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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Poslanci schválili na 18. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Beckov dňa 3-

0. 9. 2016 tieto uznesenia: uz.č.192/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie 
kontrolu uznesení zo zasadnutí konaných dňa 10. 6. 2016 a 12. 8. 2016-
 bez pripomienok; uz.č.193/2016 – Obecné zastupiteľstvo vz
alo na vedomie Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obc
e Beckov k 31. 12. 2015; uz.č.194/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na
 vedomie plnenie rozpočtu Obec Beckov za 1. polrok 2016 bez pripomienok; uz
.č.195/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hl. kontro-
lórky k plneniu rozpočtu obce za 1. polrok 2016; uz.č.196/2016 - Obecn
é zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie na rok 2016 – č. 4 bez pripo-
mienok; uz.č.197/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave
 investičných akcií v obci – bez pripomienok; uz.č.198/2016 – a) Obecné zastupite
ľstvo vzalo na vedomie Návrh na postup pri dobudovaní infraštruktúry H
radu Beckov v rámci združenia predložený spoločnosťou N-NOREA; b) Obecné zastupit
eľstvo neschválilo žiadny z predložených návrhov riešenia; uz.č.199/2016 – a) Obecné

číslo 5 - október 2016

Oprava výtlkov
Posledný septembrový týždeň a druhý októbrový 

sa v obci uskutočnila oprava výtlkov na obecných ko-
munikáciách, ktorá sa týkala iba poškodených miest 
s asfaltovým podkladom. Opravy vykonala spoločnosť 
TRESIL, s.r.o., z Třebíča, ktorá sa špecializuje na stav-
bu a opravy komunikácií v Českej republike. Na foto-
grafii prebieha oprava vedľajšej cesty smerom k pe-
kárni. Viac fotiek je web-stránke obce: http://www.
obec-beckov.sk/index.php?go=237.                      DB

V piatok 23. septembra 2016 sa stretli na obecnom úrade v Beckove zástupcovia miest Valašské Me-
ziříči a Partizánske so starostom obce Beckov Ing. Jánom Križanom a projektovou manažérkou Ing. Ma-
rikou Jurčackovou (na fotografii), aby dohodli ďalší postup v príprave projektu v rámci cezhraničnej spolu-
práce. Obec zároveň podpísala Dohodu o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A 
Slovenská republika – Česká republika. Pripravovaný projekt zabezpečí revitalizáciu parku pod hradom. 

Obnova centra obce sa uskutoční k okrúhlemu jubileu – dvesto rokov od narodenia Jozefa Miloslava 
Hurbana, významného beckovského rodáka.                                                                                            DB

Projekt cezhraničnej spolupráce
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – PARTIZÁNSKE – BECKOV

Veľký Meder je jedným z naj-
významnejších turistických centier na 
juhu Slovenska. Turistov najviac priťa-
huje termálne kúpalisko a jeho geo-
termálna voda, chemické zloženie 
ktorej má podľa skúseností lekárov 
priaznivé účinky na liečenie pohybo-
vého ústrojenstva a regeneráciu ce-
lého tela.   

Seniori navštívili Veľký Meder
A práve termálne kúpalisko Veľ-

ký Meder bolo cieľom autobuso-
vého zájazdu beckovských senio-
rov v stredu 7. septembra 2016. 
O 8,00 hod. ráno autobus riade-
ný p. Králikom vyráža s 23 senior-
mi do Veľkého Medera. Niektorí se-
niori navštívili toto kúpalisko po prvý 
raz, niektorým už bolo známe. Po 
upršanom utorku nám počasie pria-
lo. V stredu bol krásny slnečný deň. 
Slnka a termálnej vody sme si užíva-
li od 10,00 do 16,00 hod. V areáli 
kúpaliska je veľa stánkov, v ktorých 
si každý mohol kúpiť niečo na ob-
čerstvenie. O 16,00 hod. sme sadli 
do autobusa a vydali sa na spiatoč-
nú cestu. Mali sme ešte jednu zastáv-
ku, a to v reštaurácii „Majer“ v Hrád-

ku. Tu nás čakala už pripravená sála, 
v ktorej sme dostali chutnú večeru. 
O 19,00 hod. sme sa vrátili domov. 

Podľa slov jedného z účastníkov zá-
jazdu sme prežili skvelý deň. 

 Mária Mináriková 

Predám 2-izbový byt v Beckove. 
Tel.: 0903832785.
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Poslanci schválili na 18. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Beckov 

dňa 30.9.2016 tieto uznesenia:

uz.č.192/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu uznesení zo 
zasadnutí konaných dňa 10. 6. 2016 a 12. 8. 2016 bez pripomienok;

uz.č.193/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého 
audítora o overení účtovnej závierky Obce Beckov k 31. 12. 2015;

uz.č.194/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie plnenie rozpočtu 
Obec Beckov za 1. polrok 2016 bez pripomienok;

uz.č.195/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stanovisko hl. kontro-
lórky k plneniu rozpočtu obce za 1. polrok 2016;

uz.č.196/2016 - Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie na rok 
2016 – č. 4 bez pripomienok;

uz.č.197/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave in-
vestičných akcií v obci – bez pripomienok;

uz.č.198/2016 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Návrh na postup 
pri dobudovaní infraštruktúry Hradu Beckov v rámci združenia predložený spoloč-
nosťou N-NOREA;

b) Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadny z predložených návrhov riešenia;

uz.č.199/2016 – a) Obecné zastupiteľstvo neschválilo predložený návrh na záme-
nu časti pozemkov parc. č. 760/1 a časti pozemku parc. č. 687 v k. ú. obce Beckov;

b) Obecné zastupiteľstvo navrhlo jednať s p. Dvornickým o prenájme po-
zemku pred novou nedokončenou časťou hotela Kúria Beckov.

uz.č.200/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku nájmu obecného bytu 
1. kategórie 0,70 €/m2 za obytnú plochu v zmysle Vyhlášky z roku 2011.

uz.č.201/2016 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu 
obce o rokovaní s vedením TVK, a.s. o dobudovaní Vodného zdroja Ostredky.

uz.č.202/2016 – Obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle zákona NR SR 
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na zá-
klade odporučenia veliteľa OHZ za preventivára požiarnej ochrany obce p. Júliusa 
Majzla, nar. 3. 7. 1974, bytom Kočovce, Rakoľuby č. 668 a za vedúceho kontrolnej 
skupiny p. Mareka Šutovského, nar. 18. 12. 1979, bytom Beckov č. 41. 

uz.č.203/2016 – a) Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu spoločnosti 
ICS SYSTEMS St. Turá o požiadavkách na vybudovanie vysielača pre šírenie internetu.

b) Obecné zastupiteľstvo žiada od spoločnosti ICSS, aby doložila štúdiu 
komplexného riešenia realizácie optickej siete v obci Beckov.
   Zapísala A. Benková
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Oprava výtlkov
Posledný septembrový týždeň sa uskutočnila 

v obci oprava výtlkov na obecných komunikáciách. 
Opravy vykonala spoločnosť TRESIL, s.r.o., z Tře-
bíča, ktorá sa špecializuje na stavbu a opravy ko-
munikácií v Českej republike.  Na fotografii prebie-
ha oprava vedľajšej cesty smerom okolo pekárne. 
Viac fotiek je web-stránke obce: http://www.obec-
-beckov.sk/index.php?go=237. 

DB

Na fotografii (b): Ing. Marika Jurčacková, PaedDr. Yvona Wojaczková, Mgr. Karolína 
Doležalová, xx, Ing. Ján Križan, xx, Ing. Václav Valčík.

V piatok 23. septembra 2016 sa stretli na obecnom úrade v Beckove zástupco-
via miest Valašské Meziříči a Partizánske so starostom obce Beckov Ing. Jánom 
Križanom a projektovou manažérkou Ing. Marikou Jurčackovou, aby dohodli ďalší 
postup v príprave projektu v rámci cezhraničnej spolupráce. Obec zároveň podpí-
sala Dohodu o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slo-
venská republika – Česká republika. Pripravovaný projekt zabezpečí revitalizáciu 
parku pod hradom. 

Obnova centra obce sa uskutoční k okrúhlemu jubileu – dvesto rokov od naro-
denia Jozefa Miloslava Hurbana, významného beckovského rodáka. Obec plánu-
je usporiadať oslavy začiatkom leta 2017 v obnovenom parku pod hradom.       DB

Projekt cezhraničnej spolupráce
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – PARTIZÁNSKE – BECKOV

Veľký Meder je jedným z naj-
významnejších turistických centier na 
juhu Slovenska. Turistov najviac pri-
ťahuje termálne kúpalisko a jeho ge-
otermálna voda, chemické zloženie 
ktorej má podľa skúseností lekárov 
priaznivé účinky na liečenie pohybo-
vého ústrojenstva a regeneráciu ce-
lého tela.   

Seniori navštívili Veľký Meder
A práve termálne kúpalisko Veľ-

ký Meder bolo cieľom autobusové-
ho zájazdu beckovských seniorov v 
stredu 7. septembra 2016. O 8,00 
hod. ráno autobus riadený p. Králi-
kom vyráža s 23 seniormi do Veľké-
ho Medera. Niektorí seniori navštívili 
toto kúpalisko po prvý raz, niektorým 
už bolo známe. Po upršanom utor-
ku nám počasie prialo. V stredu bol 
krásny slnečný deň. Slnka a termál-
nej vody sme si užívali od 10,00 do 
16,00 hod. V areáli kúpaliska je veľa 
stánkov, v ktorých si každý mohol kú-
piť niečo na občerstvenie. O 16,00 
hod. sme sadli do autobusu a vyda-
li sa na spiatočnú cestu. Mali sme 
ešte jednu zastávku, a to v reštaurá-
cii „Majer“ v Hrádku. Tu nás čakala už 

pripravená sála, v ktorej sme dosta-
li chutnú večeru. O 19,00 hod. sme 
sa vrátili domov. Podľa slov jedného z 

účastníkov zájazdu sme prežili skve-
lý deň. 

 Mária Mináriková 
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V deň, kedy si hlavne v Českej republike pripomín
ali nedožité 80-te narodeniny bývalého poslednéh
o československého a prvého českého prezident-
a Václava Havla, sme v Slovenskej republike 
prijali smutnú správu – po dlhej chorobe zomrel
 prvý slovenský prezident Michal Kováč. Bývalý 
prezident SR Michal Kováč sa narodil v obci Ľub-
iša v okrese Humenné. V Bratislave vyštudoval ekon
ómiu a do nežnej revolúcie pracoval v bankovníctve. 

Bol členom KSČ, ale po 1968-om roku ho vylúčili a p-
racoval ako bankový úradník, externe prednáša
l na Vysokej škole ekonomickej a neskôr pracoval a-
ko vedecký výskumný pracovník. P
o 1989 roku začala jeho politická kariéra – bol za-
kladajúcim členom VPN, vo vláde bol ministrom f-
inancií a poslanec Federálneho zhromaždenia (1990–
1992). Ako kandidát HZDS sa v marci 1993 stal prvým pr
ezidentom SR. V máji 1995 mu koalícia HZDS, SNS a Zd
ruženie robotníkov Slovenska vyslovili nedôveru, pr
etože v parlamente 9. 3. 19
94 kritizoval premiéra Vladimíra Mečiara: „Pán p-
remiér nie je ochotný partnersky spolupracovať a vies
ť korektný dialóg, nedokáže zjednocovať rôznorod
é zoskupenia občanov a znásobovať politickú energi-
u štátu. Vzhľadom na jeho podozrievavosť je schopný s
polupracovať iba ľuďmi, ktorí sú mu nejako zaviaza-
ní. Pán Mečiar nepotrebuje radcov, spolutvorcov, o-
ponentov, ale iba pomocníkov pri realizácii svojich záme-
rov.“ (cit.: prezidentská správe o stave republiky 9

Rozlúčka s pánom prezidentom

Na fotografii Filipa Lašuta pán prezident na Beckov-
skom hrade počas príhovoru 11. mája 1996. 

Správa o podporených projektoch
V októbri t.r. bol ukončený projekt „Modernizá-

cia sústavy verejného osvetlenia v obci Beckov“ po 
stránke fyzickej, aj po stránke finančnej. Celková ad-
ministratíva projektu bude ukončená až po piatich 
rokoch od ukončenia projektu, pretože počas tejto 
doby bude monitorovaná udržateľnosť projektu. Také 
sú podmienky poskytovania nenávratných finanč-
ných príspevkov z eurofondov. Nenávratný finanč-
ný príspevok na tento projekt bol poskytnutý v rámci 
operačného programu Konkurencia a hospodársky 
rast vo výške 212 570,40 eur. Projekt bol zameraný 
na výmenu a doplnenie  254 ks svietidiel vrátane el. 
rozvodov, nových rozvádzačov a moderného elek-
tronického systému riadenia s možnosťou diaľkové-
ho ovládania každého svietidla  verejného osvetlenia 
a mal by priniesť ročnú úsporu 55 tisíc kWh.

Obec ako vlastník Národnej kultúrnej pamiatky Hrad 
Beckov sa každoročne snaží získať mimorozpočtové 
prostriedky na jeho údržbu. Ministerstvo kultúry SR už 
piaty rok finančne podporuje aktivity, ktoré obec v tomto 
smere vyvíja. Aj tento rok spolu s Úradom práce, sociál-
nych vecí a rodiny podporili projekt „Obnova NKP hrad 
Beckov s účasťou pracovníkov v evidencii nezamestna-
ných“. Vďaka tomu sme mohli prijať osem pracovníkov 
financovaných z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
operačného programu Ľudské zdroje, s ktorými mô-
žeme znovu realizovať časť svojich dlhodobých projek-
tových plánov. Ministerstvo kultúry SR, tento rok tiež 
podporilo obnovu hradnej kaplnky, kde sme sa po go-
tických oknách, obnovovaných v minulých rokoch, sú-
stredili na kruhové okno nad vchodom do kaplnky.  

Ing. M. Jurčacková

V tomto roku si občania mohli odviezť drobný sta-
vebný odpad, objemný alebo veľkorozmerný odpad 
na dvor obecnej prevádzky každú sobotu. Túto služ-
bu Beckovčania aj hojne využívali, niekedy priviez-
lo svoj odpad až 30 občanov. Vedenie obce sa po 
vyhodnotení doterajších dobrých skúseností s dovo-
zom odpadu do kontajnerov na obecnú prevádzku 
rozhodlo od novembra prechodne obmedziť posky-
tovanie týchto služieb občanom z dôvodu menšie-
ho počtu vývozov. Preto v zimnom období bude mať 
na prevádzke službu jeden zamestnanec každú 
druhú sobotu od 7.00 do 12.00 hod, a to konkrét-
ne v dňoch 29. 10. 2016, 12. 11. 2016 a 26. 11. 
2016, 10. 12. 2016 a 30. 12. 2016 (piatok) a po 
Novom roku 14. januára 2017 atď. až do začiatku 
marca.                                                                        DB 

Obecná prevádzka 
bude otvorená každú druhú 
sobotu – zmena otváracích dní

V deň, kedy si hlavne v Českej republike pripo-
mínali nedožité 80-te narodeniny bývalého posled-
ného československého a prvého českého prezi-
denta Václava Havla, sme v Slovenskej republike 
prijali smutnú správu – po dlhej chorobe zomrel 
prvý slovenský prezident Michal Kováč. 

Bývalý prezident SR Michal Kováč sa naro-
dil 5. 8. 1930 v obci Ľubiša v okrese Humenné. 
V Bratislave vyštudoval ekonómiu a do nežnej re-
volúcie pracoval v bankovníctve. Bol členom KSČ, 
ale po 1968-om roku ho vylúčili a pracoval ako 
bankový úradník, externe prednášal na Vysokej 
škole ekonomickej a neskôr pracoval ako vedec-
ký výskumný pracovník. Po 1989 roku začala jeho 
politická kariéra – bol zakladajúcim členom VPN, 
vo vláde bol ministrom financií a poslanec Fede-
rálneho zhromaždenia (1990–1992). Ako kandi-
dát HZDS sa v marci 1993 stal prvým preziden-
tom SR. V máji 1995 mu koalícia HZDS, SNS 
a Združenie robotníkov Slovenska vyslovili nedô-
veru, pretože v parlamente 9. 3. 1994 kritizoval 
premiéra Vladimíra Mečiara: „Pán premiér nie je 
ochotný partnersky spolupracovať a viesť korektný 
dialóg, nedokáže zjednocovať rôznorodé zosku-
penia občanov a znásobovať politickú energiu štá-
tu. Vzhľadom na jeho podozrievavosť je schopný 
spolupracovať iba ľuďmi, ktorí sú mu nejako zavia-
zaní. Pán Mečiar nepotrebuje radcov, spolutvor-
cov, oponentov, ale iba pomocníkov pri realizácii 

Rozlúčka s pánom prezidentom
svojich zámerov.“ (cit.: Prezidentská správe o stave 
republiky 9. marca 1994 - http://komentare.sme.
sk/c/20346142/sprava-michala-kovaca-ktorou-po-
lozil-vladu-vladimira-meciara.html#ixzz4MTd9RAer).

Vyvrcholením napätej politickej situácie bol únos 
prezidentovho syna Michala Kováča ml. koncom au-
gusta 1995, zo zodpovednosti za ktorý prezident ob-
vinil Ivana Lexu, vtedajšieho šéfa SIS, za čo ho Lexa 
zažaloval a spor sa nedoriešil ani do prezidentovej 
smrti. Michal Kováč vykonával prezidentský úrad od 
marca 1993 do marca 1998. 

Prezident Michal Kováč sa pokladá za symbol vzdo-
ru proti autoritatívnej politike Vladimíra Mečiara. 

Jeho manželkou bola Emília Kováčová, nar. 8. 2. 
1931, profesorka na Ekonomickej univerzite v Bratisla-
ve. Mali spolu dvoch synov. Michal Kováč trpel na Par-
kinsonovu chorobu. Verejnosť sa s bývalým preziden-
tom rozlúčila vo štvrtok 13. októbra 2016, pochovaný 
je na Ondrejskom cintoríne v Bratislave. V tento deň bol 
v SR vyhlásený štátny smútok.

Poznámka: Dramatické udalosti roku 1995 pod-
nietili aj slovenských filmárov k vytvoreniu politic-
kého trileru ÚNOS, ktorý vzniká od roku 2009. 
Jeho režisérkou i autorkou scenára je Maria-
na Čengel Solčanská. Prezidenta hrá Ján Greš-
šo. Producentom filmu je Milan Stráňava a kopro-
ducentom RTVS. Premiéru bude mať na jar 2017. 
Zdroj: http://domov.sme.sk/c/20346223/podporit-
-film-o-unose-prezidentovho-syna-vahali.html .

V roku 2010 vo vydavateľstve MilaniuM vyšla knižka 
Pamäti – Môj príbeh občana a prezidenta, v kto-
rej Michal Kováč rozpráva o svojej ceste zo zem-
plínskej dediny až na post prezidenta. 
A pokiaľ ide o našu obec, pred 20-timi rokmi sme 
privítali prvého slovenského prezidenta na slávnost-
nom podujatí – na otvorení Beckovského hradu 
po dvadsiatich rokoch rekonštrukčných prác. 

 DB

Na fotografii Filipa Lašuta pán prezident na Beckov-
skom hrade počas príhovoru 11. mája 1996. 

Rodinné domy – domácnosti: 
1 ks 110 l alebo 120 l zberná nádoba – (1-4 ob-

čania),
2 ks 110 l alebo 120 l zberná nádoba, resp. 1 ks 

240 l zberná nádoba – (5 a viac občanov).
Bytové domy:
1 ks 110 l alebo 120 l zberná nádoba – (1-4 obča-

nia v domácnosti),
2 ks 110 l alebo 120 l zberná nádoba, resp. 1 ks 

240 l zberná nádoba – (5–8 občanov v do-
mácnosti), alebo 1 ks 1100 l zberná nádoba 
pre 10 a viac bytových jednotiek.

Smetné nádoby 
– ako ich využívame alebo „zneužívame“?

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnika-
teľ: podľa počtu zaplatených nádob na OcÚ.

Chceme preto upozorniť občanov na porušova-
nie ustanovení tohto nariadenia. Zákon o odpadoch 
ukladá každému občanovi odpady separovať, takže 
v prípade, že občania separujú plasty, na ktoré od 
obce dostávajú vrecia; na sklo sú po obci rozmiest-
nené kontajnery; kovy, plechovky môžu odovzdať na 
obecnej prevádzke a biologicky rozložiteľný odpad 
kompostovať (v prípade rodinných domov), do smet-
nej nádoby dáme naozaj len minimum odpadu. 

