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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

číslo 3 - jún 2017

Poslanci na 23. zasadnutí Obecného zastupi-
teľstva obce Beckov dňa 19. 5. 2017 schválili na-
sledovné uznesenia:

uz.č.255/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia kona-
ného dňa 31. 3. 2017 bez pripomienok.

uz.č.256/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie informáciu o stave investičných akcií 
v obci bez pripomienok.

uz.č.257/2017 – a) Obecné zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie Správu o činnosti Dobrovoľ-
ného hasičského zboru obce v Beckove za rok 
2016 bez pripomienok. b) Obecné zastupiteľstvo 
schválilo plán činnosti DHZO Beckov na rok 2017 
bez pripomienok. 

uz.č.258/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k ná-
vrhu Záverečného účtu Obce Beckov za rok 2016.

uz.č.259/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo Záverečný účet Obce Beckov za rok 2016 a ce-
loročné hospodárenie bez výhrad.

uz.č.260/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo použitie prebytku hospodárenia na tvorbu re-
zervného fondu vo výške 154.260,81 eur.

uz.č.261/2017 – Obecné zastupiteľstvo vza-
lo na vedomie Stanovisko hl. kontrolórky k Zmene 
rozpočtu Obce Beckov na r. 2017 č. 2.

uz.č.262/2017 – Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo Zmenu rozpočtu Obce Beckov na rok 2017 
č. 2 bez pripomienok.

uz.č.263/2017– a) Obecné zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie informáciu starostu obce k vý-
ročnej správe TVK a.s. za rok 2016. b) Obecné 
zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce, aby na 
ďalších zasadnutiach podal informáciu o investič-
ných akciách týkajúcich sa riešenia problematiky 
pitnej vody v Beckove.

uz.č.264/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie informáciu starostu obce o účasti na 
28. republikovom zjazde ZMOS.

uz.č.265/2017 – Obecné zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie cenovú ponuku na digitalizáciu + za-
pracovanie schválených zmien a doplnkov do ÚPN-
-O Beckov.                        

Spracovala: A. Benková

Inzercia

Ponúkame klietky pre chov prepelíc, králikov a činčíl, 
pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, 

odchovne pre kuriatka, kŕmidlá a napájačky, 
robíme rozvoz po celom Slovensku, 

viac na www.123nakup.eu, tel.0907181800.

Služby občanom – Kedy a kam s odpadom
Drobný stavebný odpad, objemný alebo veľkorozmerný odpad si naďalej môžete odviezť do kon-

tajnerov na dvore obecnej prevádzky – a to každú párnu sobotu v čase od 7,00 do 12,00 hod.  
(pre porovnanie – komunálny odpad sa vyváža každú nepárnu stredu). 

Táto služba občanom sa poskytuje aj v letnom období naďalej dvakrát do mesiaca, pretože od no-
vembra 2016 (posledná úprava) sa nezvýšil priemerný počet vývozov.                                             DB

JÚL 2017 
 1. - 2.7. Víkend s históriou so SHŠ Corvus Arma – Havrani 
 8. - 9.7. Dni kováčskych majstrov
 15. - 16.7. Rytieri neba – sokoliarske vystúpenie skupiny Falconarii
 22. - 23.7. Vitajte v stredoveku
 29. - 30.7. Medový víkend so včelárom Rudkom Moravčíkom
    a Divadielko pod hríbikom
AUGUST 2017
 5. - 6.8. Rytieri neba – sokoliarske vystúpenie skupiny Falconarii
 19. - 10.8. Beckovská princezná – so SHŠ Corvus Arma – Havrani 
 26. – 27.8. Rytierska škola – rozlúčka s prázdninami so SHŠ Rád svätého Galahada
SEPTEMBER 2017
 1. 9.   Divadielko Galéria z Nového Mesta nad Váhom
 2.9.   Rytieri neba – sokoliarske vystúpenie skupiny Falconarii
 9. - 10.9. Burčiak na hrade – so SHŠ Corvus Arma – Havrani 
 23. - 24.9.  Tekvicový festival so SHŠ Rád svätého Galahada
 30.9. - 1.10. Lukostrelecký turnaj           podrobné info na www.hrad-beckov.sk

Na konci novembra 2016 nás mailom oslovila Martinka Urbanová, študent-
ka Sekundy (13-roční) z osemročného Piaristického gymnázia v Trenčíne. Za-
ujímala sa o možnosť spolupráce medzi našim združením a ich triedou na roč-
níkovom projekte. 

