí nie-
kto, komu je nadovšetko milšia bieda.“ Len čo vre-
tenica stretne dobromyseľného mládenca, preme-
ní sa na švárnu dievčinu, hoci v hrdle jej zostane 
hadí jazyk. Mladíkovi sa tak zapáči, že sa rozhod-
ne prijať jej ponuku na sobáš. Keď ju privedie do 
rodnej chalupy, jeho múdra skúsená mať okamži-
te spozoruje, čo je nevesta zač. Syn však nech-
ce slovám matky veriť a zanevrie na ňu, zato svojej 
žene vo všetkom sa snaží vyhovieť. Nevesta-hadi-
ca dáva starenke nebezpečné úlohy, ktoré sa jej 
darí vyplniť iba s Božou pomocou. Ratovať ju prídu 
i domoví ľudkovia, ponášajúci sa na trpaslíkov. Fig-
liarskym kúskom sa im podarí pred celou dedinou 
dokázať, že dievčina má hadí jazyk. Iba syn neverí, 
ba svoju vlastnú mať označí za čarodejnicu a vyho-
dí ju z domu. Keď však v chalupe osamejú, naľa-
ká sa svojej ženy a pochopí, ako veľmi krivdil mat-
ke. Obaja sa napokon vyberú hľadať starenku, hoci 
každý z iných úmyslov. Medzitým užialená mať blú-
di lesom a na pomoc k nej prídu opäť malí mužíci. 
Spolu vyberú sa za starostom lesa Stiborom, ktorý 
dá nešťastnici lákavú ponuku. Ako to už v rozpráv-
kach býva, všetko napokon dobre dopadne, pre-
tože starenke bola milšia viac jej bieda ako všetko 
šťastie tohto sveta.

Kristína Jurzová

Ak si urobíte výlet na Záhorie, zastavte sa v Lakšárskej Novej 
Vsi. Málokto asi vie, že táto obec v okrese Senica bola kedysi Sti-
borova. Spomína sa v roku 1392 pod názvom Allaxar, kedy vstúpila 
do dejín – uhorský kráľ Žigmund Luxemburský ju daroval Stiborovi 
zo Stiboríc. Touto darovacou listinou získal aj viacero hradov, medzi 
nimi Holíč. A názov Lakšárska sa vysvetľuje od maďarského slova 
„láp“, čo znamená plytký močiar, neskôr si to zmenili na „lák“ – čo 
je meno potoka Lakšár. 

 LP

Bola Stiborovým majetkom

číslo 4 - august 2016

Poznala som osobne majstra Jozefa Pekaru a jeho dielo – Beckovský hrad 
vlastním aj ja (na obrázku). Vďaka za diela, ktoré zanechali jeho ruky!

 M. Bubeníková

Kedy ich zberať
Keď zberáme liečivé rastliny, treba vedieť, kedy a ako ich trhať a sušiť. Nema-

li by sa zberať alebo trhať za dažďa. Kvety zberáme naplno rozkvitnuté, listy ešte 
skôr ako rastlina vyženie do kvetu, semená až dozrejú. Podzemné časti – korene 
je najlepšie zberať na jeseň. Natrhané byliny nesušíme na slnku, ale v tieni, najlep-
šie na papieri, site, lieske. Dá sa sušiť aj v menších kyticiach. Ak ich sušíme v tieni, 
vtedy im zostane ich prírodná farba a vôňa. 

 LP

Pranostiky júl – august
 Svätá Margita volá žencov do žita.
 Svätá Margita velí: Ľudia, okopávajte 

zelí!
 Zaplače Margita, bude dažďov do-

sýta. 
 Margita trhá prvé hrušky – margitky. 

 Ak v auguste nieto rosy, môžeme 
búrku očakávať. 

 Aký je august na začiatku, taký 
bude až do konca. 

 V auguste veľké rosy zvestujú pek-
né časy.

Foto: DB
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Tento rok si pripomíname sté vý-
ročie smrti Svetozára Hurbana Va-
janského (1847–1916), syna bec-
kovského rodáka Jozefa Miloslava 
Hurbana, slovenského buditeľa, po-
litika, žurnalistu a spisovateľa. V svo-
jej tvorbe Beckov netematizuje, ale 
isto si bol vedomý tunajších kore-
ňov a možno sa tu aj párkrát vysky-
tol. Celkom iste bol aspoň v mladosti 
v kontakte s nejakými Beckovčanmi, 
súdiac podľa listu otcovi, ktorému po-
siela pozdravy od beckovského notá-
ra Karola Bôrika. Napriek nedostat-
ku kontaktu si ho však, z úcty k nemu 
ako autorovi a predkom ako tunajším 
(akokoľvek nedobrovoľne), hodno 
pripomenúť.