  AB

Pranostiky
SEPTEMBER
Na Michala z poľa ber!
Koľko mrazov pred Michalom, toľko studených dní 
bude po Ďure (24. 4.).
Michal zimu dýcha.
Na Michala – či z hory a či z doly, zimný vetrík vstane.
Po Michale tráva, čo bys ju kliešťami ťahal, nepôj-
de von.

OKTÓBER
Ak je október veľmi zelený, bude potom január hod-
ne studený.
Ak opadá lístie do polovice októbra, bude mokrá 
zima.
Dažde v októbri predpovedajú úrodný rok.
Keď je v októbri mnoho sršňov a ôs, bude dlhá zima. 

Vybral LP

V ostatnom čase pracovníci Technických služieb Mesta Nové Mesto nad Váhom prichádzajú do kon-
fliktu s občanmi, ktorí pri zbere komunálneho odpadu vykladajú 2 až 3 smetné nádoby, aj keď v do-
mácnosti žijú len dvaja alebo štyria občania. Vo Všeobecnom nariadení obce č. 2/2016 o nakladaní 
s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Beckov sa počet zberných nádob na zber 
zmesového komunálneho odpadu podľa miestnych podmienok a členenia zástavby určuje nasledovne:
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Peter Šutovský v Rádiu Expres
V stredu 21. 09. 2016 v Rádiu Expres v relá-

cii Slováci v zahraničí redaktorka Oli Džupinková 
predstavila nášho rodáka prof. Petra Šutovského, 
reprodukčného biológa z Univerzity v Missouri, vo 
vysielaní pod názvom Slovenský profesor sa v USA 
zaoberá skúmaním neplodnosti. 

Profesor Šutovský pracuje od roku 1994 ako re-
produkčný biológ na Univerzite v Missouri – je pro-
fesor zootechniky na poľnohospodárskej fakulte 
a zároveň aj gynekológie, pôrodníctva a ženského 
zdravia na lekárskej fakulte. V jeho pracovnom tíme 
je 5-7ľudí, prostriedky na výskum získava od uni-
verzity aj z grantov. Venuje sa diagnostike neplod-
nosti a technikám na zvýšenie šancí na oplodnenie. 
Rozlišuje tri druhy neplodnosti, ženskú, mužskú 
a nevysvetliteľnú. Problémom pri ťažkostiach s ote-

Foto: Archív P. Šutovského 
Zdroj: https://www.expres.sk/75714/slovensky-pro-
fesor-sa-v-usa-zaobera-skumanim-neplodnosti/

hotnením je životný štýl, znečistenie životného pro-
stredia, pracovné prostredie – muži, genetické prí-
činy – mutácie v génoch, ale najväčší problém je 
vek ľudí, kedy majú prvé dieťa. Biologické hodiny 
sú veľmi presné, kvalita buniek vo vyššom veku už 
nie je dokonalá, preto máme čím ďalej viac neplod-
nosti. Nemusí to byť horšia kvalita životného pros-
tredia, ale práve skutočnosť, že ľudia čakajú dlhšie 
na prvé tehotenstvo.

Na stránke Rádia Expres je aj zmienka, že prof. 
Šutovský je vášnivý vinár a prispieva do časopisu 
Vinotéka a do Beckovských novín – ďakujeme za 
zmienku. A Peter Šutovský nám prezradil, že relá-
cia vznikla z podnetu Sone Jaroščiakovej, ktorej by 
rád poďakoval za takéto milé a priateľské gesto. 

DB

Po knižných novinkách, úvahách o horúcich témach, ako boli herne, školstvo, 
postihnutí či inak obdarovaní, úpenlivo hľadám tému, ktorá by vás, milí čitatelia, 
zaujala. Neviem, či sa mi to podarí, ale pokúsim sa napísať niekoľko slov o kráse.

Keď som bola malá, dostali sme na výtvarnej výchove otázku: „Čo je to 
gýč?“ Mne hneď napadlo: sádrový bocian na trávniku, trpaslík medzi kvetmi, 
zdeformované ručiace jelene na rozkvitnutej lúke naivnej krikľavej olejomaľby, 
umelé kvety strčené medzi živými, aby to „lepšie vyzeralo“... Snažiac sa do-
plniť, čo vlastne prírode chýba, robíme medvediu službu jej skutočnej kráse.

Tí však, ktorí uznávajú Prvú príčinu našej nádhernej Zeme – Božiu iskru 
a Pôvodcu všetkého, stávajú sa hľadačmi Krásy s veľkým K, teda samého 
Boha. Tak, ako krása sama osebe hovorí o svojom Majstrovi, aj autori gýča 
a nepekných výtvorov volajú výrečne o sebe. Ježiš raz povedal: „Z plnosti srd-
ca hovoria ústa.“ A istý pán v médiách na otázku, či má rád umelé kvety, odpo-
vedal: „Ani umelých ľudí nemám rád.“ Tak čo je to vlastne krása?

Pýtala som sa niekoľkých mladých ľudí, čo v sebe skrýva tento pojem? Od-
povedali napríklad – keď niečo lahodí oku, keď to lahodí viacerým, keď sa mi to 
páči, keď ma niečo očarí... A krása človeka? Je to niečo, čo sa nedá definovať...

Hľadači krásy sú objaviteľmi niečoho nového, originálneho a nikdy neopako-
vateľného. Krása je taká krehká, taká jednoduchá a napriek tomu taká príťažli-
vá! Do popredia sa však derie všetko, čo je len dočasné a pominuteľné, zatiaľ 
čo prostá krása je úbohou popoluškou. Napriek tomu sa odhaľuje všetkým hľa-
dačom krásy ako vybrúsený a vzácny diamant.

V Biblii máme Boha Stvoriteľa opísaného ako Múdrosť samu. Ako pôvodcu 
všetkej krásy: 

Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden,
viac ako všetkých bohov treba sa ho báť.
Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov,
ale Pán stvoril nebesia. Vznešenosť a krása pred jeho tvárou,
moc a veleba v jeho svätyni. /Ž 96,4-6/
Či sa vyberieme smerom von do makrokozmu alebo opačne do 

mikrokozmu, žasneme nad veľkosťou, dômyselnosťou, hravosťou, 
ba až nad humorom Najvyššieho. Biblia nám ukazuje tie veľké veci 
a vedie nás k obdivu:

Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk,
na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:
čože je človek, že naň pamätáš,
a syn človeka, že sa ho ujímaš? /Ž 8,4-5/
Malý, krehký, so svojimi slabosťami a hriechmi, ale milovaný svo-

jím Tvorcom až do krajnosti. Jemu, korune stvorenia, daroval všet-
ko to krásne, všetko, čo spieva o svojom Autorovi ódu na radosť. 

Všimnime si snehovú vločku, každá je originálom a nenájdete dve 
rovnaké... Na videu https://www.youtube.com/watch?v=DYgbsAWN-
Hq0 môžeme pozorovať jedinečnosť vzniku ľadovej priezračnej krásy.

Pozrime tiež na kvapky slzy pod mikroskopom. Majú úplne iný 
vzhľad, ak ide o slzy nádeje, slzy smiechu alebo slzy smútku. Žas-
neme nad jej štruktúrou a nad zmyslom sĺz, ktoré očisťujú pohľad 
a prinášajú úľavu a pokoj do srdca.

Alebo také motýlie krídla, neobsahujú žiadnu farbu, a predsa sú 
pestrofarebné a pritiahnu oči všetkých obdivovateľov. Zásluhu na 
tom má lom slnečného svetla v bunkách...

Voda je priezračná a napriek tomu má farbu okolia, ktorá sa v nej 
odráža. Koľko nádhery je ukrytej všade okolo nás!

Hľadači krásy
Z jedného krátkeho videa O vďačnosti sa dozvedáme, že neexistuje dobré 

a zlé počasie, ale iba jedinečné. Už nikdy sa nezopakuje to isté zoskupenie 
oblakov, rovnaké lúče slnka nad nimi, rýchlosť meniacej sa oblohy... Všetko, 
čo Boh vytvoril, je veľmi dobré, a my to môžeme len objavovať, skúmať, obdi-
vovať a žasnúť!

Niekedy vezmem do rúk farby a kúsok tej krásy zvečním na papieri. Pri po-
kuse „namaľovať“ krásu nielen slovami, ale aj obrazom, vzala som do ruky fo-
toaparát aj suchý pastel a nakreslila som jesenný opadaný strom, žiariaci na 
tmavom pozadí... Hoci je krása taká pominuteľná, môžeme ju ukryť do svojho 
srdca a hocikedy vybrať, deliac sa s druhými o naše objavy a poklady.

Počas výtvarnej výchovy som povzbudzovala svojich žiakov: „Pozrite, vaše 
výkresy sú čisté a prázdne. Stačí však jedna vyučovacia hodina a hýria farbami, 
tvarmi, emóciami... Podobne tvorí Boh, on robí všetko nové. A všetko to bolo 
od počiatku krásne a veľmi, veľmi dobré... A teraz – cez vás – vytvorí v spolu-
práci s vami nové diela. Každé bude iné, neopakovateľné, hodné obdivu!“ Mi-
lujem detské kresby plné iskry a slobody!

V Trenčíne popri Váhu sa nachádza na chodníku vystriekaný nápis: „Umelci 
sú ľudia, ktorí stvoria z ničoho niečo.“ A ak je to niečo preniknuté iskrou Božie-
ho Ducha, naplní všetkých radosť a pokoj. KRÁSA je balzam na dušu i na telo. 
Preto sa, milý čitateľ, čo najčastejšie zastav, dívaj sa do diaľky i do blízka, žas-
ni nad maličkosťami – tak dokonalými! – a ukáž niečo krásne tým, ktorí sa po-
náhľajú za zbytočnosťami, ktoré nenasýtia dušu. Vstúp aj do vnútra ľudí okolo 
seba a objavíš v človeku celý svet, ba celý vesmír... 

Nedaj sa nikdy znechutiť nedostatkom krásy a veľkosťou zla okolo seba, 
buď radšej hľadačom KRÁSY, vstúp do nej a nechaj zo seba vytrysknúť myš-
lienky i slová obdivu, nech svet okolo teba zažiari novým svetlom.

                                   sr. Anežka Alžbeta Žatková, de ND

Foto i kresba stromu: sr. Anežka
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Malebná cesta dolu Váhom

číslo 5 - október 2016

Názov článku som prevzal z názvu jednej z pr-
vých umeleckých cestopisných reportáži o Sloven-
sku. Napísal ju barón Alojz Medňanský, význam-
ný predstaviteľ šľachtického rodu, ktorý mal svoje 
sídlo v Beckove. Narodil sa nečakane 20. apríla 
1784 v Priekope v Turci počas návštevy rodičov 
u príbuzných Révaiovcov. Detstvo prežil pod Bec-
kovským hradom a do Beckova sa celý život rád 
vracal. Začiatkom leta 1822 podnikol s priateľmi na 
plti cestu dolu Váhom. Roku 1826 mu v Pešti vyšlo 
prvé vydanie „Malebnej cesty dolu Váhom“ po ne-
mecky. Roku 1844 druhé vydanie v nemčine a zá-
roveň tretie v maďarčine. Až po 140 rokoch, v roku 
1962 vychádza prvé vydanie po slovensky. Ume-
leckú a estetickú hodnotu malebnej syntézy minu-
losti a prítomnosti kraja po oboch brehoch Váhu 
dávno preveril čas a jeho dielo v roku 2007 sa doč-
kalo už svojho štvrtého vydania po slovensky. Ob-
sahuje množstvo povestí, príbehov a geografických 
postrehov. Kniha podáva farbistý obraz Považia, ba 
vlastne celého severo i juhozápadného Slovenska 
začiatkom 19. storočia. Hoci hlavnými zastávkami 
počas plavby boli predovšetkým hrady, kaštiele a 
zámky, barón Medňanský bohato vykreslil aj život 
na rieke Váh, prírodné krásy a zvláštnosti kraja. 

Rekreačná plavba po rieke Váh aj dnes ponúka 
nevšedný zážitok. Praktické sú laminátové alebo 
nafukovacie kajaky a kánojky. Obľúbené úseky sú 
so začiatkom v Beckove a koncom v Brunovciach 
alebo až v Piešťanoch. Keď sa končí v Beckove, 
tak sa ešte na jari dalo začínať na ľavom brehu 
v Trenčíne pod stavidlami v miestnej časti Nozdr-
kovce. Dnes to už nie je možné, lebo v lete zača-
la výstavba ďalšej vodnej elektrárne. Pribudne nám 
na Slovensku o trošku viacej elektriny, ale stratili 
sme kúsok peknej prírody. 

Ak chcete začať v Trenčíne, musíte ísť do Zlato-
viec a krivolakými cestami cez Biskupický kanál sa 
vám podarí dostať pod stavenisko elektrárne, kde 

sa dá nastúpiť na pravom brehu rieky. Zdá sa nám 
to príliš komplikované, preto sme si našli pekné ná-
stupné miesto pri Opatovciach asi 500 metrov za 
dedinou. Rybári tam majú vyšliapaný úzky chodník 
a postavený prístrešok. Dobrých miest, kde sa dá 
nalodiť nie je až tak veľa. Neschodný prudký terén 
alebo zarastený breh tŕním a žihľavou neumožňujú 
nastúpiť kdekoľvek. Do blízkosti nástupného mies-
ta sa musíte dostať tiež autom, ktoré vám dovezie 
loď, pádla a ostatnú batožinu.

Odrazili sme sa od brehu, a keby sme vôbec ne-
zaberali pádlami, aj tak nás rieka donesie do Bec-
kova. Vodná turistika je špecifická v tom, že keď 
sa vám nechce, aj tak idete. Len treba na tom 
správnom mieste vystúpiť. My sme vystúpili hneď 
uprostred Opatoviec. V malej zátoke sme zane-
chali lode, hore prudkým svahom po vyšliapanom 
chodníčku sme sa dostali k betónovému múriku, 
pri ktorom boli opreté drevené schodíky. Po pre-
lezení múrika vám načapujú pivo alebo kofolu. Je 
to jediná prístupná krčma na tomto úseku Váhu až 
do Piešťan. 

Hneď za Opatovcami podplávame most na ceste 
E 572. Je tam pekná perejka a s loďkou to trošku 
hádže. Je dobré si do loďky kľaknúť, a tak znížiť ťa-
žisko, aby sme sa nechcene nekúpali. Po chvíli na-
pätia a následnej radosti, že sme prekonali najťaž-
ší úsek, vplávame do ticha prírody. Hluk civilizácie 
ostáva v diaľke a my sa plavíme relatívne vzdialení 
od ľudských obydlí. Kačky a volavky nás sprevádza-
jú po rieke. Niekedy sa vyšvihne nad hladinu ryba. 
Na brehu posedávajú zadumaní rybári a my dávame 
pozor, aby sme sa im nezamotali do vlascov. 

Keď začujeme hluk auta, vieme že sme priplávali 
k Bodovským rybníkom. Váh sa tu znudene vlečie, 
a preto sa musíme oprieť do pádiel. Takýmto úse-
kom sa vo vodáckom žargóne hovorí „olej“. Pravý 
breh lemujú pekné kamienkové pláže, na ktorých 
sa opaľujú dievčatá z Ivanoviec. V diaľke už vidíme 

Červenú horu, ktorá sa vypína ako strážna veža pri 
vstupe do Beckovského chotára. Po chvíli už začí-
name počuť klepanie dilatačných špár na diaľnič-
nom moste. Pod Červenou horou sa koryto rieky 
rok od roku mení. Pamätám si, že pred desiatimi 
rokmi bol v strede rieky naplavený veľký peň stro-
mu. Moji dvaja kamaráti sa tak dlho dohadovali, či 
ho obídu zľava alebo sprava, až do neho narazili 
a rozlomili laminátovú kánojku na dve rovnaké po-
lovice. 

Pocit malosti zažívam, keď sa plavíme popod 
diaľničný most. Vždy sa modlím, aby z nejakého 
auta neodletela skrutka a nepristála v našom člne. 
Našťastie, matematická pravdepodobnosť je rov-
naká ako u pádu meteoritu. Hluk dvojtaktných mo-
toriek nám oznamuje, že sa blížime k cieľu našej 
cesty. Ešte párkrát zaberieme a vystupujeme na 
mieste, ktorý sme ako deti volali „Dolný brod“. Ke-
dysi sa tadiaľto brodil dobytok na pasienky za Vá-
hom. Aj Beckovčania, ktorí pracovali v Bohuslavi-
ciach si tadiaľto cez leto krátili cestu.

Beckov so svojím okolím poskytuje množstvo 
atrakcií. Plavba po rieke Váh je jedna z možností, 
ako si spraviť pekný outdoorový výlet. 

 Ľubomír Čikel

Jozef Miloslav Hurban do Peštbu-
dínskych vedomostí napísal článok 
pod názvom Čomu nás učia dejiny, 
kde doslova napísal: „...nemaďarské 
národy sa raz ozvú hromovým hlasom 
mimo stien a úradov.“ 

Hurbanove väzenie
Za jeho obsah bol súdený 21.ok-

tóbra 1869 v Budapešti. Márna bola 
snaha, aby bol súd v Bratislave. Dô-
vod – lepšia znalosť slovenčiny súd-
nej poroty. Všetko bolo odmietnuté. 
Tu nešlo o pravdu, ale o odsúdenie 
Hurbana. 

Hurbana obhajoval Dr. Michal 
Mudroň, ale obhajoval sa aj sám. 
Súd vyniesol rozsudok – šesť mesia-
cov väzenia a peňažitá pokuta. Jeho 
odsúdenie malo veľkú odozvu na Slo-
vensku. Ján Leška v Cirkevných lis-
toch napísal: „My sme si zvykli pri 
všetkom, aby Hurban za nás všetko 
robil. Hurban musel rečniť, písať, há-
dať sa konventoch, v novinách, na 
zhromaždeniach, hľadať nám priate-
ľov, nastavovať čelo nepriateľom atď.“ 

Na Mikuláša 6. decembra 1869 
nastúpil do väzenia vo Vacove. V cele 
mal na stole bibliu, ktorá mu bola po-
tešením a povzbudením v ťažkých 
chvíľach. Na stene mal zavesený tla-
čový zákon z roku 1848. Rodina na 
neho nezabudla ani počas väzenia, 
deti, hlavne syn Svetozár, milovaná 
žena Anička, ani Hlbočania. medzi-
tým sa spustila petícia za jeho pre-

Dr. Jozef Škultéty: „V ňom vždy vrelo, hnalo ho z jednej práce do druhej, 
lebo národ jeho bol vždy týraný.“

Pavol Paška, predseda NR SR: „Slovenská republika vďačí za svoju exis-
tenciu všetkým tým, ktorí po stáročia obhajovali záujmy Slovákov. Nemô-
žeme spomínať na všetkých, no je našou povinnosťou pripomínať si aspoň 
tých najväčších. Som presvedčený, že Jozef Miloslav Hurban k najväčším 
postavám slovenských dejín patrí.“                                                            LP

Napísali o Hurbanovi

pustenie, čo bolo okamžite zakázané 
z maďarskej strany. Na Jozefa 19.mar-
ca 1870 Hurban dostal vzácnu návštevu, 
navštívil ho poslanec Viliam Paulíny Tóth 
s priateľmi. 

Hurban si vo vacovskom väzení nechal 
narásť bradu. Bol to jeho protest ako i pa-
miatka na väzenie. Všetci si ho dotiaľ pa-
mätali vždy s oholenou tvárou. Na odporú-
čanie priateľov si už bradu nechal po celý 
život. Z väzenia bol prepustený 11. mája 
1870, lebo dostal milosť – prepustili ho 
o 25 dní skôr. V Národných novinách 
sa Hurban poďakoval všetkým, ktorí mu 
v tých ťažkých chvíľach pomáhali. Vo vä-
zení bol 157 dní.              Ľubomír Paulus
Foto1) http://dikda.eu/vyznaj-lasku-ako-hurban-prepis-jedneho-z-viac-ako-100-listov-adre-
sovanych-anicke-jurkovicovej/ 
Foto 2) http://www.litcentrum.sk/65269
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Život v cudzine RODINA HOREČNÁ V ÍRSKU A V BECKOVE 
Pod Beckovským hradom s Ferkom a Jankou

František pochádza z Považskej Bystrice, Janka 
zo Starej Turej. Teraz už 5 rokov žijú v Beckove. Táto 
zaujímavá rodina, ktorú možno nie náhodou spája 
i názov knihy povestí o Beckove od Jozefa Branecké-
ho Ferko a Janka, nám v rozhovore prezradila niečo 
viac o ich živote v cudzine.

Kde ste žili pred tým, ako ste sa nasťahovali 
do Beckova?

Pred nasťahovaním sa do Beckova sme žili nece-
lých 6 rokov v Írsku. Predtým sme žili rok v Považskej 
Bystrici a ešte pred tým sme študovali 5 rokov vo Zvo-
lene. Tam sme sa aj zoznámili. 