O tejto ich aktivite nám neskôr podrobnejšie napísala p. učiteľka Mgr. Sil-
via Bagínová:

„Na našom gymnáziu má každý ročník pridelenú tému ročníkového projek-
tu. Téma pre sekundu sú hrady v Trenčianskom regióne. Na projekte trieda 
pracuje celý školský rok, výstupom je prezentácia práce pred rodičmi a pe-
dagógmi. Rozhodli sme sa, že nespracujeme len informácie týkajúce sa his-
tórie a súčasnosti hradov, ale podporíme hrady konkrétnou pomocou. Formu 
našej pomoci a spolupráce nám ponúkli na konkrétnych hradoch – uprato-
vanie okolia, animátorské aktivity, spolusprevádzanie návštevníkov, kontro-
la vstupeniek. Cieľom ročníkového projektu je viesť žiakov k samostatnosti 
a zodpovednosti, učiť ich komunikovať s úradmi a inštitúciami a nadobúdať 
skúsenosti, ktoré sa v škole získať nedajú. Žiaci sa učia spolupracovať navzá-
jom, organizovať si čas a prácu a komunikovať s neznámymi ľuďmi. Popritom 
urobia aj niečo užitočné a zmysluplne využijú čas.“

E-mailové slovo dalo slovo, a tak sme počas tohtoročnej Veľkej noci privíta-
li na hrade 22 študentov, ktorí pomáhali pri kontrole vstupeniek, animačných 
aktivitách a neskôr pri ukladaní kníh v hradnej knižnici. Ich prácu a svedomitý 
a zodpovedný prístup si veľmi pochvaľoval nielen p. kastelán, ktorý ich mal na 
starosti, ale aj pani pokladníčky a sprievodkyne. Mňa veľmi príjemne prekvapil 
veľmi kultivovaný prejav v e-mailovej komunikácii s mladou slečnou. Myslím si, 
že cieľ ročníkovej práce  v oblasti samostatnosti, zodpovednosti, pracovitosti 
a komunikácie splnili na výbornú.                                               

Iveta Martišová

  

Trenčianski gymnazisti na hrade

Foto: Piaristické gymnázium Trenčín

Návšteva pána prezidenta
V utorok 30. mája 2017 o 13.45 hodine sa stretol starosta našej obce 

Ing. Ján Križan v Kúrii Beckov s mimoriadnym hosťom. Na krátku a neoficiál-
nu návštevu prišiel do Beckova prezident SR Andrej Kiska. V obci sa zastavil 
cestou z Nového Mesta nad Váhom, kde bol na oficiálnej návšteve u predsta-
viteľov mesta, na besede so študentmi gymnázia a v spoločnosti Vertiv, pred 
návštevou Starej Turej. 

„Prezident postupne navštevuje mestá a obce naprieč Slovenskom. Stretáva 
sa s občanmi, diskutuje so študentmi, vystupuje na konferenciách a ďalších pod-
ujatiach.“ In: https://www.prezident.sk/page/oficialne-a-pracovne-cesty/       DB

Hrad Beckov – program podujatí

Foto: DB
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Smrť fyzickej osoby nepochybne zasiahne dotknutého človeka, keďže predstavuje 
stratu blízkej osoby, pričom pozostalí, sa musia s touto zmenou v ich životoch neraz 
dlho vyrovnávať. V čase smútenia zároveň treba vyriešiť množstvo formalít spojených 
so smrťou blízkej osoby. Postupne sa vynárajú aj otázky týkajúce sa majetku poru-
čiteľa – t.j. fyzickej osoby, po ktorej sa dedí, a taktiež otázky typu „kto a koľko toho 
zdedí?“. Preto je dobré dopredu poznať základné fakty o samotnom dedení – najmä 
o tom, čo všetko patrí do dedičstva, kedy sa dedí zo závetu, kedy zo zákona, kto všet-
ko môže dediť, príp. kto dediť nemôže. Tieto všetky otázky budú predmetom dnešné-
ho článku. Smrť fyzickej osoby je totiž aj z právneho hľadiska dôležitou skutočnosťou, 
nakoľko sa s ňou spája vznik, zmena alebo zánik vzťahov týkajúcich sa zosnulého. 
Znamená to, že niektoré jeho práva a povinnosti, resp. právne vzťahy zanikajú (napr. 
právo na doživotné užívanie nehnuteľnosti, manželstvo a iné), avšak väčšina z  práv 
a povinností zosnulého prechádza na iné osoby, a to najčastejšie formou dedenia. 