Svetozár Hurban Vajanský bol vý-
znamným, ale najmä najkontroverz-
nejším predstaviteľom slovenského 
realizmu. Literatúru chápal ako pro-
striedok vyjadrenia národného se-
bavedomia a národnú tému za naj-
vyššiu, čo nepropagoval len ako 
literárny kritik, ale aj ako autor v pró-
ze (Letiace tiene, Suchá ratolesť a i.) 
a poézii (napr. Herodes či Jadran-
ské listy zo zbierky Tatry a more). 
Hoci vyštudoval právo, pre svoje 
nešikovné rečníctvo v praxi neveľmi 

Objavte sochu Anonyma
Maďarské hlavné mesto Budapešť 

skrýva mnoho krás a zaujímavostí. 
Novogotická budova Parlamentu, bu-
dínsky hradný vrch, Matyášov chrám 
či reťazový most – to všetko a oveľa 
viac nájdete na nábreží majestátneho 
Dunaja. Za zmienku stojí aj návšte-
va mestského trhoviska, kde môžete 
ochutnať tradičné maďarské špeciali-
ty, ktoré sú blízke i slovenskej kuchy-
ni. Vo večerných hodinách sa oplatí 
ísť na známy pahorok Gellért s cita-
delou a kochať sa panoramatickým 
pohľadom na centrum. Budapešť je 
však známa aj svojimi historickými 
kúpeľmi, preto vám odporúčame na-
vštíviť kúpele Szechenyi, ktoré patria 
medzi najväčšie kúpeľné komplexy 
v Európe. Krátkou prechádzkou cez 
blízky mestský park Városliget sa do-
stanete k pompéznemu Hradu Vajda-
hunyad. Ide o napodobneninu his-
torickej stavby zo sedmohradského 

mesta Hunedoara. V bezprostred-
nej blízkosti hradu sa však nachádza 
aj socha anonymného notára krá-
ľa Bela. Okoloidúci turisti sa pri tej-
to soche radi fotia, pretože jej autor 
Miklós Ligeti zahalil Anonymovi tvár 
rúškom, a tak na mnohých pôsobí 
veľmi tajomne. Osobnosť notára má 
však veľký význam nielen pre Maďar-
sko, ale aj pre Beckov. V latinskej 
kronike Gesta Hungarorum zo začiat-
ku 12. storočia opisuje nielen dejiny 
Beckovského hradu (Castrum Blun-
dus), ale aj mestečka Beckov, ktoré 
v tom čase patrilo do Dolného slúž-
novského okresu v Trenčianskej stoli-
ci. Treba však dodať, že Magister P., 
ako autor sám seba tituloval, vykreslil 
väčšinu osôb a udalostí fiktívne. Táto 
socha je však mementom jednej z naj-
významnejších uhorských historiogra-
fií, ktorá prináša tiež písomné svedec-
tvo o existencii Beckova už v časoch 

číslo 4 - august 2016

Svetozár Hurban Vajanský bol 
prvorodený syn Jozefa Miloslava Hur-
bana. Narodil sa v hlbockej fare, ako 
sa píše v najmenšej izbe dňa 16. 1. 
1847. Matica slovenská vyhlásila ten-
to rok za Rok S. H. Vajanského. 
Zomrel 17. augusta v Turčianskom 
sv. Martine. Dožil sa 69 rokov. Z jeho 
literárnej tvorby bola známa báseň 
Malý drotár, deti sa ju učili v škole. 
Vyšla tiež v čítanke v roku 1921. LP 

Malý drotár

Keď išiel tatko do sveta,
pri tomto kľakol buku,
na hlavu moju položil
tú svoju ťažkú ruku:
i pomodlil sa otčenáš
so slzou v starom oku.
Šiel – viac sa mi nevrátil...
i matičku som utratil
v tom samom smutnom roku.

Nuž s Bohom, rodná dedina!
Už ranný vietor dýše,
jak ladno kynie kostol náš
z lipovej svojej skrýše. 
Náš chodník biely, haditý,
rád by ma volal spiatky:
„Hoj, nechoď, šuhaj, z dediny, 
niet v svete druhej otčiny,
vráť sa do pustej chatky.

Oj, svet je veľký, drsnatý -
tys‘ ako kvapka v mori:
tys‘ako lístok z javora
v tom húští veľkej hory.
Veď sa tá kvapka rozplynie,
list búrne vetry skmasnú,
hoj, vrát sa, šuhaj, v dedinu
chráň srdce, bodrosť, nevinu
i dušu svoju krásnu.“

Ach, a ja musím, neborák,
sám šírym blúdiť svetom,
veď rodná naša dedina
nedá chleba deťom!
Nuž, pomodlím sa otčenáš
pri tomto starom buku:
Blesk slnka kraje ožiari,
ja cítim slzu na tvári,
na hlave - otca ruku!

Z čítanky...Sté výročie úmrtia S. H. Vajanského
uspel a po návrate z armády zasvä-
til svoj život národnej kultúrnej čin-
nosti ako redaktor Národných novín 
a Orla, tajomník spolku Živena; spo-
lu s Jozefom Škultétym obnovili Slo-
venské pohľady. Zaujímal sa nielen 
o písané slovo, ale taktiež umenie 
a estetiku, z literárneho kriticizmu 
sú dôležité Kritické listy, v ktorých 
s J. Škultétym prehodnocovali po-
éziu – dôraz kládol na národnú te-
matiku a politiku; od 70. rokov bol 
členom SNS. Pre svoje presvedče-
nie (podpora slovenského národu 
v časoch Rakúsko-Uhorska, „pan-
slavizmus“) bol niekoľkokrát väznený 
a možno i to prispelo k jeho energic-
kému odmietaniu iných názorov.