Čo bol dôvod vášho života v Írsku? Prečo Írsko?
Janka: Počas štúdia na vysokej škole sme absol-

vovali dvakrát 4-mesačný študentský program v USA. 
Tieto pobyty nám veľa dali, otvorili nám obzor a ja 
som hneď po skončení školy ešte chcela vyskúšať 
život v inej krajine. Manžel však školu skončil o rok 
skôr ako ja a našiel si zamestnanie. Chcel, aby som 
aj ja pracovala na Slovensku pred tým, ako by sme 
niekam vycestovali. V práci som však nebola veľmi 
spokojná. Naši spolužiaci z výšky už žili a pracovali 
v tom čase v Írsku a volali nás, aby sme aj my prišli za 
nimi. Vtedy sa otvoril pracovný trh pre Európu, práce 
tam bolo veľa. Boli sme mladí a bez záväzkov. V prá-
ci sme dali výpoveď, za požičané peniaze sme si kú-
pili auto, pobalili veci a vybrali sme sa za dobrodruž-
stvom naprieč Európou až do Írska. 

František: Začal by som dôvodom odchodu zo Slo-
venska. A ten bol pre všetkých nás, vtedajších emigran-
tov po vstupe do EU, rovnaký – zlepšiť angličtinu, získať 
skúsenosti do životopisu a zarobiť si. Život v Írsku ne-
bol zložitý, ale aj tam bez práce neboli koláče. Pôvodne 
sme odišli na rok. V prvom roku sa mi však naskytla kva-
lifikovaná práca, a tým sa začal náš pobyt predlžovať. 
Bola to jasná motivácia a plnenie skúseností v pracov-
nom kolektíve bez slovenčiny. Moja angličtina sa auto-
maticky zrýchľovala. Čas, ktorý sme trávili v tejto krajine 
bol plný výletov, socializácie s domácimi a našou slo-
venskou komunitou, objavovanie írskych zvykov a úplne 
zaujímavej kultúry. Dokonca ani ekonomická kríza nás 
nezahnala domov. To boli dôvody na náš život v Írsku. 
Nikdy sme však nemali ciel ostať v tejto krajine. Po šies-
tich rokoch života v Írsku prišiel čas na návrat domov. 
Odišli sme v najlepšom, ako sa vraví.

Aké je Írsko? 
Ako vieme, Írsko je ostrov. Hovorí sa mu aj zele-

ný. Prší a fučí skoro každý deň a počasie je vlast-
ne veľmi premenlivé. Často sa cez deň prestriedajú 
všetky typy počasia. Žili sme v pobrežnom mestečku 
Galway, takže sme boli stále pri oceáne. Celé po-
brežie je nádherné. Je tam veľa útesov a občas malé 
pieskové pláže. Krajina je rovinatá, ale veľmi svoj-
ská. Skôr drsná, nerastie tam veľa stromov, a keď 
aj nejaký nájdete, je ohnutý od toho, ako stále fúka 
od oceána vietor. V Írsku je vlhké podnebie a rastú 
tam iné rastliny. Sú tam veľké rašeliniská, na ktorých 
rastú vresy. Rašelina je často tradičným manuálnym 
spôsobom ťažená a používaná ako palivo do krbov 
a pecí. Hortenzie, ktoré my tu máme ako malé kríky 
v záhradách sú v Írsku ako obrovské aj trojmetrové 
kry. Všade sa pasú ovce a na vidieku musíte čakať na 
ceste, kým prejdú popred auto.

Akí sú Íri? V čom sú iní? V čom je život iný?
Íri sú veľmi priateľskí a tak trochu flegmatickí. Sú 

hrdí na to, že sú Íri. Pre nich je krajina obrovský pojem. 
To nám Slovákom veľmi chýba. Páčilo sa mi, že si ne-
robili ťažkú hlavu zo života a snažili sa ho brať s nadhľa-
dom. Boli spokojní a vďační za to, čo majú. Častokrát, 
keď sme aj v práci mali problém, som počula: „neboj, 
to bude dobré“ alebo: „ber to zľahka“. Život v Írsku sa 

nám zdal taký jednoduchší. Človek tam viacej zarobí, 
ale zasa aj viacej minie. Životná úroveň je jednoznačne 
vyššia. Ľudia boli usmiati a nesťažovali sa. Viacej ces-
tovali a zdalo sa, akoby si ten život vedeli viac užívať. 

V akej oblasti ste tam pracovali?
Janka: Pracovala som v rôznych oblastiach. Zača-

la som ako čašníčka v reštaurácii. Pracovala som len 
cez víkendy. Neskôr som si našla prácu vo firme, kto-
rá vyrába a montuje zdravotnícke pomôcky. Po čase 
som si našla prácu v strojárskej firme na výrobu spo-
jovacieho materiálu pre automobilový priemysel, tam, 
kde pracoval aj manžel. Tam som prešla cez zákaz-
nícke centrum, plánovanie a nákup. Pracovala som 
tam viac ako 4 roky, za čo som veľmi vďačná a od-
niesla som si odtiaľ cenné poznatky a skúsenosti. 

František: Po príchode do Írska som sa zamestnal 
do pár týždňov. Pracoval som ako operátor a tech-
nik na baliacej linke pre kozmetické produkty. O tri 
mesiace som dostal ponuku do výroby spojovacie-
ho materiálu pre automobilový priemysel na pozíciu 
inšpektora kvality. Tu po pol roku som začal pracovať 
ako procesný inžinier kvality, a túto pozíciu som robil 
ďalších 5 rokov až do odchodu na Slovensko.

Počas 6 rokov ste toho zažili isto veľa. Spomína-
te si na nejaký pekný, príjemný, či vtipný zážitok?

Zážitkov máme veľa a je mi ťažko spomenúť jednu 
konkrétnu vec. Cestovali sme po Írsku aj okolitých kra-
jinách, chodili sme na kultúrne a športové akcie, ako 
sú psie a konské dostihy, zápasy rugby či hurlingu (ír-
skeho národného športu), koncerty skupín ako naprí-
klad U2, kde prišlo až 80 tisíc ľudí. Najviac na mňa 
však zapôsobili hlavné konské dostihy, ktoré sa konajú 
jedenkrát ročne a trvajú jeden celý týždeň. Je to ob-
rovská a prestížna udalosť. Počas týždňa sa chce kaž-
dý zúčastniť aspoň jedenkrát. Páni chodia v oblekoch, 
dámy v plesových šatách. Jeden deň sa volá dámsky 
(ladies day), a vtedy chce každá žena vyzerať čo naj-
lepšie. Róby, účesy, šperky a doplnky sú od výmys-
lu sveta. Samozrejme, ženy sú počas dňa hodnotené 
a večer sa vyhlási Dáma dostihov. Je to veľmi význame 
ocenenie a každá žena po ňom túži. V tento deň sa do-
stihov zúčastni neuveriteľných 30 tisíc ľudí. Popri tom 
sa, samozrejme, dávajú stávky na kone, a keď má člo-
vek šťastie, občas aj niečo vyhrá. Dostihy sú proste zá-
žitok s úžasnou atmosférou, plný napätia a vzrušenia.

V čom vás pobyt v Írsku ovplyvnil? Je niečo, 
čo vám z Írska chýba na Slovensku?

Janka: Pobyt v Írsku ma ovplyvnil tak, že som si uve-
domila, že sa chcem vrátiť a žiť na rodnom Slovensku. 
Bolo nám tam dobre, ale po čase som si uvedomila, 
že mi chýbajú rôzne životné drobnosti. Napríklad pek-
né počasie. V lete leto a v zime zima a sneh, a nielen 
stále dážď. Tiež mi chýbala záhrada a to, že si tam mô-
žete všeličo dopestovať. Íri si vedia dopestovať akurát 
zemiaky, cibuľu a občas jablká. Všetko ostatné sa do-
váža. A keďže sme aj boli v radostnom očakávaní náš-
ho prvorodeného syna, chcela som, aby sa narodil na 
Slovensku, a aby sa aj starí rodičia mohli podieľať na 
jeho výchove a užívať si vnúčatko.

František: Čo mi chyba na Slovensku z Írska: Pra-
vý čapovaný Guinness.

Prečo ste sa po návrate domov rozhodli prá-
ve pre Beckov?

František: Pretože všetko je tak, ako má byť 
a takto je to tak, ako to má byť. 

Janka: Mne sa Beckov páči od detstva. Pochádzam 
zo Starej Turej a vždy ako dieťa som rada chodila cez 
túto dedinku. Často sme sa zastavili pod hradom a sle-
dovali ho. Keď som počas pobytu v Írsku náhodne na-
šla inzerát s ponukou novopostavených bytov v Bec-
kove, tak som neváhala. No a keď sme sa rozhodli 

vrátiť z Írska, manžela som nemusela dlho prehovárať, 
aby sme išli práve do Beckova. A aby som sa konečne 
dostala aj ku nadpisu tohto článku – mám rada hrad 
tak ako mnohí z vás a musím sa priznať, že je to moja 
srdcová záležitosť. Fascinuje ma každodenne, často 
ho sledujem a čerpám energiu, ktorá z neho ide. Pri 
jednej z mojich návštev hradu mi jedna zo sprievod-
kýň ukázala knihu s beckovskými povesťami od Joze-
fa Braneckého s názvom Ferko a Janka. Neverila som 
vlastným očiam. Dokonca aj p. poštárka mi povedala: 
„Tak vidíš, a už vieš prečo žiješ v Beckove!”

Knihu sa mi po dlhšom hľadaní predsa podarilo kú-
piť v antikvariáte a hneď som ju aj začala čítať. Jej 
stručný opis je nasledovný: Ľudová povesť z XV. sto-
ročia, skutky statočnosti, vernosti a obetavosti múd-
reho Becka, zdatného Ferka a vernej Janky. Ľud 
v ich cnostiach hľadal a našiel vyrovnanie na uspo-
kojenie ducha, pobúreného nemilosrdenstvom Cti-
borovým. Dovoľte mi krátky citát, J. Branecký, Ferko 
a Janka. Tranoscius Liptovský Mikuláš 1948, s. 33:

„Keď sa hostia utíšili, Ctibor i so ženou sostúpil vrele a ra-
dostne privítal všetkých prítomných pospolu i osobne ako 
svojich najmilších. Zároveň viacerým predstavil svoju rodi-
nu. Za túto chvíľu Becko prikradol sa od chrbta k Ferkovi 
a veľavýzname pošepol mu:

 – Keď ťa zazrela, zabudla verš. 
S Ferkom to trhlo, ako by ho boli chytili pri niečom nedo-

volenom. Keď z hlasu spoznal Becka vzdychol: 
– Krásna ako rozvíjajúca sa ruža! 
– Veľké šťastie čaká na teba. Zapáčil si sa jej. 
Stačil jeden jej pohľad na teba, aby som to zistil. 
– Nehovor tak! Môže ísť o môj duševný pokoj! – vysvet-

ľoval mu dôverne, nestrácajúc Janku z očú, okolo ktorej 
bolo viac mladých pánov.

– Bratku, začiatok je mnohosľubný, ba neomylný, – po-
tvrdzoval Becko svoj výrok.  

– Keby sa splnila tajná túžba môjho pobúreného srdca, 
bol by som najšťastlivejší človek na tejto zemi! – vzdychol 
si Ferko. 

– Dúfaj! – posmeľoval ho Becko. 
– Som k nej malým pánom, – a zamračil sa mu zrak. 
– Šťastie je mnoho ráz slepé! Uvidíš... – Nemohol dokon-

čiť vetu, lebo vojvoda Ctibor sa približoval k nim i s Jankou.” 
Určite odporúčam knihu prečítať. Na záver by som chce-

la ešte spomenúť prístup k životu šaša Becka zo strany 
66: „Žijem radujúc sa a žijúc radujem sa!“ Určite stojí za 
zamyslenie.

Postavili ste si v Beckove domček, znamená 
to pre vás teda asi konečnú....alebo máte ešte 
nejaké cestovateľské sny, máte krajinu alebo 
miesto, ktoré by ste chceli ešte navštíviť? 

Áno, je to konečná. Nateraz určite. V Beckove 
sme spokojní. Človek však nikdy nevie, čo mu život 
prinesie a sme otvorení životným výzvam. Konkrétnu 
destináciu nemáme, ale návšteva každého nového 
miesta človeka obohacuje. Ak má niekto možnosť vy-
cestovať a žiť v zahraničí, určite to aspoň na nejaký 
čas odporúčame.

Ďakuje za rozhovor Radka Prokopenská.
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Jedno priateľské posedenie pod hradom so sta-
rostom obce v polovici septembra dalo podnet k roz-
hovoru o živote v Beckove pred polstoročím a stalo 
sa tiež vyznaním rodisku – pretože Beckov zostáva 
v spomienkach Jána Švančáreka stále tou najkraj-
šou dedinou v Československu (!). 

Máte nezvyčajné priezvisko - Švančarík / Švančá-
rek, prípadne ľudovo Čvančarík... Viete niečo o jeho 
pôvode? 

Teta Katarína, dedkova sestra, ktorá pracovala vo 
Francúzsku, si myslela, že naše meno pochádza zo 

Švédska. Dedko Ondrej Švančarek a babka Jozefína, rod. Domková robili na 
statkoch, putovali po krajine ako sezónni robotníci. Otec Ján Švačarík sa oženil 
s Jozefínou Lackovou, mali spolu tri deti, mňa – Jána (19. 10. 1939), Boženu 
a Štefana (pozri BN č. 5/2015, s. 7). 

Kde ste prežívali detstvo?
Vyrastal som do 15 rokov v Beckove. Posledné tri roky som pásol ovce s Joze-

fom Čaňom, keď začínalo JRD v Beckove (1951–1953) – pásli sme ovce zo Salaša.
Kde ste sa vyučili? 
V cementárni Lietavská Lúčka, dva roky som bol v internáte, vyučil som sa tam 

za cementára, robil som v Ladcoch. V roku 1956 som odišiel do bane do Ostra-
vy – na 8 rokov ako baník; medzitým som absolvoval základnú vojenskú službu. 
Po vojenčine som zostal v okrese Šumperk, svoj domov som našiel v obci Bohdí-
kov, v osade Raškov (poznámka). Vtedy v Bohdíkove žilo okolo 1400 obyvateľov, 
čo bolo o 10 obyvateľov viac ako v Beckove. V Raš-
kove žijem od roku 1964. Aj moja manželka Soňa je 
z okolia, popri jej dvoch deťoch máme ešte dve dcéry 
a spolu 6 vnúčat. V Raškove sme si postavili dom. 

Z vášho rozprávania vieme, že život na Morave ste 
si trochu prispôsobil podľa toho, čo ste zažili v Bec-
kove počas mladých rokov. Vtedy ešte nebola tele-
vízia, ľudia sa zabávali sami. Hrávali divadlo, v obci 
bola dychovka, na zábavách hrali aj džez, hralo sa 
v kostole, na svadbách, skrátka – život bol veselší 
a v mnohom aktívnejší ako dnes. A toto všetko v Raš-
kove chýbalo. Žiadalo si to zmenu. V prvom rade ste 
museli ľuďom ponúknuť svoje schopnosti. 

Vieme o vás, že hráte na harmonike. Kde ste 
sa to naučili?

V Raškove sa nič nedialo. Bol som zvyknutý, že v 
Beckove chlapci hrávali v dychovke. K hraniu mi dal 
podnet Rudo Zverbík, páčilo sa mi, ako hral na har-
monike v kostole a na zábavách. Nepoznám noty, 
som samouk, hrať som sa naučil od chalanov na internáte. Aj v kostole hrám 
150 pesničiek spamäti (to vraj nemám písať). Prvú harmoniku som si kúpil ako 
27-ročný, dodnes ich mám deväť. Hrával som kamarátom na svadbách. Domov 
som pravidelne chodil k rodičom – umreli v roku 1979 a 1989, aj potom na 
chalupu, aby som obdivoval svoje rodisko a spomínal... Keď sa dá, rád hrávam 
pred domom pod hradom a veselím ľudí. 

Beckov je podľa mňa najkrajšia dedina z celej republiky. Boli tu štyri kosto-
ly – to nebolo nikde v republike. V dedine žilo 38 židovských rodín, po vojne 
zostali len Kurz a Wiener... Pod hradom si ľudia hrali a spievali, bývali tu pro-
cesie, bolo veselo. 

Aké sú vaše aktivity v Raškove? 
Dvadsať rokov hrám v kostole ako organista a som kostolníkom. Už 32 rokov 

staviam máje, videl som to v Beckove a preniesol som tento zvyk do Raškova. 
Aj púte (boli len potichu) na sv. Jána, 24. júna, patróna kostola, som zmenil – 
zaviedol som po omši veselicu pri kostole. Sám to režírujem aj dotujem, pomá-
ha mi žena, ktorá sa postará o občerstvenie. Hrám na harmoniku, bubon a či-
nely v jednej osobe – inak by tam bolo smutno.

Máte v Raškove nasle-
dovníkov?

Kdeže, kúpil som klávesy, 
žeby dcére, ale nie je záujem. 
Ani v dedine sa nenašiel nikto 
z mladších. Mladí hrávajú ešte 
tak na gitare. 

Čo vás ešte teší?
Starám sa aj o prírodu – ro-

bím búdky pre vtákov, krmítka, 
osádzam lavičky do lesa – sú 

Ján Švančárek o Beckove 
z brezy; dal som obrázky na štyri 
miesta na pamätné stromy (inšpirá-
cia obrázkom na oskoruši pod La-
šidom nebude náhodná).

Rád spomínam na Beckov. Hrá-
vali sme futbal, cez prázdniny pásli 
kozy a vysádzali stromy na borine 
(už o siedmej hodine zrána, žiad-
ne vylihovanie), pravidelne hráva-
la muzika... Bývalo tu veselo, po 
vojne vládla pohoda, slnko svie-
tilo, rodilo sa veľa ovocia, v dedi-
ne bolo veľa stromov (potom zorali 
medze a vytrhali stromy). 

Hudobné nadanie ste zdedi-
li po praslici? 

Áno, od Lackov išla hudba. 
Dedko Adam Lacko bol veľký 
spevák, často spieval v hoteli, aj 
mama od detstva spievala – spie-
vala si pri varení, aj Belina, Štefan, Pišta – všetci boli hudobníci; jej dcéra Ľud-
mila hrá v kostole a vyučuje. 

Každý príchod do Beckova je pre neho návratom v prvom rade domov, do rodi-
čovského domu, k rodine, priateľom, ale aj návrat do sveta detstva, k spomienkam 

na časy a ľudí, ktorí už patria starým dobám, kedy sa hovori-
lo parku „vnútromesto“, keď ešte stál kaštieľ Medňanských 
a v ňom bývali Blatnickí či Maláčka. Spomína, ako počul hu-
kot sirén z Nového Mesta nad Váhom, keď ohlasovali koniec 
druhej svetovej vojny, ako zberal pre otca cigaretové papieri-
ky pri kostole, ktoré tam rozsypali vojaci; ako Nemci v parku 
púšťali do pol tela vyzlečených chlapov do veľkého plecho-
vého auta, ktoré večer odišlo a ráno sa zase vrátilo; ako sa 
deti učili nemecké pesničky od vojakov, a potom ich spievali 
po oslobodení a ujo Lacko na nich kričal: „Parchanti, potichu, 
toto sú Rusi!“. Pamätá si, ako žandár Polorecký vyháňal cha-
lanov z parku, lebo tam nesmeli hrať futbal a oni sa pred ním 
„skovávali“ – bol malý, ale prísny... Ľutuje, že sa nezachovala 
fotka, na ktorej bol s ovečkou pri „mosteku“ – a veľa ďalšieho 
by stálo za zmienku. Žiaľ, čím ďalej tým menej je tých, čo si na 
toto všetko pamätajú a je škoda, že sme nemali príležitosť za-
znamenať viac z histórie nášho mestečka. Takto nám dáva at-
mosféra v obci len tušiť, že tu sa kedysi diali naozaj zaujímavé 
veci, ktoré odišli spolu s ich aktérmi. Ale tak to má byť. My si 

musíme vytvoriť vlastné príbehy a dúfajme, že budú vzrušovať naše vnúčatá práve 
tak, ako nás zase tieto staré, hoci aj „švančaríkovské“.              Dana Badžgoňová

Poznámka
Raškov je časť obce Bohdíkov, okres Šumperk; má 168 domov, prvá zmienka 
pochádza z roku 1351; fotografie: archív Jána Švančáreka. 