Problematiku dedenia upravuje Občiansky zákonník. Dedičstvo sa nadobúda smr-
ťou poručiteľa – zosnulého, keďže tento už po smrti nemôže nič vlastniť. Do dedičstva 
pritom patrí nielen majetok poručiteľa, práva a iné majetkové hodnoty, ale taktiež jeho 
povinnosti a dlhy. Majetok tvoria najmä veci – hnuteľné a nehnuteľné (napr. všetky 
druhy stavieb a pozemkov, peniaze v hotovosti, dopravné prostriedky, bytové zaria-
denie...). Spomedzi práv, ktoré prechádzajú na dedičov, je najbežnejšie vlastnícke 
právo. Okamihom nadobudnutia vlastníctva k veci je deň smrti poručiteľa, a to práve 
s ohľadom na skutočnosť, že osoba po smrti už nemôže nič vlastniť. V prípade, ak sa 
jedná o nehnuteľnosť, za účelom zmeny osoby vlastníka v Katastri nehnuteľností, sa 
ešte vyžaduje vykonanie záznamu v Katastri nehnuteľností, avšak vlastníctvo vzniká ku 
dňu smrti poručiteľa. Poznať okamih nadobudnutia nehnuteľnosti má význam najmä 
z daňového hľadiska. Mnohí sa totiž rozhodnú zdedenú nehnuteľnosť predať, pričom 
tento údaj je dôležitý pre posúdenie, či je predaj nehnuteľnosti oslobodený od dane 
z príjmu. V prípade, ak zdedí nehnuteľnosť dedič v priamom rade (napr. rodičia, deti, 
starí rodičia alebo vnuci), tak je následný predaj zdedenej nehnuteľnosti oslobodený 
od dane z príjmu ak uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa, kedy túto nehnuteľnosť nadobu-
dol poručiteľ. Rozdiel je však v prípade, ak bola nehnuteľnosť nadobudnutá dedením 
v nepriamom rade (t.j. po súrodencoch, tete, ujovi). V týchto situáciách je predaj oslo-
bodený od dane z príjmu po uplynutí 5 rokov odo dňa, kedy nadobudol túto nehnuteľ-
nosť do vlastníctva dedič – t. j. odo dňa smrti poručiteľa.

Ako je uvedené vyššie, na dedičov prechádzajú nielen práva, ale aj povinnosti. 
Zákon vychádza zo zásady, že väčšina povinností „prežije“ svojho nositeľa, a teda 
smrťou dlžníka jeho povinnosť nezaniká, ale stáva sa taktiež predmetom dedičstva. 
Keďže v praxi nie je nič výnimočné, že dlhy po poručiteľovi prevyšujú jeho majetok, 
vzniká u dedičov obava, že zdedia dlhy, ktoré nebudú schopní splácať. Zákon pa-
mätá aj na takúto situáciu, keď stanovuje, že dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy, 
len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Dedič by sa z tohto dôvodu v zásade 
nemal dostať do horšej majetkovej situácie, tým, že by zodpovedal za dlhy poručite-
ľa, ktoré by prevyšovali zdedený majetok. Pre každý prípad má však dedič zákonnú 
možnosť dedičstvo odmietnuť. Takéto odmietnutie sa však musí týkať celého dedič-
stva, nielen jeho časti. Nie je teda možné, aby prijal ako dedičstvo napr. nehnuteľ-
nosť po poručiteľovi a zároveň z dedičstva odmietol poručiteľove dlhy. 

V našom právnom poriadku možno dediť len z dvoch titulov, a síce buď zo závetu 
alebo zo zákona. Dedenie zo závetu je však využívané pomerne málo. Poručiteľ v zá-
vete rozhoduje o rozdelení svojho majetku po smrti, pričom môže ako dedičov označiť 
aj osoby, ktoré by zo zákona nededili. V tom spočíva aj jeho zásadný význam, pretože 
sám môže určiť, komu a čo pripadne po jeho smrti. Nakoľko zákon stanovuje formál-
ne náležitosti platnosti závetu, je vhodné nechať si ho vypracovať u notára. Jednak 
tým poručiteľ predíde pochybnostiam o tom, či je závet platný, a zároveň sa nemusí 
báť toho, že sa po jeho smrti závet stratí, prípadne sa ho niekto pokúsi zatajiť. Notár 
totiž vyhotoví závet formou notárskej zápisnice a zaregistruje ho v Notárskom centrál-
nom registri závetov. Tým sa nielenže urýchli šetrenie v úvode dedičského konania, 
ale zároveň sa tým zvýši ochrana oprávnených dedičov uvedených v závete. V závete 
môže poručiteľ určiť, čo konkrétne pripadne ktorému dedičovi, ale taktiež môže určiť 
len výšku jednotlivých dedičských podielov, príp. neurčí ani ich výšku, a vtedy budú 
dedičské podiely testamentárnych dedičov rovnaké. Voľnosť poručiteľa pri tvorbe zá-
vetu je však obmedzená v prospech tzv. neopomenuteľných dedičov. Jedná sa o po-
tomkov poručiteľa, teda jeho deti, ktoré, ak nie sú platne vydedené, musia vždy dediť. 
Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko by bol ich dedičský podiel 
zo zákona, a plnoletým aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu 
zo zákona. V prípade nesplnenia tejto podmienky je závet v tejto časti neplatný, a teda 
deti poručiteľa dostanú svoj zákonný podiel. Niektorí sa mylne domnievajú, že môžu 
podmieniť nadobudnutie dedičstva splnením nejakej úlohy. Napríklad poručiteľ priká-
že v závete, aby dedič urobil pohreb určitým spôsobom, alebo aby zdedenú nehnu-
teľnosť nepredal a pod. Zákon takéto konanie poručiteľa nepripúšťa, a teda dedič 
nadobudne dedičstvo aj v prípade, ak podmienku poručiteľa nesplní.