 Vajanského tvorba bola nástrojom 
na vyjadrenie jeho názorov na otázku 
slovenského národa a jeho neveľmi 
prívetivej situácie konca 19. storočia. 
V jeho próze, písanej tzv. vozvýšeným 
štýlom, sa sústreďoval nie na dedinský 
život ako Tajovský alebo Kukučín, ale 
na život slovenskej inteligencie a niž-
šej šľachty, ktorú často bolo treba pri-
viesť späť k jej slovenským koreňom. 
Ideovo štylizoval svoje postavy na dob-
ré – uvedomelé a zlé – maďarónske. 
V neskoršej tvorbe sa zas odráža jeho 

spor s hlasista-
mi (generačný 
politický spor, 
v ktorom martin-
skí „otcovia“ ve-
rili v záchranu zo 
strany cárskeho 
Ruska a hlasisti 
v aktívnu drobnú 
prácu a vlastné 
sily, rovnako však 
v ideu čechoslo-
vakizmu – jednot-
ného národa Č. 
a S.).

Väčšinu svojho života, odhliad-
nuc od detstva v Hlbokom a štu-
dentských čias či ciest po Európe 
(Balkán, Rusko), prežil v Martine, 
kultúrnom centre vtedajšieho Slo-
venska, kde aj zomrel. Z dnešné-
ho pohľadu pôsobí Vajanský proble-
maticky – už Timrava ho v niektorej 
poviedke opísala ako starého pána 
sediaceho v záhrade s fajkou a jedu-
júceho sa nad „tou dnešnou mláde-
žou“. Nevraviac o ťažkostiach, s kto-
rými sa dnes hovorí o téme národnej 
identity, jej ochrane a bojovníkoch 
za ňu. Treba si však uvedomiť, že 
druhá polovica 19. storočia sa pre 
Slovensko niesla v znamení útla-
ku a existenčných kríz – Rakúsko-
-Uhorské vyrovnanie, Bachov abso-
lutizmus, zrušenie Matice slovenskej 
a troch slovenských gymnázií. Teda, 
hoci nemuselo ísť o pána, s ktorým 
by ste si s potešením sadli na pohá-
rik vína, je dôležitou súčasťou našej 
kultúry a aj jeho tvorba, hoci písaná 
zložitým jazykom, môže ešte osloviť, 
keď už nikoho iného, tak aspoň záu-
jemcov o slovenskú históriu. 

 (KB)

vrcholného stredoveku. Ak teda bude-
te mať niekedy cestu do Budapešte, 
zastavte sa aj pri soche Anonyma.

Kristína Jurzová

S. H. Vajanský odpočíva na Martinskom cintoríne.

Foto: DB
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PREKLIATY MLYN
V dedine na samote bol veľký mlyn. V ňom mlel múku postarší mlynár. Ten 

náhle ovdovel a po nebohej manželke mu zostalo päť detí. Po dedine sa povrá-
valo, že mlynárova žena zomrela preto, lebo mlynár bol k nej a k deťom veľmi 
zlý. Mlynár si uvedomoval, že by sa mal oženiť, aby sa mu mal kto starať o deti 
a gazdovstvo. No žiadna dievka ho nechcela. Staré dievky sa ho báli ako čerta, 
veď ktorá by sa dala na robotu v mlyne a starať sa o päť drobných detí. 

Mlynár raz zbadal krásnu Veronku ako na Záhumní pasie husi. Zapáčila sa 
mu a prihovoril sa jej. Ale tá sa ho naľakala a ozlomkrky utekala domov, aj na 
husi zabudla. Mlynár sa spytoval po dedine na ňu a zistil, že jej rodičia sú chu-
dobní ako kostolné myši. Šiel do ich malého domu vypýtať si Veronku za ženu. 
No tí odmietli, lebo sa báli dať svoju jedinú dcéru človeku s takou zlou poves-
ťou. No mlynár naliehal, nedal sa len tak odbiť a sľuboval im všetko možné. Ve-
ronka prosila svojich rodičov, aby ju nedávali mlynárovi, lebo ona ho nechce. 
Ale po čase sa rodičia ulakomili na mlynárov majetok a svoju dcéru bohatému 

SPOMIENKY NA BECKOV V. podľa rozprávania Eleny Škultétyovej rodenej Čiklovej

Blíži sa jelenia ruja, kaž-
dý poľovník toto septembro-
vé obdobie miluje. Zároveň 
zabúda na všetky svoje bež-
né starosti a prestáva vnímať 
čas, lebo všetok voľný čas trá-
vi v revíri. Pohľad na majestát-
nu zver a začínajúci jesenný ži-
vot v hore a na poliach je niečo 
očarujúce. 

V tejto dobe skúsení poľov-
níci vedia vábiť jeleňa a ak je 
vhodný na odstrel, býva pri do-
držaní pravidiel streľby a chov-
nosti ulovený.