číslo 5 - október 2016

Na fotografii zo svadby v roku 1942 zľava doprava a zhora dole stojaci: kuchárka 
p. Blatnická, Rudolf Lacko s manželkou a synom Emilom; Adam Lacko, Štefan 
Školár, Jozefína Švančaríková; otec ženícha p. Kubovič, Ján Švančarík so synom 
Jankom; nevestin brat Karol Lacko; sediaci: Štefan Lacko so ženou a deťmi – 
Ivan (na kolenách), Karol (na stolčeku, budúci sochár, 1938), Štefan (s mamou) 
a Berica (na kolenách babky Tunegovej); nevesta Katarína Lacková, ženích Vi-
liam Kubovič a jeho mama z Čachtíc; svedkyňa nevesty Zuzana Uhrinová (vyd. 
Čičmanská) a svedok ženícha, jeho brat.Ján Švančárek s manželkou Soňou v Raškove.

V záhrade farského kostola Ján a Jozefí-
na Švačaríkovci s deťmi Jánom, Boženou 
a Štefanom v roku 1952.
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Schôdzka rodičov v materskej škole

Prečo som nemohol spať – Rozpráva pán RafaelČas na rozprávku

číslo 5 - október 2016

Dňa 21. 9. 2016 sa konala schôdz-
ka rodičov v materskej škole. Nová pani 
zástupkyňa Zuzana Škulcová srdeč-
ne privítala rodičov, pani učiteľky, a tiež 
hostí: pána farára Vaňka, sestričku Hru-
šovskú, pána riaditeľa Pekaroviča, pána 
starostu Križana a predsedu rady školy 
pána Macejku. Hneď na úvod pán farár 
Vaňko i sestrička Hrušovská predsta-
vili krúžky evanjelického a katolíckeho 
náboženstva. Vyzvali zároveň rodičov, 
aby deti prihlásili na tieto krúžky. Tak 
isto pán riaditeľ v zastúpení pani učiteľ-
ky Kačicovej predstavil krúžok anglické-
ho jazyka. 

Pán starosta stručne informoval 
o prebiehajúcich prácach v materskej 
škole, ale aj o budúcich plánoch týka-
júcich sa spojenia všetkých tried ma-

terskej školy a dokončenia kuchyne 
v škole. V ďalšej časti pani učiteľka 
Dobrovodská stručne predstavila rodi-
čom nový školský vzdelávací program 
s názvom „S Paličkou Pomocníčkou 
a s Guľkom Bombuľkom poznávame 
svet.“ Pani učiteľka Šutovská a pani uči-
teľka Husárová prezentovali výchovno-
-vzdelávaciu prácu počas troch týždňov 
vo svojich triedach prostredníctvom vi-
deoprojekcie a fotodokumentácie. Ro-
dičia ocenili pripravené prezentácie po-
tleskom. Myslím, že tieto prezentácie 
sú veľmi dobré, nakoľko rodič môže 
nahliadnuť do výchovno-vzdelávacieho 
procesu svojho dieťaťa. V ďalšej čas-
ti pani zástupkyňa Škulcová upozor-
nila, že je potrebné, aby každý rodič 
poznal svoje práva a povinnosti vyplý-

vajúce zo Školského poriadku. Veľmi 
oceňujem, že pani zástupkyňa nečítala 
celý Školský poriadok, ale vyzdvihla dô-
ležité skutočnosti, ako je dodržiavanie 
prevádzkového času materskej školy, 
rešpektovanie výchovno-vzdelávacie-
ho procesu v MŠ, platba poplatkov do 
10. dňa v mesiaci, nenosenie hračiek 
do materskej školy, podpisovanie oble-
čenia, či zákaz vynášania stravy z ma-
terskej školy. 

V ďalšej časti rodičia jednohlasne 
odhlasovali zvýšenie triedneho fondu 
na pol roka na 20 eur. Peniaze sú ur-
čené na hygienické potreby, hračky, 
pomôcky, či kultúrne podujatia detí 
v materskej škole. Mesačný poplatok 
za materskú školu zostáva nezmenený 
vo výške 10 eur s výnimkou detí, kto-
ré absolvujú predškolské vzdelávanie, 
ktoré je podľa zákona pre predškolá-
kov bezplatné.

Predseda rady školy predstavil pani 
Klčovskú ako funkčnú členku rady 
ZRPŠ. Pani Klčovská vyzvala rodičov, 
aby si zvolili spomedzi seba dôverní-
kov. Zvolení dôverníci budú hovorcami 
a sprostredkovateľmi záujmov a potrieb 
ostatných rodičov v rámci materskej 
školy. Boli zvolené jednohlasne tri dô-
verníčky: pani Bibzová – 1. trieda MŠ, 
pani Križanová – 2. trieda MŠ, a pani 
Horečná – 3. trieda MŠ. V tejto časti 
schôdzky pán riaditeľ a predseda rady 
školy apelovali na rodičov, aby mysle-
li na 2% z daní a darovali ich základnej 
škole s materskou školou Beckove. 

V ďalšej časti pani Prokopenská 
predniesla návrh na čistenie ozónom 
O3, ktoré robí firma tepujem.sk v rám-
ci projektu Zdravá škôlka zadarmo. 
Rodičia súhlasili s ich objednaním. 
Rodičia sa taktiež zhodli na tom, aby 
oprané posteľné oblečenie bolo vždy 
oblečené tomu dieťaťu, ktorému patrí. 
Tento návrh zobralo vedenie materskej 
školy na vedomie a bude hľadať rieše-
nie vo forme skríň, či políc, kde budú 
mať deti svoje menovky.

V rámci diskusie sa otvorila aj téma 
vychádzok a dôvody nechodenia. Pani 
učiteľky vysvetlili, že nakoľko sú deti 
v 1. skupine veľmi malé, tak to nie je 
z organizačného hľadiska možné, ale 
postupne sa to budú učiť. Pani učiteľ-
ky zdôraznili, že pre deti je lepší pobyt 
na školskom dvore, pokiaľ to počasie 
dovoľuje. Za horšieho počasia budú 
musieť chodiť na vychádzky. Rodičia 
sa tiež pýtali na rôzne iné krúžky v ma-
terskej škole ako napríklad tancova-
nie. Materská škola neponúka krúžky, 
okrem už spomínaných. Pani zástup-
kyňa zdôraznila, že Štátna školská in-
špekcia vyhlásila, že deti sú preťažova-
né krúžkovou činnosťou. Pán riaditeľ 
ukončil túto schôdzku mottom: „Ne-
berme deťom detstvo.“

Schôdzka trvala dlho, ale bola plná dô-
ležitých informácií. Bola vedená vo veľmi 
príjemnej atmosfére, ktorú vytvárala svo-
jím úsmevom pani zástupkyňa, za čo jej 
veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa opäť 
na ďalšie stretnutie.                                  RP

V jedno smutné jesenné popoludnie 
prišla Juliana k svojmu milovanému Ra-
faelovi. Sadla si na hojdačku a len tak 
v tichu jesenného vánku sa pohojdá-
vala. Ani slovo neprehovorila, iba tuho 
premýšľala. Vtom to už Rafael nevydr-
žal a Julianu pozdravil: „Ahoj, Juliana, 
čo si zabudla, že sa patrí pozdraviť, keď 
niekam prídeš?“ Juliana sa však húpa-
la ďalej. „Juliana, vitaj!“ Hlasnejšie, ale 
s láskou prehovoril Rafael. „Á... Ahoj, 
ahoj, Rafael, prepáč mi, ale bola som 
taká zamyslená, že som ťa ani nepoču-
la.“ „A nad čím premýšľaš?“ „Niečo ťa 
trápi?“ „Áno, vieš, nemôžem často ve-
čer zaspať. Aj sa snažím, aj som una-
vená a nedá sa mi zaspať. Nakoniec 
zaspím, ale je to veľmi neskoro a ráno 
som potom unavená.  Ale, čo ty o tom 
vieš. Veď stromy predsa nespia. Alebo 
sa mýlim?“ „Áno, mýliš sa, každý strom, 
a teda aj ja sa na jeseň ukladám na zim-
ný spánok. Zobudím sa len keď mi ko-
náriky pošteklí mrázik, či pohladká prvá 
snehová vločka. Aj to len na chvíľku sa 
pomrvím a snívam ďalej. Ale veľmi dob-
re poznám ten pocit, keď nemôžeš za-
spať. Stalo sa mi to minulú jeseň.“ „Váž-
ne?“ Začudovala sa Juliana. „Opadli mi 
všetky oriešky, i všetky listy mi opadali, 
utíchli aj jesenné vetry. Všetky zvieratká 
išli spať. Aj veveričky v bútľavine môjho 

stromu išli spať. I mravčeky pri mojich 
konároch. Dokonca zaspali aj všetky 
stromy v mojej záhradke, len ja som ne-
spal. Stále som premýšľal o tom, či ne-
bude mráz v zime príliš silný. Bál som 
sa, aby som nezmrzol. Tieto myšlien-
ky ma znepokojovali. Aby som odo-
hnal tieto myšlienky a myslel na niečo 
iné, tak som začal počítať jeden, dva...
tri, napočítal som až do päťsto, ale ne-
zaspal som. Možno aj ty si to skúšala, 
či nie?“ „Áno, i keď viem počítať len do 
20, nepomohlo mi to.“ „Potom som sa 
rozhodol, že začnem spievať, ale ani to 
mi nepomohlo, dokonca som pobudil 
veveričky, ktoré bývali v bútľavine môj-
ho kmeňa.“ „Prosím ťa, čo to stváraš, 
prečo ešte nespíš? Zobudil si nás!“ 
ozvala sa veverička Veronka. „No, no 
prepáčte...,“ zajakavo som prehovoril. 
„Len keď ja nemôžem zaspať. Nemáš 
nejaký recept na to, čo by ma uspalo? 
Čo robíte, vy aby ste zaspali?“ „My si 
vždy pomyslíme na tie oriešky, čo sme 
si nazbierali do zásoby, a keď si pred-
stavíme ich chuť, vôňu... ááá,“ zazí-
vala Veronka, „už aj sa nám zatvárajú 
očká“. Ako to dopovedala, už aj spa-
la. „Hmmm,“ zamyslel som sa, „asi mu-
sím myslieť na niečo dobré, príjemné.“ 
No ale aj tak sa mi nedarilo zaspať. Tak 
som stále pozeral, ako všetci spia a ti-

cho im závidel. Vtom som zbadal jedné-
ho zatúlaného mravčeka. Spýtal som sa 
ho: „Počúvaj, prečo nespíš? Nedá sa ti 
tak, ako mne?“ „Ale nie, išiel som len 
na obhliadku, či je všetko v poriadku, či 
sa neblíži nepriateľ. Idem hneď späť do 
svojej teplučkej komôrky spinkať.“ „Po-
raď mi, čo vy mravce robíte, keď nemô-
žete zaspať?“ „My si pred tým zatancu-
jeme svoj mravčí tanec, z ktorého sa 
unavíme a potom aj spinkáme.“  „Veľmi 
zaujímavé, ale to mne asi nepôjde. My 
stromy nevieme tancovať, iba sa kývať 
vo vetre. A tak som dumal,  premýšľal 
ďalej. Pospevoval som si i kýval vo vet-
re, počítal, ale nič z toho nepomáhalo. 
Môj spev zobudil aj niekoľko stromov 
v našej záhrade. Tie to pošepkali ďalej, 
potom do ďalšej záhrady a tie zas do 
ďalšej, až sa to dostalo k lesným stro-
mom.  V korune jedného z nich bývala  
múdra sova. Tá jednej noci priletela ku 
mne. „Húú, húúú, počula som, že ne-
môžeš spať, hú-hú.“ „Áno, milá sovič-
ka, nemôžem už celý mesiac spať, vy-
skúšal som všetky metódy, ale žiadna 
mi nepomohla, ako vidíš. Prišla si ma 
uspať?“  „Nie, nie, hú-hú, ale viem asi 
prečo nemôžeš zaspať, hú, hú...“ „Tak 
mi to rýchlo povedz. Nemôžem sa doč-
kať.“ „Hú-hú, chýba ti objatie.“ Ostal 
som ako obarený stáť. Nie že by som 

bol dovtedy sedel. „Ale veď stromy sa 
nedokážu objímať? Ako môžem nieko-
ho objať?“ „Hú-hú, premýšľaj.“ Zahú-
kala sova a odletela. Vtedy si prišla ty, 
Juliana, a silno si ma objala. Povedala 
si mi, ako ma máš rada, a že som tvoj 
najlepší priateľ. Nikdy na to nezabud-
nem, a potom...som objal aj ja teba. 
V tej sile lásky, ktorú som cítil akoby sa 
moje konáre premenili na ruky a objali 
ťa. Pamätáš si to?“ „Áno, spomínam si 
na to. Bolo zázračné, silné a krásne.“ 
„Cítil som sa akoby mi nebeský vánok 
plný lásky prúdil v celom kmeni. Vtom 
začalo pršať. Kvapky dažďa mi steka-
li po konároch a my sme plakali. Po-
stupne sa dážď menil na sneh. Sneho-
vé vločky ma príjemne šteklili. V tichom 
tanci snehových vločiek som spokojný 
zaspal. Vtedy som to pochopil. Bez lás-
ky sa nedá ani spať.“ „Ďakujem ti, Ra-
fael, všetko som pochopila aj ja. Teraz 
vždy večer pred spaním sa musím objať 
s maminou, oteckom aj mojím bratom. 
A tak sa mi bude ľahko zaspávať, bu-
dem sa cítiť ako na obláčiku lásky, ktorý 
ma ponesie do ríše snov. Ahoj, Rafael, 
už bežím.  Vtom začal poletovať sneh. 
Juliana  sa vrátila. Roztvorila náruč. Jej 
ruky sa s láskou ovinuli okolo kmeňa  
Rafaela. „Mám ťa rada, kamarát. Dob-
rú noc.“                                               RP
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V stredu 14. 09. 2016 sa žiaci II. stupňa zúčastnili prvého ročníka Vedeckého veľtrhu 2016, 
ktorý prebiehal na námestí pred nákupným centrom Eurovea v Bratislave. Exkurziu zorganizovala 
učiteľka Mgr. Anna Zatkalíková. 

Cieľom tejto akcie bolo priblížiť našim žiakom cestu k vede a technike, čo by ich mohlo nasmero-
vať pri výbere budúceho povolania. O zábavný program sa postaralo viac ako 50 vystavovateľov, kto-
rí sa snažili prezentovať rôzne oblasti vedy a výskumu zaujímavou a interaktívnou formou. Žiaci mali 
možnosť zúčastniť sa rôznych pokusov, vedeckých hier, otestovať svoje vedomosti z oblasti prírod-
ných vied, začo boli aj odmenení. Žiačky Kristína Šutovská (7. r.), Miriam Beláková (7. r.) a Alexandra 
Kubánová (9. r.) si naživo vyskúšali ako je to moderovať v rádiu Aetter a išlo im to naozaj výborne.

Z podujatia sme si odniesli nielen rôzne prospekty, pracovné zošity, odznaky, perá s ťahákom 
(učitelia dúfajú, že ich žiaci nebudú využívať pri písaní písomiek), ale najmä pekné zážitky, skú-
senosti a poznanie, že aj s fyzikou, chémiou a biológiou niekedy môže byť celkom dobrá zába-
va. Krásne letné počasie nám prialo, čo dodávalo celej akcii príjemnú atmosféru. Spomienky na 

experimenty, ktoré sme si 
mohli sami vyskúšať, ale-
bo aspoň vidieť na vlastné 
oči, nám zostanú v pamäti 
a dúfam, že sa vynoria prá-
ve vtedy, keď ich budeme 
potrebovať. Spoločne sa 
tešíme na ďalšie podobné 
akcie, ktoré by teóriu priblí-
žili k praktickému svetu tak 
ako Vedecký veľtrh.                                                   

Mgr. Anna Čičalová, 
ZRŠ

číslo 5 - október 2016

Vedecký veľtrh 2016

Váš čas je obmedzený, tak ním neplytvajte tak, že budete žiť život niekoho iného. 
Nenechajte sa vlákať do pasce dogmy – teda žiť na základe výsledkov myslenia iných 
ľudí. Nedovoľte, aby hluk cudzích názorov utopil váš vlastný vnútorný hlas. A čo je 
najdôležitejšie, majte odvahu ísť za svojim vlastným srdcom a intuíciou. Tie už akosi 
samé vedia, čím sa naozaj chcete stať. Všetko ostatné je druhoradé.

Vážený pán starosta, vážení hostia, milí rodičia, kolegyne, kolegovia, 
milí žiaci.

Vítam vás všetkých opäť v škole! Dva mesiace prázdnin plné zážitkov, sladkého 
„ničnerobenia“, už prešli do spomienok. Oddýchli ste si od školských povinností, 
načerpali ste nové sily, najmä fyzickú a psychickú pohodu, aby ste sa mohli venovať 
tomu, čo vás v škole každoročne čaká – vyzbrojiť sa vedomosťami a zručnosťami, 
poznávať nové pravidlá a zásady, ktorými sa budete riadiť v živote. Začiatok školské-
ho roka je dobrým dôvodom na to, aby sme spoločne začali prácu, ktorá má zmysel 
a bez ktorej by sa celá naša spoločnosť nemohla hýbať dopredu. 

Milí rodičia, dennodenne nám zverujete to najcennejšie, vaše deti. Od učiteľov 
očakávate maximálny profesionálny prístup k práci a od školy kvalitnú výchovno-
-vzdelávaciu činnosť. Som presvedčený o tom, a to určite hovorím aj za svojich ko-
legov, že máme rovnaký zámer, ktorý je možné docieliť, a to cestou dobrej komuni-
kácie a vzájomnej spolupráce, na ktorú sa všetci tešíme.

Vážený pedagogický zbor, milé kolegyne, kolegovia, DOBRÝ UČITEĽ je ten, kto-
rý s úsmevom víta ráno deti do školy, má svoj harmonogram dňa, povzbudzuje 
a oceňuje žiakov, je dirigentom triedy, udržiava poriadok a disciplínu, je reprezen-
tantom všeľudských hodnôt, je darom pre svoju krajinu. Vážené kolegyne, kolego-
via, týmto chcem v dobrom pripomenúť, aká náročná a namáhavá, no zároveň vzne-
šená a krásna je vaša práca – prajem vám preto veľa pozitívnej energie, množstvo 
pedagogického taktu a odpovedí na zvedavé otázky vašich žiakov.

Milí žiaci, škola bude opäť po dvoch mesiacoch plná života, detskej vravy, spe-
vu a tanca, ako i napätia pred písomkou či skúšaním. Ale bude to najmä ďalších 
10 mesiacov, keď sa s dôverou budete môcť obrátiť na svojich učiteľov, ktorí vám 
budú odovzdávať nové vedomosti, skúsenosti. Máte skvelých učiteľov, ktorí sú vždy 
pripravení podať vám v pravej chvíli pomocnú ruku, dobrú radu či riešenie. Snažte 
sa aj v tomto školskom roku nesklamať ich dôveru, ale poskytnúť im čo najviac ra-
dosti svojou snahou v učení.

Želám vám, aby ste našli správnu mieru medzi učením a odpočinkom, povinnosťa-
mi a relaxom. Iba tak budete mať radosť sami zo seba a radosť vašich blízkych vám 
určite tiež príde vhod. Učiť vás budú výborní učitelia, ktorí majú úprimnú snahu priblížiť 
vám nielen nové vedomosti, ale aj vás vypočuť, poradiť či pomôcť. Svojou usilovnos-
ťou, slušným správaním, ústretovým prístupom k plneniu povinností, tvorivosťou a ak-
tivitou si vytvorte zo školy prostredie, kde bude radosť vracať sa.

Osobitne na našej škole vítam našich najmenších – našich prváčikov, ktorí sa po 
prvýkrát posadia do školských lavíc a po prvýkrát začujú zvonenie školského zvon-
čeka. Dnes sa vám začína nové obdobie života, a to obdobie školské. Je to tak, milí 
prváčikovia, ste už veľkí, ste už školáci. Čakajú vás nové povinnosti. Začiatky sú pre 

PRÍHOVOR RIADITEĽA ŠKOLY v novom školskom roku
každého ťažké, ale nemusíte sa báť. My učitelia sme na to, aby sme vám pomohli. 
Taktiež chcem osloviť rodičov prvákov, aby tým svojím malým žiačikom doma pomá-
hali, aby boli pomocníkmi nám učiteľom. Tento školský rok bude pre nich rokom mno-
hých zmien, preto sa my všetci posnažíme pomáhať im pri riešení ich detských prob-
lémov a starostí. Dúfame, že aj oni sa budú veľmi snažiť a za tých 9 rokov, čo tu s nami 
budú, nadobudnú veľa vedomostí a nakoniec, že sa dostanú do vysnívaných škôl. 
Dúfame, že budú radi chodiť do našej školy a s nadšením čakať na ďalší rok. Kaž-
dý rok im pribudnú ďalšie nové predmety, ktoré, ako všetci dúfame, hravo zvládnu. 

Znovu sa rozlúčime s našimi ďalšími deviatakmi. Tí sa veľmi snažili, aby prešli 
z ročníka do ročníka a teraz sú už v poslednom. Do našej školy prišli ako malí se-
demroční žiačikovia, ktorí nevedeli, čo ich čaká a neminie. Mysleli si, že ich život 
bude taký ľahký ako doteraz, keď chodili do škôlky. Naučili sa spoznávať jednotlivé 
písmenká, a teda čítať i písať. Čísla pre nich vôbec neboli prekážkou, a tak sa náso-
bilku veľmi rýchlo naučili. A dnes sú z nich múdri, mladí ľudia. Vzdelaní a pripravení 
na život, ktorý je pred nimi. 

Škola, žiaci a učitelia svojimi výsledkami reprezentujú seba, ale aj svoju obec. 
Ďakujem predstaviteľom obce – starostovi, obecnému zastupiteľstvu, že školu vždy 
podporovali a prajeme si, aby ani v budúcnosti nezabudli, že škola je inštitúcia, kto-
rá rozdáva ducha, kde sa zažíva dobrodružstvo poznania.

Milí učitelia, kolegovia, želám vám veľa zdravia, tvorivých síl, pracovného elánu, 
aby ste sa spolu so svojimi žiakmi po celý školský rok tešili z úspechov a pokrokov, 
ktoré sa vám podarilo dosiahnuť. Želám vám, aby vás vaši žiaci rešpektovali, vážili 
si vás, mali vás radi. 

Milí kolegovia a žiaci, prajem vám všetkým úspešný školský rok, aby sme na jeho kon-
ci mohli s radosťou a hrdosťou hodnotiť to, čo sme za desať mesiacov spolu dokázali.

„Každý východ slnka so sebou prináša nové možnosti pre tých, ktorí nestrá-
cajú vieru v seba samých a kráčajú s hlavou hore. Nikdy nikto nevidel kohúta so 
sklonenou hlavou.”                                                                   Mgr. Jozef Pekarovič

Pri tej príležitosti by som rád predstavil pedagogický zbor:

1. pani magisterka Čičalová, triedna uči-
teľka 9. triedy

2. pani magisterka Kreperátová, triedna 
učiteľka 8. triedy

3. pani doktorka Romaníková, triedna 
učiteľka 7. triedy

4. pán magister Žovák, triedny učiteľ 
6. triedy

5. pani magisterka Hrubošová, triedna 
učiteľka 5. triedy

6. pani magisterka Kačicová, triedna uči-
teľka 4. triedy

7. pani magisterka Macová, triedna uči-
teľka 3. triedy

8. pani magisterka Godálová, triedna uči-
teľka 2. triedy

9. pani magisterka Školníková
10. pani magisterka Zatkalíková
11. pani magisterka Striežencová
12. pán farár Vaňko
13. pani bakalárka Prasličáková, asistent-

ka učiteľa
14. pani Úradníčková, vychovávateľka 

ŠKD
15. pani bakalárka Martišová, vychováva-

teľka ŠKD
16. pani magisterka Szijartová, triedna uči-

teľka 1. triedy

Maľovánka: J. Horečná
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Spoloèenská kronika (november – december)

NARODILI SA:  Zuzana Zapletalová, Bianka Patyková, Matej Ondříšek

BLAHOŽELÁME
50 rokov: Ján Ďuriš, Peter Pevný, Ing. Milan Pollák, Ing. Ivana Mikulová, Mária Vargová
55 rokov: Peter Krajčovič, Milan Haščic, Peter Nožina
60 rokov: Karol Pavlovič, Jaroslav Nožina, Jozef Furenda, Ľubomír Tupý, Milan Koníček
65 rokov: Michal Nemček, Rudolf Pavlík, Veronika Bartošová, JUDr. Marián Lacko 
70 rokov: Anna Sládeková
93 rokov: Anna Klčovská a Mária Pavlíková

ROZLÚČILI SME SA:  Mária Letková, Eva Pavlíková, Ivan Turek
 Pripravila A. Benková

Spomienky rodáka Olivera Kollára

číslo 5 - október 2016

Milan Minárik
Dňa 28. 9. 2016 sme odprevadili na poslednej 

ceste člena PZ Hurban Beckov RsDr. Milana Mi-
nárika, ktorý bol členom našej organizácie od roku 
1968 a patril aj medzi zakladateľov PZ Hurban Bec-
kov v roku 1994. Do dôchodku pracoval v Zbore 
väzenskej služby Ilava ako vychovávateľ. Aktívne sa 

zapájal do činnosti PZ a miloval prírodu okolia Beckova, svojho rodis-
ka. Svoj produktívny vek prežil v Bratislave, Trenčíne a Ilave. Menovaný 
zomrel dňa 25. septembra 2016 v nemocnici v Trenčíne.                    PH

Smútoèné oznámenie

Bolo to na začiatku septembra v roku 1939. V ten 
večer sme odrazu začuli silné, až hrubé, nástojčivé bú-
chanie na okno. Po chvíľke mamička nabrala odvahu, 
zhlboka sa nadýchla a spýtala sa: „Kto je tam?“ Hneď 
sa dočkala odpovede: „Hlinkova garda, otvorte!“ Pre-
ľakli sme sa ešte viac, keď hlas znova zavolal: „Prišli 
sme pre Kollára, nech otvorí!“ Tak teda mamička otvo-
rila a vošli traja muži, poznali sme ich, mená im daru-
jem... Otecko sa spýtal: „Na čo ste prišli?“ Oni – vraj: 
„Nepýtajte sa a poďte s nami!“ Keď sme tieto slová 
počuli my, deti (ja - 11, Vladko - 13 a Olinka 17-ročná), 
dali sme sa do plaču. Nič sa však v tej chvíli nedalo ro-
biť. Otecka nám odviedli. Na druhý deň ráno mamička 
vstala a išla sa na notársky úrad spýtať, čo vedia o tom 
odvedení. Cestou po dedine stretala aj iné ženy, ktoré 
vystrašene a s plačom lamentovali: „Aj našich zobra-
li!“ Tak teda vyšlo najavo, že gardisti v predchádzajú-
ci večer odviedli troch evanjelikov (Ľudovíta Kollára, 

otecka, Júliusa Gavača, obuvníka a Samuela Krajčo-
viča) a s nimi siedmich Židov a odviezli ich do Nového 
Mesta. Otecko mal v pláne ísť na Baronové (teraz ta-
diaľ vedie diaľnica) pokosiť ďatelinu. Keď ho však od-
viezli, pomohli nám susedia. Náš vedľajší sused Kurz 
sa spýtal, či nepotrebujeme pomôcť – tak nám teda 
dal rebrinák aj s jeho pomocníkmi. Ďatelinu sme spolu 
s bratom Vladkom pokosili a Kurz nám ju doviezol na 
konskom záprahu na Rádek domov (teraz je to ulica 
Riadok neďaleko základnej školy).

V našej beckovskej škole roky učila učiteľka Smole-
nová. Na obedy chodila k nám, preto sa s ňou mamič-
ka dlhé roky poznala. Povedala jej, čo sa stalo s otec-
kom, keď ho pani učiteľka u nás doma nevidela. Tá sa 
mamičke zverila, že jej muž je šarža – má určitú hod-
nosť v Hlinkovej garde, takže sa pokúsi opatrne zis-
tiť od neho, čo je s beckovskými mužmi. Tak sme sa, 
vďaka nej, dozvedeli, že ich viezli niekde na východ-

Milá, energická, vždy plná elánu a chuti do každej 
práce. Či už je to pre svoju rodinu, manžela – jubilanta, 
sedemdesiatnika, alebo pre svoje deti a vnúčence. Svo-
ju energiu a silu vynakladá aj pri povinnostiach spoje-
ných s cirkevným zborom. Je dlhoročnou presbyterkou, 
bývalou poddozorkyňou a po mamičke prevzala službu 
upratovačky a posledné roky aj kostolníčky. V obci sme 
ju donedávna vídavali na rôznych podujatiach, kde vy-
stupovala v kolektíve Beckovského speváckeho zboru. 

Ako si s odstupom času spomínaš na svoju ma-
mičku a jej prácu pre zbor, ktorú si ako štafetu po de-
saťročiach prebrala po nej? Pamätám sa na jej hlas, 
ktorý počas bohoslužieb jasne znel a viedol aj os-
tatných v kostole. Veru, ešte si na to spomínam. Mama, 
Zuzanna Juráková, dlhé roky upratovala s pani Pavlínou Bi-
čanovou evanjelický kostol a služobné priestory fary. Ako 
dievča som ich sledovala, ba niekedy aj čo–to pomohla, 
aby bol kostol dôstojne upravený a pripravený na konanie 
Služieb Božích. Nuž, keď im sily doslúžili, vedela som, čo 
ma čaká. Zobrala som kľúče a od roku 1993 som ostala na 
to sama. Bolo to za pôsobenia brata farára Peťkovského.

Ale ako si sa dostala k zvoneniu? To je práca 
kostolníka? Áno, kostolníkom bol celých 50 rokov pán 
Rudko Ďuriš. Postupom času ho s pribúdajúcimi rokmi 

Presbyterka Emília Hladká
navštívila aj choroba, ktorá mu čoraz viac obmedzova-
la vykonávať kostolnícke povinnosti. Napokon sme mu 
pred rokom ako deväťdesiatnikovi boli gratulovať aj za 
cirkevný ev. a. v. zbor Beckov. Poďakovali sme sa mu za 
jeho polstoročnú službu, toho času už ako klientovi so-
ciálneho zariadenia v Hrachovišti.

Čo je v tejto službe pre zbor najpríjemnejšie? 
Ktoré obdobie? Okamžite mi prídu hneď na myseľ 
Vianoce. Áno, Vianoce, keď zdobíme stromček a ja 
som veľmi rada, že vtedy mám okolo seba pomocníkov 
– mladých ľudí z generácie mojich detí, aj vnúčeniec. 
Niektorí mi pomáhajú čistiť, niektorí vyrábajú vlastnoruč-
ne ozdoby a tí obratnejší dekorujú vianočný stromček. 
Veru, to býva vždy najpríjemnejšie!

Na ktorý úsek z uplynulých rokov počas funk-
cionárčenia v evanjelickom zbore a.v. v Beckove 
si rada spomínaš ? Nedá sa mi vrátiť spomienka na 
niečo zvláštne. Išlo to tak plynule, automaticky. Keď po-
čas mojej práce slúžili v našom zbore viacerí duchovní 
pastieri, pomáhala som sa každému z nich čo najskôr, 
ale aj počas ďalších období, zorientovať v bývaní na no-
vom pôsobisku a v práci cirkevníkmi.

Pred pár dňami sme prežili sviatočnú, 18. Nedeľu po 
Svätej trojici. V túto nedeľu si evanjelický zbor v Bec-

né Slovensko. Pár dní predtým Hitler prepadol Poľ-
sko a začala 2. svetová vojna. Preto teda našich pou-
žili na kopanie zákopov, aby bránili východnú hranicu 
Slovenského štátu. Navliekli ich do starých uniforiem 
a tak kopali a kopali. Netrvalo to však dlho, len niekoľ-
ko týždňov. Vtedy som už chodil do Meštianskej ško-
ly do Nového Mesta. O niekoľko dní som ako bežne 
prišiel zo školy pešo domov. Prešiel som z podbránia 
do kuchyne a – od prekvapenia som vykríkol: „Ježiši, 
tatinko!“ Otecko tam sedel na širokom prahu hneď na 
kraji, ako sa dvere otvárajú. Spomínam si na to ešte aj 
teraz, ako si ma zobral na kolená, pritúlil silno k sebe 
a bez slov hlboko dýchal a pritískal ma. Prvé, na čo 
sa po chvíli spýtal, bolo: „Čo je s ďatelinou? (myslel 
na zvieratá, či majú zabezpečenú chovu na zimu). My 
sme na to s bratom Vladkom chlapsky, akoby sa nič 
nestalo, odpovedali: „Tá je už na povale, otecko!“

 Zapísala neter D. Jarábková

kove už po 224. krát pripomenul pamiatku posvätenia 
svojho chrámu Božieho. 

Aký zvyk je vo vašej rodine počas týchto „hodov“? 
Je to pre nás naozaj sviatok. Celá rodina ideme do 

kostola, a potom sa s deťmi aj vnúčatami stretneme pri 
rodičovskom, sviatočnom stole.

Ako si predstavuješ svoju prácu pre zbor v bu-
dúcnosti? Nuž, dokiaľ mi budú sily stačiť, rada by som 
to robila čo najdlhšie. Bola by som však ešte radšej, keby 
sa ku mne niekto pridal. Tak by mi sily dlhšie vydržali 
a mohla by som sa venovať mojim najbližším – manželo-
vi, deťom a tým najmilším, vnúčatkám.

Pripravila D. Jarábková.

Jesenné kolo súťaže Plameň sa konalo 8. 10. 
2016 v Zemianskom Podhradí pod záštitou Okres-
ného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany. 

Po niekoľkoročnej odmlke sa súťaže zúčast-
nili aj mladí prívrženci hasičského športu z Bec-
kova. 

Súťažilo sa v siedmich disciplínach: štafeta dvo-
jíc, hod granátom, viazanie uzlov, určovanie do-
pravných značiek, poznávanie a určovanie ha-

Mladí hasiči na súťaži
sičskej techniky, zdravotná príprava a streľba zo 
vzduchovky. Z našich mladých nádejí bolo cítiť nad-
šenie, súťaživého ducha a zápal pre hasičský šport. 
Aj napriek veľmi krátkej príprave a nízkemu veku na-
šich mladých sa výkonmi a výsledkami nestratili me-
dzi staršími a skúsenejšími kamarátmi a skončili na 
peknom 5. mieste. Motivácia pre budúce výkony 
z nich sršala celou cestou domov.

Norbert Ondrčka 
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Biografia
Martin Hric sa narodil 3. 6. 1936 v rodine učiteľky a bankového úradníka v Bre-

zovej pod Bradlom. Absolvoval Obchodnú akadémiu a Filozofickú fakultu UK 
v Bratislave. Na škole bol akademický majster stenografie na Slovensku.

Začínal ako žurnalista reportér v bratislavskom Večerníku (1958–1967). V 60. ro-
koch to bol „mierny bulvár“(1), ale na dnešné pomery veľmi seriózne noviny. No-
vinárske meno si získal rozborovými reportážami, ktoré boli kritické a odhaľovali 
problémy vtedajšej spoločnosti (dvojstrany, fíčer, písal ich s Tiborom Michalom). Aj 
vďaka nim sa dostal v roku 1967 do denníka Pravda (1967–1971), ale o tri roky ho 
z redakcie vyhodili z politických dôvodov. Mal zakázané publikovať. Prácu napokon 
našiel v Slovnafte ako zmenový robotník (1971–1990). Pracoval tam skoro dvad-
sať rokov. Po novembri 1989 sa dostal na Úrad vlády, kde pracoval ako tlačový ta-
jomník pre premiéra Milana Čiča a po polroku pre Vladimíra Mečiara (1990–1992). 

Znovu pracoval pre denník, tentoraz to bola 
Národná obroda (1992–1996), ktorá z pro-
vládneho denníka sa stala zakrátko opozič-
ným denníkom. Keď Národnú obrodu o pár 
rokov kúpil A. Rezeš, druhýkrát letel z redak-
cie novín. Prijal ponuku Karola Ježíka do re-
dakcie Sme, a potom v januári 1997 prešiel 
do redakcie Pravdy, kde mohol písať svoje 
fejtóny a stĺpčeky (1997–2011) - už ako dô-
chodca. Písal do marca 2011, keď sa musel 
podriadiť vynútenej pauze vyvolanej zdravot-
nými problémami. 

Počas svojej dlhej novinárskej dráhy napí-
sal množstvo článkov, fejtónov, ale, napriek 
ponuke, nikdy ich nevydal knižne, lebo ob-
sahovali množstvo narážok na udalosti v čase 
ich vzniku a pre neskorších čitateľov by mu-
seli byť opatrené množstvom poznámok a vy-
svetliviek. „Akurát, čo mám odložené za celý 
život, je všetkých tých 3 150 fejtónov a stĺp-

číslo 5 - október 2016

Spomienka na MARTINA HRICA
čekov z Pravdy. Tie som si starostlivo vystrihoval a odkladal.“ Vznikli za 14 rokov pí-
sanie v denníku Pravda.“ (cit., pozn. 1).

Ako novinár získal v roku 2007 Cenu Slovenského syndikát novinárov za ce-
loživotné dielo. Kolegovia ho zvykli prirovnávať k americkému stĺpčekárovi Artovi 
Buchwaldovi, držiteľovi Pulitzerovej ceny.(2)

Zomrel na následky ťažkého ochorenia žalúdka a čriev 11. 8. 2011 v Bratislave (3). 
Vzťah k Beckovu
Jeho manželkou bola Beckovčanka Elena Reháková, známa rozhlasová redaktor-

ka (Roľnícka beseda). A tak je jasné, ako sa Martin Hric dostal do našej obce. Do 
okruhu jeho priateľov patril aj ďalší známy Bratislavčan, novinár a prekladateľ, ktorý 
sa dlhé roky pravidelne vyskytoval v Beckove – Peter Kerlik (4. 7. 1946–1. 3. 2016). 
Oboch spájalo veľa vecí profesijného i súkromného rázu, ale aj niečo naozaj zvlášt-
ne a nečakané – kachľová pec. Vysvetlíme. Martin Hric bol nielen múdry, ale aj veľmi 
zručný človek. Jeho stará mama mu asi pred polstoročím odkázala stavané kachle, 
ktoré rozobral a znovu si postavil na chalupe v Turčeku pri Martine. Kachliarskemu re-
meslu sa vyučil u jediného majstra kachliara, ktorého objavil, napodiv, priamo v Turče-
ku. Túto kachľovú pec neskôr presťahoval do Beckova, do domu za farským kostolom 
(tzv. Germanovec), ktorý si s manželkou kúpili. Domček zariadil vlastnoručne vyrobe-
ným nábytkom, dokonca vyrobil aj drevený kríž na cintorín pre manželkinho strýka 
Tonka. Ale najdôležitejšou záľubou pre Martina Hrica sa stalo stavanie kachľových 
pecí, údajne ich postavil pätnásť a ani jedna nespadla. Dve sú v Beckove – v dome 
u Hricovcov a kamaráta Petra (4). 

POZNÁMKY
1) Martin Hric: Som optimista. Čo iné mi ostáva? Vladimír Jancura, Pravda, 24. 07. 2011
2) http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1961/briskny-fejto-
nista-martin-hric-v-spomienke-radia-regina-rtvs 
3) Rádio Regina si 24. 8. 2016 pripomenulo piate výročie úmrtia v relácii Briskný fej-
tonista Martin Hric v Spomienkach Rádia Regina RTVS – vypočuť si môžete úryvok 
z vysielania, ktoré pripravil Michal Herceg : http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/
krajania-informuju/1961/briskny-fejtonista-martin-hric-v-spomienke-radia-regina-rtvs 
4) Príbeh o stavaní kachľových pecí zapísala Anna Sláviková a uverejnil ho Život 
č. 45/2001, s. 28 s fotkou M. Hrica pri kachľovej peci od Petra Kerlika pod ná-
zvom Pec nám spadla...                                                              Dana Badžgoňová

Martin Hric pri vlastnoručne po-
stavenej peci. Foto: Peter Kerlik – 
in: Život č. 45/2001, s. 28.

Na napísanie tohto článku som sa chystala už veľ-
mi dlho, avšak v kolobehu denných povinností a ne-
ustálom behu za niečím akosi nestíham a určite nielen 
ja. Som rada, že sa mi to konečne podarilo, lebo ne-
smieme pri tom všetkom zhone zabúdať na ľudí, ktorí 
si náš obdiv skutočne zaslúžia. S veľkou radosťou pí-
šem o človeku, ktorého si nesmierne vážim, hlavne za 
jeho úžasný pohľad na život, múdrosť, obetavosť, silu 
pomáhať druhým, o človeku, ktorý vie vypočuť, pora-
diť a pomôcť. Dovoľte mi venovať týchto pár riadkov 
beckovskému rodákovi Mgr. Jánovi Pavlovičovi. 