Chcem upozorniť našich ob-
čanov, aby vábenie samostatne 

neskúšali, lebo môže dôjsť k úrazu od zvieraťa alebo aj po výstrele, nakoľko poľov-
ník rozlišuje len terén pre dopad strely a podľa knihy vychádzok do revíru vie, kde 
sa nachádzajú členovia PZ Hurban Beckov. 

V našom združení sa touto problematikou zaoberajú Janko Tekula a Michal 
Čaňo, ktorí sa so svojimi poznatkami radi podelia. Aj títo ešte musia prejsť dlhú 
cestu, aby vedeli rozlišovať a vábiť jeleňa tak ako nebohý Jozef Kolesík, ktorý 
to ovládal bravúrne.                                                                         

Pavol Hladký 

Najkrajšie obdobie roka v revíri

číslo 4 - august 2016

mlynárovi sľúbili. Tešili sa, že Veronka už nebude chudobné dievča, ale bohatá 
mlynárka. Mlynár dal svojej budúcej neveste ušiť pekné šaty a tešil sa, že mu 
bude závidieť celá dedina jeho mladú a krásnu ženu.

Deň pred svadbou Veronka preplakala a nezažmúrila ani jedno oko. Pri mly-
ne bola zátoka s hlbokou vodou. Veronka sa skoro ráno, ešte za tmy, obliekla 
do svadobných šiat od mlynára. Pohľadom sa rozlúčila so svojimi rodičmi, pre-
šla cez Záhumnie na chodník až prišla k mlynu. Prežehnala sa a hodila sa do 
mlynárovej zátoky. Mlynárov pomocník ju potom našiel zachytenú medzi vŕbo-
vými kríkmi. Ale už jej nebolo pomoci. Bola mŕtva. Po tomto veľkom nešťastí sa 
mlynár pokúšal predať mlyn, no nepodarilo sa mu to. Ale jedného dňa zmizol aj 
deťmi a nikto už o ňom nepočul.

Rozprávanie Eleny Škultétyovej zapísal a pre Beckovské noviny poskytol Milan 
Stano (Kálnické príbehy 2. Vydavateľstvo Štúdio humoru, satiry atď, Bratislava 
2010, s. 52-58). Ďakujeme!                                                             Pokračovanie.

Aj vám sa stáva, vážení čitatelia, že občas 
máte chuť neustále plynúci čas nejako po-
zastaviť či spomaliť, alebo ho aspoň nejako 
uchopiť a dakde schovať, aby sa vo vhodnej 
chvíli dal vytiahnuť ako starý príbeh z našej 
pamäti, čarovnej to studnice spomienok, kde 
sa prelína rozprávačské umenie jedného pa-
mätníka so spomienkami iného, aj s historic-
kými faktami? Zastaviť čas, vrátiť sa do krajiny 
detstva, keď ešte svet bol dobrý a bezpeč-
ný? Keď sme mali rodičov a starých rodičov, 
keď sme poslúchali učiteľov a každý deň bol 
dobrodružstvo... Šťastní, čo majú za sebou 
pokojné detstvo, kde všetko bolo ako má byť, 
kde bolo všetko dobro chápané ako samo-

zrejmé. Lebo sú aj rodiny, kde mama či otec nie sú, teda nie sú alebo nefun-
gujú. Ale sú (ak sú) starí rodičia a detstvo s nimi je malý zázrak. Je v ňom láska 
aj rešpekt, bezpečie aj vedomie kontinuity, rodinných súvislostí. A keď máte 
šťastie, že vyrastáte s dobrými rozprávačmi príbehov z mladosti, čo býva pol 
storočie dozadu, tak sa nikdy nebudete nudiť. Rozprávania sa stanú vašou sú-
časťou, osídlia vašu pamäť a derú sa podchvíľou von. Vlastná rodina je prima-
lá, aby vás oslobodila od ich nutkavej prítomnosti, a tak siahnete na pero i pa-
pier a píšete, zapisujete, prepisujete, spomínate, diktujete, až vznikne článok 
do novín, súbor spomienok či knižka. A tie už idú vlastnou cestou – oslovia cu-
dzích aj blízkych – áno, toto je naozaj tak, tak to bolo, neviem, mohlo to byť aj 
tak, alebo aj rozhodné nie, takto to určite nebolo. Áno, príbehy si na svete žijú 

SPOMIENKY NA BECKOV – návšteva u Eleny Škultétyovej - Čiklovej

V Beckove sa strieľalo

vlastným životom. Tak ako nespočetné rozprávania prarodičov zo spomienok 
Eleny Škultétyovej, rod. Čiklovej.

Veľkým zberateľom spomienok starých ľudí v našom regióne je Milan Sta-
no, rodák z Kálnice, ktorý svojho času zapísal rozprávanie Eleny Škultétyovej 
a vydal ich v knižke KÁLNICKÉ PRÍBEHY 2. Vydavateľstvo Štúdio humoru, sa-
tiry atď, Bratislava 2010, s. 52-58. Tieto spomienky p. Škultétyovej na Bec-
kov uverejňujeme aj v Beckovských novinách v číslach 3/2015, 1-5/2016. 
Poskytol nám ich Milan Stano. Pani Škultétyovú „objavil“ vďaka krajanke Jane 
Kerlikovej, ktorá vedela o vášni svojej kamarátky z detstva k starým príbehom.