  Narodil sa v rodine Jána a Irmy Pavlovičovej ako 
tretie dieťa (Emília, Marianka, moja babička, Ján 
a Július) 9. decembra 1930. Základnú školu vycho-
dil v Beckove (1936–1941), meštiansku školu v No-
vom Meste nad Váhom (4 roky), potom nasledovalo 
gazdovanie (1946–1948), pomáhal chorému otcovi 
v hospodárstve. V roku 1948 nastúpil na gymnázium, 
štúdium prerušil vo štvrtom ročníku a nastúpil na te-
ologický kurz z dôvodu v tej dobe znemožnenia ísť 
z gymnázia na teológiu. V roku 1952 nastúpil na prí-
pravný kurz pre teologické fakulty v Bratislave a po 
mesiaci bol kurz preložený do Prahy, zúčastnili sa ho 
cirkvi českobratská evanjelická, československá hu-
sitská, evanjelická augsburského vyznania - sloven-
ská. Prvého októbra 1953 bol povolaný na základnú 
vojenskú službu do Přerova, zaradený do poddôstoj-
níckej školy, kde boli počtári a kresliči. Nasledovalo 
preradenie do 6. batérie na základe neustáleho písa-
nia odkladu, kde pôsobil ako delostrelec a podávač 
striel. Po prvom roku vojny  pôsobil ako pisár inten-
dančného zariadenia na štábe. Po skončení vojenči-
ny pokračoval v štúdiu teológie na Slovenskej evanje-
lickej bohosloveckej fakulte v Modre (1955–1959). 
V roku 1959 sa oženil s Evou, rod. Mrázkovou, s kto-
rou sa zoznámil počas štúdií v Modre. Vysvätený za 

Beckovský rodák – Ján Pavlovič
evanjelického farára bol v Prešove biskupom východ-
ného dištriktu Dr. Štefanom Kádlovským. Zaradený 
bol za kaplána na Myjavu do najväčšieho cirkevné-
ho zboru, sídla seniorátu, k principálovi Ladislavovi 
Letríkovi (senior). Prvého mája 1962 bol menovaný 
kaplánom cirkevného zboru Spišská Belá (vtedy mu 
zomrel otec). Ako námestný farár mal pod správou 
11 kostolov – Spišská Belá, Krížová Ves, Tatranská 
kotlina, Bušovce, Jurské, Majerka, Holumnica, Ľubi-
ca (Ľubica, Tvarožná, Žakovce, Vrbov). Žili tu i spiš-
skí Nemci, ktorí boli na základe Benešových dekré-
tov vyhostení a po ktorých zostali krásne kostoly. 
Spišskí Nemci boli podľa slov Jána Pavloviča praco-
vití a mali vyspelú techniku. Za čas jeho pôsobenia 
(10 rokov) bol úspešne postavený nový kostol v Krí-
žovej Vsi. Zo Spišskej Belej prešiel a pôsobil v Men-
gusovciach (8 rokov), tam bol inštalovaný za farára 
generálnym biskupom Michalkom a v roku 1980 ho 
prišli pozvať za farára do Popradu (Matkocirkev Po-
prad – kostol zasvätený svätej trojici, Poprad – Spiš-
ská Sobota, Poprad – Stráže). Tri volebné obdobia 
pôsobil ako konsenior tatranského seniorátu. Po úc-
tyhodných 23 rokoch pôsobenia odišiel J. Pavlovič 
do dôchodku a zaslúženou odmenou mu iste bolo 
aj udelenie (pri príležitosti 70. narodenín) titulu Čest-
ný občan mesta Poprad. Rád spomína na spoluprá-
cu a kontakty počas svojho pôsobenia s cirkevníkmi 
v Nemecku i Maďarsku, vzájomné návštevy a priateľ-
stvá. So zatajeným dychom nielen ja, ale i moje deti 
počúvajú rozprávanie tohto úžasného človeka o jeho 
detstve, neľahkých vojnových časoch, praktikách ko-
munistov, ktoré jemu samému, i synovi Petrovi, skom-
plikovali život pre štúdium teológie. V dnešnej dobe 
si niektorí mladí ľudia ani nevedia predstaviť, ako 
bolo vtedy náročné a odvážne študovať a ísť za svoj-
im cieľom a pritom je dnes tak „obyčajné“ študovať... 

Z rozprávania J. Pav-
loviča o tom, ako mu 
ešte mladému chlapco-
vi chceli nemeckí voja-
ci v časoch vojny, keď 
sa vracal z Klíže, vziať 
voz a kone a on sa zo 
zúfalstva dal do plaču 
(napokon sa im chlap-
ca uľútostilo a pusti-
li ho) mi naskakujú zi-
momriavky. Isto si dnes 
mladšie ročníky neve-
dia predstaviť ani vtedy 
praktizované „razie“, či 
zberanie ľudí na „sálu“ 
(Kolárovec), kde vyšetrovali gardisti od ľudí mená par-
tizánov. Gardisti dokonca strážili aj vchody do kosto-
lov. Boli to časy ťažké a náročné a vážim si každého, 
kto ich prežil. Z rozprávania mi utkvelo: „Ráno prídeme 
s dedkom k židovskému obchodníkovi Switzerovi, kto-
rý mal v obci obchod a on sa v komore pri okne mod-
lil. Modlenie neprerušil ani keď sme tam prišli, a keď 
skončil, nakladali ich Nemci do auta pod plachtu ako 
aj ostatných Židov a odviezli, niektorí z nich už vedeli 
kam...“ Spomínal i pani Klinčúchovú, ktorá mala veľa 
detí a schovala vo svojom dome Židovku s dieťaťom, 
lebo by zobrali aj ju, čo bolo v tom čase obrovská hroz-
ba pre celú rodinu. Taký bol v tom čase ťažký život... 

Vidno, že spomienky sú u Jána Pavloviča stále živé 
a zaujímavé. Rád sa vracia do nášho Beckova, prežil 
tu kus života a my ho stále čakáme s obrovskou ra-
dosťou a otvorenou náručou... 

Vďaka, Vám, „náš ujo“ Janko, za rozhovor a za 
všetky vzácne chvíle s vami.         

  Jana Polonská
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emancipácie, voľného pohybu osôb, politiky či naciona-
lizmu. Nedokážeme si predstaviť život ľudí z rozličných 
spoločenských vrstiev v Uhorsku jej čias, lebo nechá-
peme, ako sa stavovské alebo triedne rozdiely premie-
tali v ich každodennom živote. Keď uvážime, koľko na-
šich demokraticky zvolených politikov alebo úradíkov 
podľahne pokušeniu moci, tak ako sa potom jej zneuži-
tiu vyvaroval feudálny pán, ktorý mal moc nad podda-
ným ľudom garantovanú už svojím pôvodom? Únik pred 
bolesťami sveta bol naozaj len v smrti, nádej v Božiu 
spravodlivosť bola v očiach ľudí ešte aj na prelome 16. 
– 17. storočia reálnejšia ako dôvera v spravodlivosť svet-
skú alebo cirkevnú. Akékoľvek novoty sa ešte stále chá-
pali ako útok na Bohom daný poriadok sveta. Uhorsko 
v tom čase trpelo vojnami s osmanským nepriateľom, 
ale aj protihabsburskými povstaniami domácich nespo-
kojných magnátov. Krajinu sužovali pretrvávajúce boje, 
opakujúce sa vojny, drancovanie obyvateľstva zo stra-
ny Turkov aj vojakov, ktoré priniesli vyľudnenie južných 
oblastí a následný hlad. Deti videli smrť a násilie už pri matkinom prsníku a ak sa dožili dospe-
losti, pohľad na krv, zabíjanie a bolesť ich sprevádzal až do smrti, ktorá prichádzala veľmi sko-
ro, spravidla v štyridsiatke. Hodnota ľudského života bola iná ako dnes. Bola vymedzená posta-
vením človeka v systéme feudálneho zriadenia. Niektoré vrstvy obyvateľstva sa mohli ozvať viac 
– napríklad nemeckí mešťania ku kráľovi na útlak zo strany Františka Nádašdiho (na obrázku) 

Kedysi k zvykom na dedinských zábavách patrilo, 
okrem veselých tancovačiek a prekáračiek, aj uzatvá-
ranie rozličných stávok. Jedna veľmi smelá dievčina 
sa raz stavila s mládencom, že pôjde presne o polnoci 
na cintorín a bude sa tam prechádzať pomedzi hroby. 

Keď už pomedzi hrobmi prechádzala, zrazu v me-
sačnom svite zbadala čosi biele pred sebou. Bola to 
postava, celá zahalená v bielej plachte. To dievčinu ro-
zosmialo, lebo si myslela, že to je niektorý z mláden-
cov. Natiahla ruku a smelo z postavy strhla plachtu. 
Lenže pod plachtou nikto nebol. Nebolo tam žiadne 
telo. Dievčina zmeravela a chvíľu kŕčovito zvierala v ru-
kách plachtu. Potom ju prehodila cez plece, pustila sa 
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NESMRTEĽNÁ BÁTORIČKA
vyšlo druhé vydanie Krvavej grófky od Pavla Dvořáka

SPOMIENKY NA BECKOV VI. podľa rozprávania Eleny Škultétyovej rodenej Čiklovej

SMELÁ DIEVČINA S BIELOU PLACHTOU
bežať a pritom od hrôzy jačala. Došla domov a celá roz-
rušená si ľahla do postele. V noci sa jej snívalo, ako jej 
nejaký záhrobný hlas vraví, aby mu plachtu vrátila. Nech 
s ňou príde zajtra presne o polnoci na to miesto, odkiaľ 
tú plachtu vzala. Lebo inak s ňou bude veľmi zle. 

A tak sa dievčina hneď ráno vybrala za pánom fa-
rárom. Všetko mu porozprávala a úpenlivo ho prosila, 
aby šiel s ňou o polnoci vrátiť plachtu na cintorín. Fa-
rár jej dohováral, že to nemala robiť, lebo sa tým do-
pustila priestupku. Nakoniec súhlasil, že s ňou pôj-
de. O polnoci zobral modlitebnú knižku, krucifix a so 
skupinkou mladých ľudí sa vybrali na tmavý cintorín. 
Tí si pre istotu zobrali niekoľko lampášov, ktorými si 

svietili na cestu. Keď prišli na to miesto, kde strhla 
z postavy bielu plachtu, všetci zastali. Dievčina plach-
tu kládla na zem. V tej chvíli, pred očami všetkých, 
zrazu zmizla. Akoby sa pod zem prepadla. 

Márne ju všetci hľadali až do rána. Nenašli ju. Od-
vtedy prešlo veľa času. Najsmutnejšie je, že dievčina 
nemá ani hrob, na ktorý by jej blízki mohli položiť ve-
niec alebo zapáliť sviečku.

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

Dokončenie

 Do pozornosti našich čitateľov dávame knižku Pavla Dvořáka Kr-
vavá grófka Alžbeta Bátoryová – fakty a výmysly, druhé vydanie, ktoré 
vyšlo v leto tohto roka. Krásne fotografie Karola Kállaya zachytávajú 
miesta, na ktorých Bátorička zanechala krutú spomienku na svoje zlo-
činy. Možno počas zimných večerov si nájdete čas na prečítanie tejto 
hodnotnej knihy a pomocou nej si vytvoríte vlastný názor na jej hrdinku 
ako aj dobu, v ktorej žila.

Krvavý príbeh grófky „Drakuly“ sa stal za posledných tristo rokov 
známy nielen v našich zemepisných šírkach, ale aj vo svete. Stal sa 
nevyčerpateľným námetom rôznych viac či menej umeleckých spraco-
vaní, ktoré sa pridŕžali historických faktov častokrát len veľmi zľahka. 
Pripomeňme si ešte známy historický román Joža Nižňanského Čach-
tická pani alebo Jakubiskovov film Bathory. Pokiaľ ide o literatúru faktu 
alebo odborné historické práce, spomenieme len Alžbetu Báthoryovú 
od Jozefa Kočiša (vyšla až v štyroch vydaniach) a Grófku Drakula od 
Tonyho Thorna, ktoré s už uvedenou Krvavou grófkou Pavla Dvořáka 
spoľahlivo oboznámia záujemcov s problematikou bádania. Treba si 
uvedomiť, že ani mnohí odborníci nedokázali pri posudzovaní – teraz 
zdôrazňujme – skutočnej historickej osobnosti, akou Alžbeta Bátho-
ryová dokázateľne bola, zostať objektívni. Zachovalo sa množstvo ar-
chívnych dokumentov týkajúcich sa priamo jej osoby, jej rodiny – rodi-
čov, manžela a detí, takže objektívne, nezaujato a pravdivo zhodnotiť 
ich obsah by nemal byť problém. Ale je. Jedným z najväčších úskalí 
je samotná súčasná doba plná ľudských práv, demokracie, ateizmu, 

V živote sa stávajú aj také príhody a veci, ktoré 
sa nedajú len tak pochopiť. Aj ja som zažila už zo-
pár toho nevysvetliteľného, čo nazývam „niečo me-
dzi nebom a zemou“. V tomto dušičkovom období, 
ktoré venujeme spomienkam na našich drahých na 
druhom brehu života, ale j na tých, ktorí nám zosta-
nú v živej pamäti navždy, sa k tomu vždy vraciam.

Môj príbeh sa stal pred tridsiatimi rokmi, v roku 
1986. V tom čase som pracovala v istej redak-
cii, kde bola k dispozícii denná tlač takmer z ce-
lej československej republiky. Pri jej prezeraní ma 
upútalo blahoželanie k 40. narodeninám pre mňa 
neznámeho duchovného správcu aj s jeho fotogra-
fiou, ktoré mu s vďakou venovali jeho cirkevníci. 
Obsahovalo toľko pochvaly a vďaky za jeho dob-
rotu a činnosť pre veriacich, až ma to dojalo a pri-
pojila som sa k nim aj so svojou osobnou gratulá-
ciou s podpisom a adresou. Odvtedy prešiel skoro 
celý rok. Raz večer, keď som bola zohnutá k po-
stieľke a dávala spať malého syna, vošiel do izby 
manžel, ktorý sa práve vracal zo služobnej cesty 
a chcel mi o nej porozprávať. Ako vždy bol hluč-
ný a veľmi pri tom dokázal gestikulovať. Zodvihla 
som sa dávajúc najavo, aby nebudil dieťa. On na 
to mávol rukou, otočil sa a vyšiel z izby. To jeho ne-
očakávané mávnutie však malo svoj dôsledok: bol 

Duchársky príbeh Aničky Farskej (zapísaná spomienka krstnej mamy)

to okamih, kedy som zdvihla hlavu a jeho ruka ma 
v tom momente zasiahla do krku, čím sa mi zasta-
vilo dýchanie. S ospravedlnením vyšiel z izby ne-
tušiac, čo mi nechtiac spôsobil. Ja som zostala 
v detskej izbe lapajúc po vzduchu a bez možnos-
ti vydať z hrdla čo i len hlások. Dotackala som sa 
k oknu, aby som dnu vpustila čerstvý vzduch, lebo 
som už začala strácať vedomie. Vtom som uvidela 
za sklom okna akoby fotografiu už zmieneného du-
chovného správcu z druhého konca republiky, kto-
rú som si pamätala z novín, ale bol v životnej veľko-
sti a okno sa nachádzalo v niekoľkometrovej výške 
nad zemou. Môj mozog pracoval šialenou rýchlos-
ťou. Prebleslo mi mysľou, že to už nastáva môj ko-
niec. „Umieram? Takto to vyzerá pred odchodom 
z časnosti? Kedy sa rozlúčim s mojimi drahými?“ 
Tak som teda stihla pri svojom strácajúcom vedomí 
ešte vyslať prosbu, poprosiť do okna: „Pomodli sa 
za mňa, prosím, ja sa už nestihnem a ani to už moja 
myseľ nevie!“ – a stratila som vedomie. Prebrala 
som sa schúlená na kolenách a s pocitom, že sa mi 
niečo pohlo a poskočilo v hrdle. Pokúsila som sa 
nadýchnuť..., potom druhý raz, tretí... „Pane Bože! 
Ja dýcham! Žijem!“

Ešte dlho potom som nemohla zaspať (manžel, 
unavený po dlhej ceste, už dávno spal). Stále sa mi 

do mysle vracalo to „zjavenie“ v okne, ale nechá-
pala som súvislosť so mnou. Napokon sa dostavil 
ďalší šok. Ako mi tak myseľ znovu pracovala, skú-
šala som si spomenúť na niektorú z modlitieb. Zra-
zu akoby mi niekto pred zrakom otvoril modlitebnú 
knižku. Začali sa mi odvíjať všetky modlitby, ktoré 
ma ešte v detstve naučila moja dobrotivá a láska-
vá starenka (tak sme oslovovali našu babičku) a do-
konca aj ten detský veršík – prosbička k anjelovi 
strážnemu.

Po určitom čase som opäť v redakcii prezerala 
články v dennej tlači a vtom som zmeravela. V tých 
istých novinách, kde bolo pred časom uverejnené 
to narodeninové blahoželanie, sa černelo oznáme-
nie o úmrtí spomínaného duchovného správcu. Dá-
tum jeho úmrtia sa zhodoval s časom, kedy sa mi 
zjavil v okne jeho obraz a ja som v detskej izbe bo-
jovala o svoj život.

Je to náhoda, to niečo nevysvetliteľné medzi ne-
bom a zemou, čo niekedy podrží nad nami ochran-
nú ruku? Alebo je to ruka Božia, ktorá zabránila zo-
brať matku ešte malým deťom? Tak, či tak, je to pre 
mňa záhada do konca môjho života.

„Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom 
ich mamy!“ (Milan Rúfus)  

 D. Jarábková
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v Čachticiach, iné vrstvy, hlavne poddaní, nemali prak-
ticky žiadnu možnosť na zlepšenie svojich životných 
podmienok vlastným úsilím. Ale ak mali šťastie na ze-
mepána, napríklad ako poddaní palatína Juraja Thurzu 
(2. 9. 1567–24. 12. 1616) v Bytči, na Orave a Lieta-
ve, ich život bol kvalitnejší. Na druhej strane, ani feudál 
nemal záujem na likvidácii svojich roľníkov, veď jeho 
majetok mal cenu predovšetkým kvôli ľuďom, ktorí na 
ňom pracovali (ani Alžbeta, masová vrahyňa – údajná 
rekordmanka so 650 obeťami zapísaná v Guinessovej 
knihe rekordov, nebola výnimkou). 

Môžeme sa preto domnievať, že Alžbetina záľuba v sadistickom a sexuálne úchyl-
nom mučení nevinných panien a žien bola veľmi dobre maskovaná dobou, perma-
nentnými vojnami a utrpením obyvateľstva. Alžbeta bola neustále na cestách – po 
smrti manžela Františka Nádašdiho v januári 1604 musela sama spravovať svoje 
rozsiahle majetky. Okolo seba mala spoľahlivých ľudí, ktorí boli vychovaní k nut-
nosti poslúchať rozkazy. Bola ich pani, nech robila čokoľvek – poslúchli, veď inú 
možnosť prakticky ani nemali. Alžbeta patrila k najmocnejším magnátom v krajine, 
matkin brat Štefan Bátori bol poľský kráľ, jej manžel bol významný bojovník, hrdina 
tureckých vojen „Čierny beg“, patrili im rozsiahle majetky v celom Uhorsku. Táto 
žena bola zvyknutá na to, že si môže čokoľvek dovoliť či už v oblasti práva, majet-
ku i morálky, jej spoločenské postavenie jej to umožňovalo. A tak sa aj správala. Ak 
mala chuť ukájať svoje sadistické sklony týraním mladých dievčat, ak ju bavilo vidieť 
krv, vlastnoručne mučiť svoje obete alebo ich dokonca zabiť, nič jej nestálo v ces-
te naplniť tieto svoje zvrhlé túžby. Okrem svedomia. Vládla nad životom a smrťou 
svojich poddaných, žiadnu vinu necítila. Či o tom vedel jej manžel? Bol vojak, urči-
te nebol neviniatko, krv a smrť mu neprekážali, veď sám v boji zabil stovky, možno 
tisícku nepriateľov, životy úbohých dievčat určite nemali pre neho takú cenu, aby 
si narušil dobrý vzťah s manželkou, ako možno súdiť podľa zachovaných dokumen-
tov (pozn. č.2, s. 127). Pokiaľ ide o ich deti, nemali možnosti na účinný zákrok voči 
matke v detskom veku. Stalo sa tak až v roku 1610, keď sa spojili s palatínom Jura-
jom Turzom (pozn. 1, s. 58-65), inak ich poručníkom po smrti Františka Nádašdiho 
(druhým bol František Baťáni, s ktorým spolupracovala zase Alžbeta). Spoločným 
úsilím sa podarilo jej obrovský majetok a dobré meno rodiny zachrániť, a to aj na-
priek snahe kráľa Mateja II. poslať Alžbetu pred súd a majetok odovzdať korune. Ale 
Alžbeta ešte 3. októbra 1610 podpísala testament, v ktorom majetok rozdelila dvom 
dcéram a synovi, takže v čase zatknutia, prichytenia in flagranti v čachtickom kaštieli 
29. 12. 1610 palatínom Jurajom Thurzom a jej zaťmi so sprievodom, nebolo čo za-
baviť (pozn. 2, s. 50). Rýchlo, už 7. januára 1611, popravili po krátkom súde v Bytči 
jej troch pomocníkov – Ficka alias Jána Ujváriho sťatím a upálením, Dorotu Senté-
šovú a Helenu Jó upálením zaživa (štvrtú, Katarínu Beneckú, nepopravili), a potom 
ešte 24. januára 1611 upálili myjavskú majerníčku, čarodejnicu Eržiku (pozn. 6, 
s.125) – a bol koniec. Kráľ Matej sa ešte niekoľkokrát dožadoval u palatína dorie-
šenia prípadu Alžbety, ale palatín napriek tomu nekonal. Syn Pavol Nádašdi a dcéra 
Katarína s manželom Jurajom Drugetom v zmysle prvého aj druhého (30. 7. 1614) 
závetu prevzali matkin majetok až v roku 1617. 

A tak čas zavial aj túto kauzu, Turek pred bránami uhorských miest bol dostatočný 
dôvod, aby v krajine riešili dôležitejšie veci ako Alžbetu, ktorá zakrátko, 21. augusta 
1614, umrela na Čachtickom hrade, kde ju od 30. decembra 1610 väznili na príkaz 
palatína. Ešte predtým zomrel Gabriel Báthory, sedmohradské knieža a jej synovec, 
v ktorého pomoc dúfala (v roku 1613 ho zabili vlastní vojaci). Zakrátko tento svet opus-
tili aj Alžbetine deti – dcéry Anna (1615) a Katarína (?), neskôr zatia Juraj Drughet 
(1620) a Mikuláš Zrínyi (1625), syn Pavol Nádašdi (1633). Juraj Thurzo umrel na Via-
noce 1616 v Bytči (pozn. 3, s. 107) a kráľ Matej 20. marca 1619 vo Viedni (pozn.4). 
Rod Báthory zakrátko vymrel po meči, hoci jeho údajní potomkovia žijú dodnes. 

Rod Báthory bol germánskeho pôvodu, jeho predkovia prišli do Uhorska v 11. sto-
ročí zo Škandinávie, od roku 1279 získali majetok Bátor (Nyirbátor v Maďarsku) – od-
tiaľ prídomok Báthory. Začiatkom 14. storočia sa rozdelili na vetvu ecsedskú (hrad 
Ecsed) a somlyóvsku. Z ecsedskej vetvy pochádzal Juraj Báthory (zomrel 1570), 
otec Alžbety a jej matka Anna Báthory pochádzala zo somlyóvskej vetvy (bola sestrou 
poľského kráľa Štefana Báthoryho, 1575–1586). Brat Štefan Báthory (1555–1605) 
bol krajinským sudcom a županom (pozn. 1, s. 13-14). Alžbeta sa narodila v roku 
1560 (údajne 7. augusta) v Nyirbátore a František Nádašdy v Sárvári 6. 10. 1555, 
kde bolo jeho hlavné sídlo, a tam aj zomrel 4. januára 1604. Bol hlavným županom 
v stoliciach Vas, Sopron a Fogaras a hlavným kapitánom uhorských vojsk. Jeho ro-
dičmi boli Tomáš Nádašdy a Uršuľa Kanižaiová – práve vďaka nej sa Alžbeta a Fran-
tišek Nádašdy stali majiteľmi Čachtíc a časti Beckova a dostali sa do nášho regiónu, 
lebo Uršuľa Kanižaiová v roku 1569 získala tieto panstvá od panovníka výmenou za 
hrad Kanizsa a vyplatením 50.000 zl. (pozn. 1, s.18). Svadbu mali Alžbeta a Franti-
šek vo Vranove. Ich hlavným sídlom boli Sárvár a Keresztúr, striedavo obývali Léku, 
Ecsed, Bujak, Füzér, Vranov, Čachtice (kaštieľ a hrad), Beckov (hrad a kaštieľ), mali 
palác vo Viedni a Bratislave a kaštieľ (kúpeľný dom) v Piešťanoch (a ďalšie). Z man-
želstva sa narodilo päť detí, dospelosti sa dožili tri: Anna (1585–13. 8. 1615; vydala 
sa v roku 1604 za Mikuláša Zrínyiho, 1580–1625), Katarína (vydala sa 6. 1. 1610 za 
Juraja Drugheta z Humenného, 1583–1620, budúceho hlavného župana Zemplín-
skej stolice; mali tri deti: Mária, Alžbeta, Ján) – pozn. 1, s.19). Pavol Nádašdy (1598–
1633) sa prvýkrát oženil s Juditou Forgáčovou a v roku 1620 s Juditou Révayovou, 

s ňou mal syna Františka II. Nádašdiho (manželka Júlia Esterházi; bol popravený 
30. 4. 1671 za účasť na Veseléniho sprisahaní proti kráľovi Leopoldovi I.; jeho maje-
tok v Beckove, šestina beckovského komposesorátu, asi 120-tisíc zlatých, prepadol 
aj s poddanými korune, získal ho ostrihomský arcibiskup Juraj Sečéni a v roku 1695 
Krištof Erdödy a jeho potomkovia až po Jozefa Erdödyho, zomrel 1825). 

Pokoj či milosrdné zabudnutie trvalo do roku 1729, kedy Ladislav Turóci z Užho-
rodu, jezuita, kronikár a učiteľ filozofie, rétoriky, poetiky a fyziky (pozn. 2, s. 183) vy-
dal v Trnave knihu Uhorsko so svojimi kráľmi v skratke, do ktorej prvého vydania za-
radil aj Hrozné rozprávanie – príbeh o Bátoričke, ktorý spojil výlučne s Čachticami, 
a takto to zostalo do dneška. Bol to Turóci, ktorý si vymyslel kúpanie v krvi dievčat, 
vraj to mal z počutia. Spomína čachtické pivnice, ktoré „sú pôsobiskom ukrutnej tra-
gédie,“(pozn. 2, s. 183–185) ktorú sa rozhodol vyniesť na svetlo – a to určite z dô-
vodov protireformačných (bol jezuita), lebo píše o nej ako o žene, ktorá sa zriekla 
katolíckej (pravej) viery „a pripojila sa k Lutherovej, ktorú nasledoval manžel. To bol 
začiatok skazy,“ (pozn. 2, str. 18). Ale údaje ním uvedené sú v rozpore s faktami: 
Alžbeta bola rodená kalvínka a Nádašdi luterán. Bátoričku vykresľuje ako márnivú 
osobu, ktorá kvôli krásnej pleti (aby sa zapáčila manželovi) začala skrášľovať svoju 
pokožku krvou mladých dievčat a pokračovala v tom aj po smrti manžela (k jeho údi-
vu). „Vykonávali sa bezbožné vraždy,“(pozn. 2, s. 185) a kanibalizmus. Až rodiny ne-
bohých dievčat hľadali pomoc u kráľa... Druhé a tretie vydanie (1748, 1768) už Bá-
toričkin príbeh neobsahovalo, ale vymyslený príbeh o kúpaní v krvi sa zatiaľ rozšíril. 

Turócim sa inšpiroval aj Matej Bel vo svojom diele o Nitrianskej stolici Notitia Hun-
gariae novae, ktoré vyšlo tlačou v roku 1742 a rovnako aj Alojz Medňanský v známej 
cestopisnej knižke Malebná cesta dolu Váhom, vyšla prvýkrát v roku 1826. 

V 19. storočí Ján Botto napísal dramatickú báseň Čachtická pani, do ktorej vniesol 
nacionálny podtext – maďarská grófka prelieva krv slovenských dievčat a hoci báseň 
je takmer neznáma, takéto chápanie Bátoričky prežilo, napodiv, až do súčasnosti. 
Vytesňuje fakt, že vraždila na všetkých svojich panstvách a dievčatá bez rozdielu ná-
rodnosti, dokonca aj šľachtičné. Zrejme jej osudné zatknutie v kaštieli v Čachticiach 
a jej uväznenie na Čachtickom hrade už navždy spojili Alžbetu Bátoriovú a Čachtice 
do nesmrteľného zväzku spečateného krvou. Uvedomme si, že toto nebol posvätný 
zväzok, naopak, táto žena bola v službách zla – takto ju intuitívne zobrazila aj naša ro-
dáčka a výtvarníčka Jana Soukeníková na rovnomennom obraze z roku 2014. 

Dodajme, že publicista Viliam Apfel vo svojej knižke Kliatba zvaná Alžbeta – po-
sledné tajomstvo čachtickej panej (pozn. 5, s. 126) sa zmieňuje o kňazovi, spi-
sovateľovi a historikovi Jozefovi Braneckom (1882–1962), riaditeľovi Piaristické-
ho gymnázia v Trenčíne, ktorý sa dlhé roky snažil objaviť Alžbetine telesné ostatky 
v podzemí čachtického kostola sv. Ladislava, kde bola pochovaná 25. novembra 
1614 a – zdá sa, že ich po otvorení krýpt pod hlavným oltárom v roku 1938 nena-
šiel. Ale povráva sa, že našiel niečo iné a to tak hrozné, že potom už o Bátoričke 
nadosmrti mlčal. 

Je zaujímavé, že k Čachticiam sa viaže ešte starší, asi z konca 9. storočia, krvavý 
príbeh – a to o kňazovi Dlugošovi a krvavých obetiach slovanským bohom z veľko-
moravského obdobia, ktorý je zapísaný v beckovskej kronike (BN č. 3/2013, s 9). 

D. Badžgoňová
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Po pravidelných prechádzkach beckovským chotárom sa často 
vraciam späť do dediny od Pieskovej doliny cestou medzi Cipca-
mi a Oborou. Táto hlboká cesta v spodnej časti je vlastne prístu-
povou cestou k NKP Hrad Beckov. Schádzajúc k prvým domom 
odbočím na židovský cintorín, vlastne to, čo po ňom zostalo. Je 
to veľmi zvláštny pocit prechádzať okolo hrobov, nad ktorými sa 
týčia pomníky s hebrejskými nápismi. Niektoré z nich tam stoja 
už tretie storočie. 

Moju pozornosť zaujmú kamienky poukladané voľne na okrajoch 
náhrobných kameňov. Nie žiadne zvláštne, vzácne, ojedinelé, ale 
celkom obyčajné kamienky, ktoré nájdeme popri cestách alebo 
vypadnuté pod múrmi starých domov. V nich je skrytý hlboký výz-
nam: potomkovia židovských zosnulých pri návšteve miest posled-
ného odpočinku svojich predkov dodržujú prastarý zvyk. Pre náv-
števníkov židovského cintorína v niektorých mestách je umiestená 
malá nádoba s kamienkami. Židia nemajú vo zvyku náhrobné kame-
ne zdobiť kvetmi, vencami, kahancami alebo inou „parádou“, ako 

to robia kresťania. Dodnes sa dodržia-
va zvyk klásť na hroby kamienky, pripo-
mínajúce náboženské presvedčenie, že 
Boh je Skala a ľudská duša je úlomkom 
tejto Skaly symbolizovaná kameňom. Uk-
ladanie kamienkov na hroby je zvyk z dôb 
odchodu Židov z Egypta. Keď Židia pu-
tovali púšťou, na hroby navŕšili kame-
ne, aby zvieratá telá nevyhrabali. Je to aj 
kvôli myšlienke zmŕtvychvstania. Ostat-
ky musia zostať na večné veky na rovna-
kom mieste, kde ich pozostalí pochovali. 
Takto sú teda chránení zosnulí aj na bec-
kovskom židovskom cintoríne. Kamien-
kami sú na ich hroboch navždy zaťažené 
spomienky ...

 Ing. Darina Jarábková

Kamienok zaťaží spomienku, aby neodletela...

Vznikom Slovenského štátu v roku 1939 nastali zme-
ny v slovenskom školstve. Časť učiteľov prijala jeho ide-
ológiu, títo boli lepšie odmeňovaní – lepší plat, postup, 
a tí, ktorí nesúhlasili, pridali sa neskôr na stranu protifašis-
tického odboja a partizánov. Učitelia začali byť sledovaní, 
stali sa nespoľahliví. Po vyhlásení SNP zapojili sa do rôz-
nych činností, ako bolo sprevádzanie a pomoc prenasle-
dovaným. Mnohí bojovali so zbraňou v ruke proti Nemcom 
a ich pomáhačom. Veľa ich padlo v povstaní, niektorých 

odvliekli do zajatia a koncentračných táborov. 
Z tých, ktorí sa už odtiaľ nikdy nevrátili, bol i FRANTIŠEK DAUDA. Narodil 

sa 14. 10. 1909 v Beckove v rodine ev. učiteľa Františka Daudu a Hermíny, 
rod. Bálentovej. V rokoch 1915–1920 navštevoval ľudovú školu v Beckove, 
na gymnázium chodil v rokoch 1920–1924 v Trenčíne. Ako povolanie si vy-
bral dráhu učiteľa. Svoje štúdium absolvoval v rokoch 1924–1928 v Mod-
re, kde 11.6.1928 úspešne zmaturoval. Skúšku na učiteľa pre ľudové školy 

František Dauda

Prišla jeseň, presnejšie 23. septembra popo-
ludní. Leto ešte na rozlúčku nám dovolilo si po-
pásť oči na krásnej dúhe nad Bakošom. S jese-
ňou sa dni výrazne krátia, nastáva rovnodennosť 
a každým dňom sa bude noc predlžovať a deň 
krátiť. Ale to nám nebráni urobiť si príjemnú vy-
chádzku do prírody. V lete sa na lúkach dajú zbe-
rať rôzne plody. Z lesa si okrem kliešťov, ak je po 
daždi, dajú nazberať jesenné václavky, bedle a ak 
sa pošťastí aj dubáky. Šuchot lístia a jeho farba 

urobil 19. 11. 1930 v Bratislave. Ako učiteľ začínal na Myjave - Brestovci, od 
1. septembra 1929 v Kálnici a Beckove. Za účasť v SNP bol zaistený, a po-
tom poslaný do koncentračného tábora v Sachsenhausene, kde bol až do 
jari 1945. Tam končí akákoľvek stopa po ňom. Nikto ho viac nevidel. 

Po vojne po ňom pátral i Československý červený kríž, žiaľ, bezúspešne. 
Učiteľ František Dauda st., jeho otec, celý svoj život zasvätil práci s mláde-

žou, v jeho šľapajach mal pokračovať aj syn, ale, bohužiaľ, nestalo sa tak. Je 
ešte niekoľko pamätajúcich sa na tohto veľmi obľúbeného ev. učiteľa aj v našej 
obci. Bývali vtedy, ako sa hovorilo, na „rechtorovci“, v dome za evanjelickým 
kostolom (rodný dom Dionýza Štúra, geológa).

Nikto si za tie desaťročia na neho nespomenul. Všetci sa venovali budova-
teľským plánom, kto by si pripomínal ev. učiteľa. Tak to chodilo v Beckove. Ak 
pôjdete na ev. cintorín, zastavte sa pri hrobe jeho rodičov, kde je skromne vy-
ryté: František Dauda ml. 

In memoriam 
Blíž k Tebe, Bože môj...                                                        Ľubomír Paulus

Jesenná prechádzka
dávajú prechádzke to pravé jesenné. Pri cestách 
rastie baza, jej plody majú rôzne využitie – od aroma-
tického sirupu až po víno či likér. Z borievky zberáme 
plody, dáme ich vylúhovať do bieleho alkoholu a po-
užívame potom pri žalúdočných ťažkostiach. Suše-
né plody majú miesto pri príprave mäsa a diviny. Šíp-
ky sú osobitnou kapitolou. Kedysi ich žiaci povinne 
zberali a nosili do školy. Robieval sa aj výkup – mala 
ho na starosti pani Lacková. Dnes nám šípky rastú 
všade. Tí šikovnejší robia z nich kytičky a predávajú 

na jarmokoch za ľudové 2 eurá. Kto chce, nazbe-
rá si na čaj, víno či lahodný lekvár. Zberáme zdra-
vé a vyzreté, sušíme pomaly. Vysušené dáme do 
pohára na suché miesto. Na čaj môžeme použiť 
celé alebo drvené. Lahodnú chuť dodá šípkové-
mu čaju med. Ďalšou pochúťkou je lekvár zo ší-
pok, i keď je veľa práce s jeho prípravou, výsledok 
poteší. Ak príde návšteva a ponúknete ju suchým 
pečivom, ktoré natriete šípkovým lekvárom, určite 
vás pochvália.                               Ľubomír Paulus

V septembri sa niektorí veriaci z cirkevného zboru 
Evanjelickej cirkvi a. v. Beckov, najmä z dcérocirkvi 
Kálnica, no tiež spolu s veriacimi z cirkevných zbo-
rov z Lubiny, Adamovských Kochanoviec a Starej 
Turej, zúčastnili zájazdu, ktorý sa volal „Po stopách 
Dr. Martina Luthera“ a ktorý organizovala sestra se-
niorka ThDr. Eva Juríková. Veľmi som sa osobne na 
tento zájazd tešil, pretože patril k jednému z mojich 
dvoch veľkých snov, po ktorých v živote túžim, a to 
vidieť miesta, kde žil Pán Ježiš Kristus a vidieť mies-
ta, kde žil Dr. Martin Luther. Prvý sen sa teda týka 
Izraela a druhý Nemecka. Teraz si môžem povedať, 
že druhý z týchto dvoch snov sa mi už splnil. Bol to 
naozaj zážitok stáť na miestach ako Eisleben, kde 
sa Martin Luther v roku 1483 narodil, bol pokrstený, 
ale zároveň zhodou okolností aj v roku 1546 zomrel 
a mal posledné 4 kázne, alebo na mieste, kde pre-
žil Luther ako študent búrku, v ktorej sľúbil Pánu 

Po stopách Dr. Martina Luthera
Bohu, že ak ju prežije, stane sa mníchom, čo aj 
splnil, v Erfurte, kde vstúpil do augustínskeho kláš-
tora, v Eisenachu, kde študoval a prežil roky, o kto-
rých povedal, že boli najkrajšími rokmi jeho mlados-
ti. Veľký dojem na mňa urobil hrad Wartburg, najmä 
miestnosť so stolom a stoličkou, kde preložil Novú 
zmluvu do nemčiny. Na tomto hrade ho ukrývalo 
saské knieža Fridrich Múdry, keď bola naňho vyda-
ná kliatba. Vyvrcholením nášho výletu bola návšte-
va mesta Wittenberg, kde Dr. Martin Luther pôsobil 
ako profesor teológie a kazateľ. Tu sme navštívili naj-
skôr zámocký kostol, na dvere ktorého v roku 1517 
Luther pribil 95 téz proti odpustkom, a tak rozhojdal 
zvon reformácie. V tomto kostole je takisto reformá-
tor Dr. Luther pochovaný pod kazateľnicou a oproti 
nemu má hrob jeho veľký spolupracovník profesor 
Filip Melanchton. V tomto kostole sme sa zúčastni-
li aj Služieb Božích s Večerou Pánovou. Vo Witten-

bergu sme tiež navštívili dom Filipa Melanchtona, ku 
ktorému nám bol poskytnutý košatý výklad s cenný-
mi perličkami z jeho života. Napríklad, že jeho múd-
rosť bola tak veľká, že po jeho smrti museli nahradiť 
na univerzite jeho miesto 4 profesori. Filip Melanch-
ton sa v reformácii stal známym najmä vďaka zosta-
veniu nášho evanjelického vierovyznania, ktoré bolo 
v roku 1530 prečítané a schválené cisárom Karo-
lom V. a to v meste Augsburg, podľa čoho aj dostalo 
názov Augsburské vierovyznanie. Tento zájazd nebol 
len splnením jedného z mojich snov. Zanechal vo 
mne veľkú stopu, a tiež chuť sa na tieto miesta po-
pretkávané životom takej významnej osobnosti, ako 
bol Dr. Martin Luther, ešte niekedy vrátiť a vychut-
nať si plným dúškom ich duchovnú atmosféru. Veľ-
ká vďaka patrí nášmu Nebeskému Otcovi, že nám to 
umožnil a na tejto ceste nás ochraňoval!

Dušan Vaňko, ev.a.v. farár
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Každoročne koncom ok-
tóbra si pripomíname tzv. du-
šičky. Návštevou cintorína, za-
pálením sviečok a modlitbou 
spomínajú pozostalí na svojich 
zomrelých. I cintorín v Bec-
kove sa v týchto dňoch stáva 
rušným, no zároveň pietnym 
miestom. Medzi množstvom 
náhrobných kameňov nachá-
dza sa však aj hrob význam-
ného prouhorského revolucio-
nára Lászlóa Mednyánszkyho 
(1819–849). K tomu, ako sa 
jeho telo po tragickej smrti do-
stalo do rodiska, sa viaže zaují-
mavá legenda. 