Pani Elena k nim pridala ešte ďalšie, a tak vznikla jej súkromná knižka Príbe-
hy podľa rozprávania Eleny Škultétyovej rodenej Čiklovej, v ktorých je zapísa-
ných 37 príbehov. Zdrojom boli poznámky, ktoré si zapisovala od detstva podľa 
rozprávania starých rodičov, ale aj iných Beckovčanov. 

Začiatkom augusta t.r. v Evanjelickom posli spod Tatier č. 31-32 v Letnom 
magazíne vyšli na str. 6-10 niektoré jej príbehy (Staň sa kňazom, Splašené 
kone, Spomienky môjho otca, Spomienky môjho detstva) a rozhovor s redak-
torkou Zuzanou Zimániovou pod názvom Všetko sa začalo jedným listom. 

Pani Elena rada spomína na svoj rodný Beckov, na svojich rodičov Júliusa 
a Annu Čiklovcov a prarodičov Jána a Evu Ježkovcov, aj keď už dlhé roky žije 
v Uhrovci. Bez manžela, ale v dome, ktorý on postavil a so synom, nevestou 
a dvomi vnúčatami. V novembri oslávi 75-te narodeniny (24. 11. 1941), a tak 
sme ju na konci júla navštívili. Do Beckova už nechodí, iba ak na cintorín na 
otočku so synom. 

Do ďalších rokov jej želáme ešte veľa šťastných chvíľ s rodinou a priateľmi, 
veľa zdravia i spokojnosti a veľa pekných spomienok (aj na Beckov). 

Dana Badžgoňová, text a foto 28. 7. 2016)

Dňa 9. 7. 2016 na svojej strelnici v poľovníckom areáli Beckov – Tehelňa 
usporiadalo Poľovnícke združenie Hurban Beckov pretek v streľbe na asfaltové 
terče pod názvom BECKOVSKÉ KOLO o pohár starostu obce. Zvíťazil a po-
hár starostu získal Filip Brezovák z Trenčianskych Bohuslavíc, druhý skončil 
Ing. Ján Kováčik z usporiadajúceho PZ a tretí skončil Ľubomír Kollár z Drieto-
my. Podujatie podporili podnikatelia z obce Beckov a okolia.       Pavol Hladký

Foto: Svět myslivosti č. 4/2015, s. 53, Marek 
Drha: Dva z mnoha.

Na fotografii kľačiaci S. Hladký, stojaci zľava E. Trautenberger, Ing. J. Kováčik, 
víťaz F. Brezovák, M. Uherčík, Ľ. Kollár, starosta obce Ing. Ján Križan, J. Krchna-
vý. (Foto: Ing. M. Jambor) 
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Máme na mysli ten posledný 
požiar, po ktorom už cesta k ru-
ine bola nezvratná. Jednoduchá 
otázka, ale zložitá odpoveď. Zvy-
kli sme si preberať údaj, že to 
bolo v roku 1729. Nevedno, ako 
a kto prišiel k tomuto dátumu, 
pretože, keď sa pozrieme do 
niekoľkých kníh známych histori-
kov, tak zistíme, že sa v datovaní 
rozchádzajú. Dôležité je vedieť, 
že tí, ktorí píšu rok 1729, neuvá-
dzajú pramene, teda odkiaľ vzali 
tento letopočet. Zdá sa, že ten-
to údaj rozšíril Alojz Medňanský 

v diele Malebná cesta dolu Váhom, ktoré vyšlo v roku 1826 a ostatní autori (Bra-
necký, Janota, Plicka, Kodoňová atď.) ho prebrali. 

V nemenovanej tohoročnej televíznej relácii zaznela otázka: Kedy vyhorel Bec-
kovský hrad a prekvapila ma jednoznačná odpoveď: údajne v roku 1728. Pamä-
tám si z monografie Beckova, že PhDr. Ivan Mrva, PhD uvádza dva dátumy – rok 
1709 a rok 1728. Informovala som sa aj u PhDr. Jozefa Karlíka, známeho regio-
nálneho historika, zostavovateľa knižky Beckov I. Za hodnoverné pokladá údaje 
archivárov, ktorí čerpajú z pôvodných dokumentov. 

Nižšie uvádzam citáty z ôsmich publikovaných prác o dejinách Beckovského 
hradu a výňatky z obecnej kroniky. Odpoveď na otázku prezradím vopred: je to 
rok 1728, ktorý uvádza PhDr. Ivan Mrva, (teda v televízii mali pravdu). Je to zatiaľ 
posledný údaj, ale treba si uvedomiť, že požiarov bolo na hrade i v meste pod ním 
viac, a to pred a možno aj po tomto dátume (v podhradí určite). 