Patriotizmus v krvi
Manželia Jószef Medny-

ánszky a Eleonóra Rickert patrili k vyššej šľachte a v Beckove sa im narodili 
traja synovia: László, Eduard a Cézar-Alexander. Rodičia dbali na ich vzdelanie 
a vštepovali im hlboké vlastenecké cítenie voči Uhorsku. Na otcovských ma-
jetkoch v Beckove zostal hospodáriť prostredný syn Eduard, ktorý sa neskôr 
stal politikom a poslancom uhorského snemu. Najmladší syn Cézar-Alexander 
bol katolícky kňaz a aby si v revolučných rokoch 19. storočia zachránil holý ži-
vot, musel utiecť do cudziny. Po dlhom dobrodružnom blúdení nakoniec pred-
časne skonal v Paríži. Najdramatickejší osud však postretol najstaršieho syna 
Lászlóa, ktorého popravili Rakúšania a na pamiatku ktorého dostal jeho syno-
vec Ladislav Medňanský, celosvetovo uznávaný maliar, meno.

Barón László Mednyánszky prišiel na svet 26. 6. 1819. Vo svojich desiatich 
rokoch začal študovať v trenčianskej kláštornej škole, a potom strávil päť rokov 
na Vysokej hospodárskej škole v Mošonmagyarovári. Nakoľko dosahoval vynika-
júce školské výsledky, vstúpil ako osemnásťročný do dôstojníckej školy v Tullne. 
Vyrástol z neho muž, ktorý vraj oplýval krásou vonkajšou i vnútornou, no bol to 
predovšetkým hrdý národniar, oplývajúci charizmou. Ako dvadsaťročný si začal 
budovať kariéru, vstúpil do vojenskej osobnej stráže a pôsobil v rôznych dôstoj-
níckych funkciách. Jeho blízkym priateľom bol Artúr Görgey, ktorý sa neskôr stal 
veliteľom uhorských vojsk proti Habsburgovcom. V roku 1842 sa vrátil do Bec-
kova, aby pomáhal hospodáriť na rodovom majetku. Tu sa oženil aj s Máriou Maj-
láthovou a narodil sa im syn Arpád. 

Verný až na popravisko
V roku 1847 sa zranil v boji proti Srbom, následkom čoho ho pozvali do Bu-

dapešti, kde bol spoločensky aktívny. Stal sa známou osobnosťou na maďarskej 
politickej scéne, bol členom Krajinskej vojenskej rady a poslancom Tekovskej 
stolice na Uhorskom sneme v Bratislave. Počas revolúcie roku 1848 sa dobro-

Záhada Lászlóa Mednyánszkyho
voľne prihlásil do armády a bol povýšený na majora maďarskej domobrany. Tak 
ako mnohí maďarskí nacionalisti i on videl v honvédskych vojskách naplnenie 
svojich štátoprávnych ambícií. Nakoniec získal post zástupcu veliteľa leopoldov-
skej pevnosti Ordódyho, ktorý sa časom stal vládne nepohodlným. Rakúske ci-
sárske vojská v značnej presile obliehali pevnosť štyri týždne, no Mednyánszky 
sa ju snažil všemožne udržať. Nakoniec boli cisárski dôstojníci vyslaní priamo 
do hradu a po krátkom rozhovore sa im veliteľ vojska Ordódy vzdal, pričom os-
tatným nakázal bezpodmienečne zložiť zbrane. Po jeho kapitulácii vo februári 
1849 sa začína vojenské súdne vyšetrovanie. Veliteľ tvrdil – ako sa neskôr uká-
zalo, nepravdivo – že pevnosť bola v rukách Mednyánszkyho. Baróna teda zajali 
a 22. apríla vyniesli rozsudok o jeho smrti obesením. Rodák z Beckova vtedy ale 
nebojácne prehlásil, že čo sa jeho týka, nikdy by sa leopoldovská pevnosť ne-
dostala do rakúskych cisárskych rúk. Sudcovia boli z tohto výroku v rozpakoch 
a smrteľný ortieľ najskôr nepotvrdili. Na okamžitý príkaz krvilačného veliteľa ci-
sárskych vojsk Haynaua, ktorý začiatkom júna 1849 prestúpil uhorské hranice, 
však svoj názor zmenili a vyniesli nad ním rozsudok obesením. 

Stalo sa to vraj 5. júla 1849. Počas polnočného sprievodu vraj každý plakal, 
ba ešte aj kňaz, ktorý ho mal utešovať. Rakúšania ho obesili ráno o tretej spolu 
s vojenským druhom Filipom Gruberom na Somálskom vŕšku pri Bratislave. Te-
lesné pozostatky sa podarilo jednému vernému sluhovi identifikovať a 9. júla pre-
viezť na cintorín v Beckove. Hoci sa v monografii Beckov 1 dočítate, že je pocho-
vaný v rodinnej krypte v beckovskom farskom kostole, jeho hrob sa v skutočnosti 
nachádza za hrobkou rodiny Dubniczky na beckovskom cintoríne.

Záhadný posol
Prevezeniu Lászlóa Mednyánszkyho do Beckova sa v knihe Záhadný posol 

(2005) venuje aj regionálna autorka Anna Černochová. V rovnomennej legen-
de sa zameriava na osudy Valentína Riegera, verného a diskrétneho sluhu ro-
diny Mednyánszky, ktorý má zistiť, kde sa nachádza nezvestné telo nebožtíka. 
Jeho úloha je o to komplikovanejšia, že po potlačení povstania maďarských 
stavov sa nemohli s prosbou o pomoc obrátiť na cisársky dvor. Preto sa roz-
hodne na vlastnú päsť vyraziť na dlhú cestu a vo veľkom utajení kontaktovať 
zámožnú rodinu i priateľov Mednyánszkyovcov. Riegerovi sa nakoniec podarí 
prepraviť truhlu s vykopanými pozostatkami pod majestátne beckovské bralo 
s hradom. O tom, na akom nebezpečnom mieste bol a kde nakoniec telo mla-
dého pána objavil, sa dočítate v knihe. Každá informácia má však svoju cenu, 
a to nielen finančnú, ale i cenu strachu o vlastný život, ktorému musí Rieger 
pri plnení poslania čeliť. Ak odhliadneme od jemných historických nepresnos-
tí, autorke sa podarilo zaujímavým spôsobom načrtnúť obdobie porevolučných 
rokov, ale i príbehovo vyplniť medzeru medzi popravou a pochovaním revolu-
cionára Lászlóa Mednyánszkyho v Beckove. Na túto legendu voľne nadväzuje 
i nasledujúci príbeh Hájnik Pišta, s ktorým sa musí konfrontovať potomok Rie-
gerovcov a ktorý sa odohráva v susednej obci Kálnica. 

Zdroje: Beckovské noviny č. 5/2009, monografia Beckov 1, Rod Révai 
v slovenských dejinách, Biographiae Óvárienses, Záhadný posol, internet

Kristína Jurzová

Blížia sa sviatky, počas ktorých si zvykneme viac ako inokedy spomínať 
na svojich blízkych, na tých, ktorí nás predišli na ceste z tohto sveta. Pa-
miatka zosnulých, dušičky, Sviatok všetkých svätých. Prelom októbra a no-
vembra sa nesie v našom kresťanskom svete v znamení smútku, trúch-
lenia, hromadných návštev cintorínov. Svetlá sviečok akoby mali posvietiť 
na cestu nielen zosnulým do večnosti, ale aj živým na cestu k nim. Hroby 
a cintoríny - pripomínajú nám predkov, našich blízkych, sú miestom pie-
ty, kde si môžeme zaspomínať, ale aj stretnúť sa s ostatnými smútiacimi.

Spomenúť si však treba aj na tých, ktorí nie sú práve naši príbuzní, ale 
tiež spočívajú v hroboch na beckovskom cintoríne. Mnohí z nich nebo-
li len „obyčajní“ ľudia – ich životné cesty, osud či prozreteľnosť im do-
priali, aby sa zapísali do dejín našej obce alebo krajiny významnejším 
spôsobom, ako to bolo umožnené ostatným. Boli to, samozrejme, ľu-
dia ako my, majú aj rovnaké miesta v zemi, ale predsa mali počas živo-
ta príležitosť odlíšiť sa, urobiť pre svoju obec, rodnú alebo srdcu blízku, 

viac ako ostatní, a túto príležitosť aj využili pre spo-
ločné dobro. 

Na našom cintoríne odpočívajú, medzi inými, 
aj László Mednyánszky, András Dubniczký, Karol 
Bôrik, MUDr. Viktor Vondra, Pavel Bálent, Juraj Ko-
čický, Elena Hrušovská, František Dauda, Ľudovít 
Lajda, Rudolf Mikuš SJ, Dr. Samo Paulus, Ján On-
drejovič, Dušan Ilavský, Štefan Ježko, Karol Lac-
ko, Peter Rehák, Viliam Tupý, Jozef Hubina, Mar-
tin Hric, Jaroslav Muríň, sr. Cecília Kosecová, Anton 
Straka... a mnohí ďalší.

Pokiaľ ide o Beckovské noviny, radi postupne zve-
rejníme príbehy nielen týchto zosnulých – pokiaľ sme 
to už neurobili, aby sme si uctili ich pamiatku a pote-
šili potomkov.                                                          DB

Utorok 18. októbra bola zadaždený, takmer nevľúdny deň, napriek tomu sme 
sa rozhodli ísť na cintorín – a urobili sme dobre. To, čo sme videli, nás naozaj po-
tešilo. Beckovský cintorín snáď ešte nebol taký upravený, vyčistený, vykosený... 
A nielen to, aj ústredný kríž pri kaplnke rodiny Dubnických bol vynovený, opatre-
ný novým náterom, aj na ohrádke. Ako nás informoval pán starosta, zásluhy na 

Poďakovanie za upravený cintorín
tom všetkom majú šikovní pracovníci obecnej prevádzky P. Čaňo, M. Malec a D. 
Minárik, kríž nezištne obnovil J. Zverbík, nový plech pod sviečky daroval J. Sko-
vajsa (KLIMAT) a čistenie a hrabanie cintorína  majú na „svedomí“ A. Škodáko-
vá a M. Vacula. Takže, milí naši čitatelia – občania Beckova, viete, komu môže-
me všetci poďakovať.                                                                                        DB

Foto: Peter Čaňo
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Adelin splnený sen
Bodyfitnesska Adelka Ondrejovičo-

vá je hviezdou športového neba už nie-
koľko rokov. Právom bola v minulosti 
ocenená ako najlepšia reprezentantka 
Slovenska v neolympijských športoch. 
Veď je niekoľkonásobnou majsterkou 
sveta a aj víťazkou profesionálnych sú-
ťaží, za čo získala PRO - kartu a už 
druhýkrát sa kvalifikovala na najprestíž-
nejšiu kulturistickú súťaž našej planéty 
- OLYMPIA  WEEKEND. Konal sa 16. - 
18. septembra 2016 v Las Vegas, Ne-
vada, USA.

Adelka bola týždeň pred zápolením 
na OLYMPII aj v relácii Góly - body - 
sekundy na RTVS. Vtedy povedala: 
„Trénujem dvakrát denne, čo je dosť 

náročné, keďže chodím aj do práce, 
ale snažím sa to zvládať. Teraz ku kon-
cu diéty je to ešte horšie, keďže už ne-
mám čo spaľovať, nemám už žiadny 
telesný tuk, preto som dosť unavená. 
Vlani som na Olympii mala viac nedo-
statkov, čo sa vynasnažím teraz na-
praviť. Dúfam, že sa mi podarí skončiť 
aspoň na 13. mieste. Chcela by som 
byť trochu iná ako tie Američanky, tro-
chu sa od nich odlišovať, možno aj vý-
zorom, prejavom, tak celkovo.“ Toto 
predsavzatie zopakovala aj deň pred 
odletom na návšteve v Beckove u tré-
nera Pavla Jarábka, ktorý ju viedol od 
jej začiatkov a prvej súťažnej amatér-
skej sezóny v bodyfitness.

V kategórii Figure Olympia malo 
v tridsaťčlennom štartovnom poli za-
stúpenie Slovensko v osobe našej 
Adely Ondrejovičovej. Prebojovala sa 
do prvej semifinálovej pätnástky, tak-
že hravo a zaslúžene porazila pätnásť 
pretekárok z amerického kontinentu 
(bola medzi nimi aj jedna zo Srbska). 
V horúcej súťažnej atmosfére napokon 
obsadila 12. miesto. Svoj tohtoročný 
cieľ dosiahla a polepšila si umiestne-
nie oproti vlaňajšiemu premiérovému 
štartu na OLYMPII o dve priečky! Bla-
hoželáme, Adelka!                                             

D. Jarábková
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Turizmus a odkaz Ľudovíta Štúra v sebe spájal pro-
jekt Šturizmus, ktorý pripravila na letnú sezónu 2016 
Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Tren-
čín región. 

Do hry sa počas letných prázdnin zapojil aj Beckov-
ský hrad. Mladé rodiny s deťmi i množstvo nadšencov 
populárneho geocachingu sa vydalo prebádať jeho ka-
menné priestory. Za pomoci GPS súradnice a tajomnej 

indície „nádherný výhľad“ sa snažili nájsť ukrytú schrán-
ku s chýbajúcou časťou citátu od Ľudovíta Štúra. 

Trenčiansky kraj má celkovo jedenásť hradov, zám-
kov a zrúcanín, no málokto sa môže pochváliť, že ich na-
vštívil všetky. Cieľom hry tak bolo podporiť domáci ces-
tovný ruch a informovať o skrytých pokladoch regiónu. 

Ľudovít Štúr bol vášnivým cestovateľom a svoje dojmy 
spísal do knihy s názvom Cesty Považia. A práve z tej-

to publikácie pochádzal tajomný citát. Nájdené úryvky si 
bádatelia mali odpísať, odfotiť sa pri pamiatkach (spraviť 
si tzv. selfie) a po návšteve všetkých jedenástich hradov 
výroky poskladať a elektronicky zaslať na e-mail KOCR 
Trenčín región. Hlavnou cenou bolo zapožičanie elektro-
mobilu na celý víkend, no ešte väčšou množstvo skve-
lých zážitkov vďaka letnému projektu Šturizmus.

Kristína Jurzová

Šturizmus na Beckove

20. novembra hrad Beckov opäť zatvorí svoju bránu pre návštevnícku verejnosť, 
čím sa ukončí tohtoročná jubilejná 20. turistická sezóna. Vzhľadom k výnimočnosti 
tejto sezóny sa jej príprave venovalo veľké úsilie, ktorého cieľom bolo pripraviť pre 
návštevníkov nové atraktivity, pestrý program a čo najlepšie podmienky, motivujúce 
verejnosť k návšteve hradu.

Pre návštevníkov bolo sprístupnené východné krídlo Severného paláca, v inte-
riéroch Muzeálnych domčekov bola inštalovaná nová výstava Hrad Beckov – Pre-
meny v čase dokumentujúca stavebný vývoj hradu a prezentujúca archeologické 
nálezy z lokality hradného vrchu a bol pripravený pestrý program pre 24 víkendov 
počas celej sezóny. Teraz už môžeme povedať, že príprava, ale aj úsilie vynaložené 
v priebehu celej sezóny priniesli „svoje ovocie“. Od Veľkonočného piatka 25. mar-
ca, kedy bol hrad prvýkrát otvorený pre verejnosť do 16. októbra t.r. hrad navštívilo 
56 623 návštevníkov, čo je dosiaľ najvyšší počet návštevníkov počas sezóny, ktorý 
prekonáva aj doterajší rekord 53 000 návštevníkov z roku 2012, kedy bol hrad zno-
vu otvorený po dvojročnej rekonštrukcii.    

Počas celej sezóny sa hrad tešil záujmu návštevníkov, ktorých sem prilákala jeho bo-
hatá história, zaujímavé expozície a pestré programy, z ktorých si domov odnášali veľa 
pekných zážitkov. Štruktúra programov sa snažila vyjsť v ústrety čo najširšiemu okru-
hu verejnosti, potenciálnym návštevníkom hradu. Tradičným základom programu bolo 
účinkovanie skupín historického šermu, ktoré návštevníkom priblížili nielen život na hra-
de v rôznych obdobiach jeho histórie, ale predviedli šermiarske umenie, či pobavili di-
vákov vtipnými scénkami na pódiu amfiteátra na dolnom nádvorí hradu. Tohtoročnou 
premiérou bola prezentácia života a bojového umenia z dávnejšej minulosti v progra-
me „Castrum Blundix – cesta do dávnej histórie hradu a Uhorského kráľovstva“, kedy 
sa hrad len začal prestavovať do kamennej podoby z pôvodného drevozemného hra-
diska. Víkendové programy s historickou tematikou sa striedali s vystúpeniami a atrak-
tívnymi letovými ukážkami sokoliarskej skupiny Falconarii a predstaveniami divadielok 
najmä pre detských návštevníkov hradu. Veľkej obľube sa tešilo zapájanie návštevníkov 
do súťaží a hier, čo potvrdil aj druhý ročník zábavno-súťažného programu Beckovská 
princezná, o ktorej sa už vie aj za „Veľkou mlákou“, lebo v jednej zo súťaží si víťazstvo 
vybojovala šarmantná „americká“ Slovenka, pani Lenka Cibulová, ktorá si víťaznú ko-
runku odniesla do svojho domova až v Salt Lake City v štáte Utah v USA. Výnimočnou 
júnovou udalosťou bol už druhý ročník odovzdávania prestížneho ocenenia Beckovské 
slnko, ktoré tento rok prevzal Ing. Jozef Golonka – významná osobnosť svetového a le-

HRAD BECKOV – úspešná jubilejná sezóna 2016
genda československého hokeja. Súčasťou programu bol koncert známeho hudob-
níka a speváka Mariana Čekovského. Návštevníkov hradu prišiel v júni pobaviť svojím 
rozprávaním v programe „Pálenica live“ aj Boris Filan so svojím synom Oliverom. Po 
posúdení aktuálnej situácie sa ustúpilo od pôvodne plánovaných piatkových predsta-
vení letného kina v mesiacoch júl a august. V štruktúre programov mala i tento rok svo-
je významné miesto prezentácia starých remesiel a tradícií. Začiatkom júna to bolo už 
po  druhý raz počas „Medového víkendu“  včelárstvo a koncom mesiaca tvorivé dielne 
majstrov kováčov. V júli sa prvýkrát na hrade Beckov predstavilo návštevníkom rezbár-
ske umenie. Vďaka na Slovensku uznávanému rezbárskemu majstrovi pánovi Ferdi-
nandovi Bolebruchovi z Nového Mesta nad Váhom sa návštevníci mohli oboznámiť so 
skutočným rezbárskym majstrovstvom, pokochať sa výsledkami jeho umeleckej tvor-
by prostredníctvom výstavky tematických kolekcií jeho drevených sošiek, ale okúsiť 
aj sami rezbársku prácu. Záver prázdnin už tradične patril deťmi obľúbenej Rytierskej 
škole so súťažami a rytierskou pasovačkou. V septembri sa už po druhý raz pripome-
nula verejnosti stredoveká vinohradnícka a vinárska minulosť Beckova s privítaním sta-
rogréckeho a starorímskeho boha Bakchusa na hrade s moržovkou a prešovkou hroz-
na, s burčiakom a pesničkami. Po jesennom kole Turnaja v tradičnej lukostreľbe záver 
septembra opäť patril deťom a ich obľúbenému Tekvicovému festivalu. Záverečným 
podujatím tohtoročnej sezóny bola tradičná Hradná zabíjačka. Návštevníci, ktorí prišli 
v hojnom počte, mali čo vidieť, počuť, ale najmä koštovať.

Tohtoročná jubilejná sezóna na hrade Beckov bude o pár dní minulosťou. Počas 
nej prešlo bránou hradu rekordných 57 tisíc návštevníkov, ktorí prišli na hrad oboz-
námiť sa s jeho históriou, pokochať sa stredovekou architektúrou, či načerpať pou-
čenie alebo príjemné zážitky počas programov a podujatí. Nevyhnutným predpokla-
dom úspešného priebehu sezóny však bol zodpovedný prístup a vysoké pracovné 
nasadenie všetkých členov „hradného tímu“ na čele s kastelánom hradu, ktorí od 
pokladne, cez pútavý výklad prehliadok, až po poriadok a čistotu v areáli hradu sa 
významnou mierou podieľali na spokojnosti návštevníkov hradu. Všetkým, ktorí na 
hrade, ale aj mimo neho prispeli k príprave, zabezpečeniu a úspešnému  priebe-
hu tohtoročnej sezóny patrí poďakovanie. Zakrátko sa začne s prípravou budúco-
ročnej sezóny. Tá síce nebude jubilejná, ale želajme si, aby bola úspešná, ako tá 
tohtoročná.

Ing. Jozef Pamětický, programový manažér 
Záujmového združenia HRAD BECKOV