Pozrime si, čo píšu jednotliví í autori. Z obecnej kroniky z roku 1939 - celý ná-
zov: Pamätná kniha obce Beckov 1939–1947 (PKOB) vieme, že základným zdro-
jom informácií z histórie obce je kniha o dejinách obce a hradu od Jána Dual-
ského, beckovského farára a historika (rukopisné dielo Historia arcis et oppidi 
Beczko, Štátny archív Nitra, pozostalosť Aurela Rutseka). Z nej vychádzal okres-
ný kronikár Jozef Kubíček, inak okresný účtovník, amatérsky historik a archeológ, 
ktorý poskytol materiál o histórii obce obecnému kronikárovi Kazimírovi Ilavskému 
(Pamätná kniha obce Beckov, 1939, s. 3-5). 

PKOB uvádza na str. 18, že: „V roku 1728-om kaštieľ Medňanských spolu 
s mestom vyhorel.“ Hrad sa už nespomína...

PKOB, s. 39: „V dobe vojen nemeckých medzi Maďarmi a Nemcami, t.j. ku-
ruci a labanci, za odboja Rákociovského v rokoch 1707–1708, kedy Očkay do-
býjal s kurucmi, hrad sa značne poškodil (od) Nemcov. V tejto dobe však Nemci 
z pomsty nad odchodom hrad podpálili a odvtedy podlieha vždy viac a viac skaze.“ 

Nájdeme aj dôkaz o tom, že majitelia mali snahu hrad udržiavať: PKOB, s. 53: 
„V roku 1697-om (bolo) panstvom Beckova odrané občianstvo – poddaní – tak, 
že každý pivovar a pálenica musí odvádzať 1 zlatku z jedného sedliackeho súdku. 
Tento obnos sa obracia k úhrade nákladov k oprave hradu. V Beckove boli zhaba-
né pre tento účel štyri krčmy.“

Archivár PhDr. Jozef Kočiš, CSc., v knižke Od Čachtíc po Strečno, Osveta 
Martin 1989, s. 44: „Stav hradu zhoršovala aj prítomnosť cisárskej vojenskej po-
sádky, ktorá sa tu zdržiavala počas pomerne často sa opakujúcich protihabsbur-
ských povstaní. Svoje zhubné dielo napokon vykonal zub času a živelné pohromy. 

Kedy vyhorel Beckovský hrad?
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Keď majiteľ lesov v okolí Trenčí-
na pivovarník Anton Dreher zakla-
dal v predminulom storočí na svojom 
panstve zverince a staval lesnú že-
leznicu, netušil, že z jeho domu raz 
bude miesto celoslovenského výz-
namu. Zámoček Antonstál, posta-
vený v rokoch 1937–1943, vyrástol 
v Ľuborčianskej doline, ktorá sa na-
chádza v okrese Trenčín za obcou 
Ľuborča, dnes mestská časť mesta 
Nemšová, v smere na obec Závada. 
Po druhej svetovej vojne zámoček 
skonfiškoval štát a bola tu lesníc-
ka učňovská škola, kde bol riadite-
ľom Ing. Ján Holý z Novej Bane. Bol 
učiteľom poľovníctva aj autora tohto 
článku. Antonstál bol vyhlásený za vý-

Turistickým chodníčkom - ANTONSTAL

Pre hrad sa stal osudným veľký požiar, ktorý vznikol v mestečku v roku 1709. Silný 
vietor zaniesol iskry aj na hrad a podpálil drevené konštrukcie. Odvtedy opustený 
hrad čoraz väčšmi pustol a postupne sa premenil na ruinu.“

Alojz Mednyánszky, Malebná cesta dolu Váhom, Tatran, Bratislava 1962, 
s. 175: „Keďže sa oň (hrad) delili, ale vôbec nestarali šiesti páni, začal onedl-
ho pustnúť, až roku 1729 Ctiborovo hrdé dielo zničil požiar. Nezachránilo sa nič, 
okrem niekoľkých malieb z kaplnky a erb mocného vojvodu...“

Jozef Branecký, Z tisícročia. Povesti a historické články. Andreja, Bratislava 
1943, s. 101: „Hrad vyhorel roku 1729 a odvtedy slúži za domov sovám a iným 
nočným vtákom.“

Vladimír Plicka, Slovenské hrady II. O. Trávniček Žilina 1934, s. 8: „ Imrovi Tö-
kölymu slúžil Beckov za väzenie, keď po moravskej výprave (Uherský Brod) privie-
dol si mnoho zajatcov. Podajedni istia, že hrad bol zbúraný za Leopolda I. (1655–
1705). Isté je však, že požiar vypuknuvší v obci Beckov, preniesol sa i na hrad, 
úplne ho zničil v roku 1729.“

Mária Kodoňová, Štefánia Tóthová, Hrad Beckov. Pamiatkový ústav Bratislava 
1995, s. 12: „Platnosť tohto dekrétu nemala zrejme veľký vplyv na beckovských 
dedičov, lebo roku 1729, keď vznikol v mestečku požiar a zachytil aj hrad, v tom 
čase už bol neobývaný. Neudržiavaný hrad bez striech rýchlo podliehal poveter-
nostným vplyvom. Asi o 200 rokov sa stal ruinou. Historické dianie a význam sa 
preniesli z hradu na mestečko Beckov.“

Ivan Mrva, Dejiny Beckova v rokoch 1526–1918. Beckov I. WillArt Nové Mesto 
nad Váhom 2006, s. 75: „...v situácii všeobecnej anarchie a chaosu došlo 16. janu-
ára 1708 k vyplieneniu a vypáleniu Beckova kurucmi. Spôsobili ho vojaci a dôstojníci 
brigády vedenej Ladislavom Očkajom, ktorá bola smutne preslávená lúpežnými ná-
jazdmi. ... Krutá zima a morová nákaza, ktorá sa šírila po krajine od jari 1709, spôsobi-
la obmedzenie bojov. .... Beckovu sa však epidémia, našťastie, vyhla. Ale práve v roku 
1709 postihol mestečko veľký požiar. Počas neho vyhorel aj hrad, ktorý už dávnejšie 
prestal plniť svoj pôvodný účel. V mestečku škody rýchlo odstránili, hrad však chátral.“ 

C. d., s. 76-77: „Prvý veľký oheň s fatálnymi následkami postihol Beckov 
1. februára 1728. Vypukol v ktorejsi chatrči neďaleko fary. Vietor ho rozšíril na 
okolité budovy a v priebehu hodiny bolo v plameňoch celé mestečko. Zhoreli oba 
kostoly, kláštorný i farský a všetky domy vo vnútri hradieb. Iba kúrie patriace Pet-
rovi Esterházimu a Gécimu zostali ušetrené od tejto skazy. Oheň sa údajne rozšíril 
aj na hrad, ktorý tiež vyhorel. Majitelia sa však o jeho budovy v predchádzajúcich 
rokoch takmer nestarali, atak požiar iba dovŕšil to, čo nahlodal zub času.“

Silvia Paulusová, Kultúrne dedičstvo Beckova, WillArt, NMnV 2006, s. 159: 
„Neudržiavaný hrad postupne chátral a jeho stav zhoršovala aj prítomnosť cisár-
skej vojenskej posádky počas protihabsburských povstaní. Dielo skazy dovŕšil na-
pokon v roku 1729 požiar, ktorý sa sem rozšíril z mestečka.“

Ľudovít Janota, Slovenské hrady I. SSŠ, Bratislava – Praha 1935, s. 36: „Ko-
nečne roku 1729 veľký a ničivý požiar dokončil zhubné dielo na Beckove. Dielo, 
ku ktorému bol hrad osudom dávno odsúdený.“

Miroslav Plaček, Martin Bóna, Encyklopédia slovenských hradov. Slovart, Bra-
tislava 2007, s. 62: „Ešte na konci 17. storočia boli opravené strechy hradu, ale 
ničivý požiar mestečka v roku 1729 sa preniesol aj na hrad, ktorý vyhorel a viac 
už nebol obnovený.“

Ako dodatok môžeme uviesť ešte dokument Slovenskej televízie z roku 1987 
z cyklu Národné kultúrne pamiatky I. Hrad Beckov, 9 minút, ktorý odvysiela RTV-
SR naposledy na dvojke 24. 7. 2016 po 7. hodine ráno. V ňom uviedli ako dátum 
vyhorenia rok 1712.                                                          Mgr. Dana Badžgoňová

znamné lesnícke miesto s mini - ar-
borétom a náučným chodníkom pre 
potreby lesnej pedagogiky. Z celej 
železnice sa zachovalo už len torzo. 
Akýsi pamätník historickej železničnej 
dopravy možno vidieť vo svahu doliny, 
kde na podvaloch s koľajami stojí lo-
komotíva s párom pongválovov nalo-
žených drevom. 

Zámoček patrí a spravujú ho Lesy 
Slovenskej republiky, odštepný závod 
Trenčín, kastelánom je Ing. Róbert Mi-
nárik. Dňa 11. 08. 2016 nás ochotne 
previedol po zámočku a vysvetlil nám 
jeho históriu, poslanie a účel. Počas 
roka sa tu konajú semináre zamestnan-
cov lesov, podnikové semináre, rôzne 
rodinné oslavy a spoločenské záleži-

Na obrázku sú zľava doprava: Barbor-
ka Kucharíková, Martin Srnec, Pavol 
Hladký, Ing. Martin Neboháč a Ing. Jo-
zef Šebán.

tosti. Denný reštauračný systém pre 
náhodných návštevníkov nie je zabez-
pečený. Môžete tu stretnúť našich aj 
zahraničných účastníkov poľovačiek, 
lebo okolité lesy sú zdrojom diviny. 

V klenbe kamenného mosta pod 
železničkou je kaplnka sv. Huberta, 
kde každý rok v júni sa konajú sláv-
nosti s účasťou množstva lesníkov 
a poľovníkov. Toto miesto je zároveň 
jednou zo zastávok Náučného po-
ľovníckeho a lesníckeho chodníka 
Nemšová – Ľuborčianska dolina. 

PH

Ruiny hradu Beckov od Ladislava Mednyán-
szkyho, Virág Judit Galéria, Budapešť.
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OŠK Slovan Beckov sa v minulej sezóne 2015/2016 umiestnil na 3. prieč-
ke futbalovej tabuľky. Postupovali prvé dve mužstvá. Táto situácia mrzela o to 
viac, že od postupu nás delilo „len skóre“, pretože s druhou Hornou Stredou 
sme mali rovnaký počet bodov. 

Cez letnú prestávku sa okrem niekoľkých zmien v hráčskom kádri udiala i výme-
na na trénerskom poste. Novým trénerom sa na základe odporúčania pôvodného 
trénera Patrika Krajčovica stal Roman Joštic z Pobedima. Čo sa týka hráčskeho 
kádra, tak odišli Zdenko Matlák a František Trungel a spolu so spomínaným tréne-
rom Krajčovicom si to zamierili do Starej Turej. Ďalej sa uskutočnila jedna výmena, 
kedy odišiel do Hôrky nad Váhom Ján Búlava a namiesto neho prišiel Ján Uhlík, kto-
rým OŠK plánuje zaplátať dieru na poste pravej obrany. Na ročné hosťovanie odišiel 
Marek Valach do Kočoviec, kde bude zbierať skúsenosti vo vyššej súťaži. Novým 
hráčom, ktorý prišiel je Peter Sahaj, je to hráč, ktorý hrával futbal v Kálnici, resp. na-
posledy bol na hosťovaní v Trenčianskych Bohuslaviciach. Spolu s novým tréne-
rom prišiel i jeho syn Roman Joštic ml., ktorý bude v Beckove na ročnom hosťo-
vaní. Aktuálne má OŠK Beckov káder, v ktorom môže počítať s 19 až 20 hráčmi. 

OŠK Beckov pred novou sezónou 2016/2017
Okrem zmien v samotnom klube sa zmenil i pohľad na kabíny na futbalovom 

ihrisku, ktoré po veľmi dlhom období prešli väčšou rekonštrukciou. Vymenili sa 
okná za nové plastové, ďalej sa čiastočne oplechovali kabíny, uskutočnila sa 
asanácia a izolácia muriva na časti kabín, pretože murivo neustále vlhlo. Ďa-
lej sa plánuje ešte kabíny nanovo omietnuť a vymeniť strešnú krytinu, pretože 
časť kabín zateká. 

Na záver by sme sa radi v mene OŠK Beckov poďakovali starostovi a obec-
nému zastupiteľstvu za finančnú pomoc pri rekonštrukciách spomínaných ka-
bín na futbalovom ihrisku. Ďalej sa chceme za rôznorodú pomoc poďakovať 
sponzorom p. Čiklovi, p. Skovajsovi,  p. Nožinovi a p. Kupčíkovi. Poďakova-
nie patrí i p. Petrovi Bánovskému, ktorý sa ako nový hospodár zodpovedne 
podieľal a naďalej nezištne podieľa na všetkých rekonštrukčných prácach, 
ale i na bežných prácach spojených s chodom futbalového ihriska. Taktiež sa 
chceme poďakovať všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek nezištným spôso-
bom pričinili na chode nášho Obecného športového klubu. 

Radovan Hladký

Už 12. ročník Behu trenčianskou Brezinou sa uskutočnil 29. mája 
2016. Záštitu nad pretekmi mal trenčiansky atlét a beckovský rodák Du-
šan Čikel. Je to prvý slovenský atlét, ktorý bol zapísaný v listine svetových 
rekordov. Bežal štafetu 4x800 metrov. Jeho osobný rekord z roku 1956 je 
3:43 min na 1500 m a 14:09 min na 5000 m. Napriek krásnym rokom je 
stále aktívny v turistike. Občas príde oddýchnuť si na chatu do Beckova. 
Čo tak inšpirovať sa a usporiadať podobný beh v Beckove?

  Ľubomír Paulus

Beh Trenčianskou BrezinouAk sa vyberiete na prechádzku lesom, určite sa vrátite s množstvom húb. 
Po teplých dňoch a výdatných dažďoch rastú všade. Rastú kuriatka, masliaky, 
kozáky, plávky, dubáky, suchohríby. Na Slovensku rastie vyše 10 tisíc druhov. 
Zberáme len tie, ktoré poznáme. Ak sa vám zadarí a donesiete plný košík, čaká 
vás čistenie a triedenie. Môžete si ich usmažiť na cibuľke, uvariť polievku. Ak 
si na nich chcete pochutiť aj neskôr, pokrájajte ich a dajte zmraziť. Najlepším 
a najrozšírenejším spôsobom je sušenie. Nakrájané na plátky ich sušíme na 
miernom slnku, ideálne je v tieni. Sušíme aj v elektrickej sušičke či navlečené 
na niti. Najrýchlejšie sa usušia suchohríby a kozáky. Dobre usušené a usklad-
nené vo vzduchotesnej sklenej nádobe vydržia aj niekoľko rokov. 

  Ľubomír Paulus

Zbierame hríby