Ako bolo spomenuté vyššie, svoje deti poručiteľ v závete nemôže opomenúť. Čo 
však v prípade, ak sa jedná o dieťa, ktoré sa o poručiteľa vôbec nezaujíma, neudržia-
va s ním nijaký kontakt, pije v nadmernom množstve alkohol, príp. má iné závislosti, 
alebo dokonca pácha trestnú činnosť? Zákon pripúšťa možnosť takéhoto potomka 
v odôvodnených prípadoch vydediť. Vydedenie sa vždy týka iba neopomenuteľných 

Právna rubrika DEDENIE - I. časť
dedičov – teda vydediť možno len deti a vždy len z dôvodov uvedených zákone. Vy-
dedenie sa môže urobiť priamo v závete alebo v listine o vydedení, ktorá musí spĺňať 
zákonom predpísané náležitosti, predovšetkým v nej musí byť uvedený niektorý zo 
zákonom požadovaných dôvodov vydedenia. Tento dôvod vydedenia by mal byť do-
statočne špecifikovaný, aby ho bolo možné v prípade sporu relevantne preskúmať. 
Keďže spory sú v tomto prípade pomerne časté, môže dôjsť k situácii, že poručiteľ 
síce chcel svoje dieťa vydediť, avšak reálne k tomu z rôznych dôvodov nedôjde. Preto 
v situácii, ak je poručiteľ jednoznačne rozhodnutý, že svojmu potomkovi nechce nič 
odkázať, je vhodné vyporiadať svoj majetok ešte za života, napríklad formou darova-
nia. Ak však vydedenie spĺňa všetky zákonom predpísané náležitosti, vydedená osoba 
sa nestane dedičom, a jeho podiel nadobúdajú rovnakým dielom jeho deti.

Pokiaľ nedôjde k dedeniu zo závetu, dedí sa podľa zákona. Dedičia zo zákona sú 
rozdelení do štyroch skupín v závislosti od príbuzenského vzťahu k poručiteľovi. Ak 
dedia dedičia z určitej skupiny, vylučujú sa tým z dedenia všetci dedičia patriaci do 
skupiny s horším poradím (prvá skupina vylučuje všetky ostatné, druhá skupina vy-
lučuje tretiu a štvrtú a tretia skupina vylučuje štvrtú). Napríklad ak poručiteľ po sebe 
zanechal manžela a deti, nebudú už dediť jeho rodičia či súrodenci.

V prvej skupine sú povolaní dediť poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovna-
kým dielom. Napr. poručiteľ zanechá dve deti a manželku. V prípade, že nebolo ich 
bezpodielové spoluvlastníctvo vyporiadané, dôjde počas dedičského konania naj-
prv k jeho vyporiadaniu. Manželka spravidla dostane polovicu a druhá polovica sa 
ako dedičstvo rozdelí rovným dielom medzi dedičov - manželku a 2 deti. Na to, aby 
manžel mohol dediť, musí manželstvo s poručiteľom v čase jeho smrti trvať, pretože 
bývalý manžel poručiteľa nededí. Zároveň je predpokladom pre dedenie manžela 
v tejto skupine, aby mal poručiteľ aspoň jedného potomka, pretože v opačnom prí-
pade dedí manžel až v druhej skupine. Deti však dedia vždy, bez ohľadu na to, či sa 
narodili v manželstve alebo mimo neho. Ak nededí niektoré dieťa, zákon povoláva 
na jeho miesto jeho potomkov. 

Ak niet potomka, ktorý by dedil po poručiteľovi, nastupuje v druhej skupine man-
žel, poručiteľovi rodičia a spolužijúce osoby – t. j. osoby, ktoré žili s poručiteľom 
najmenej po dobu jedného roka pred smrťou v spoločnej domácnosti, a ktorí sa 
z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť a boli odkázaní výživou na poručite-
ľa. V tejto skupine manžel dedí vždy najmenej polovicu dedičstva, zvyšok sa rozdelí 
medzi ostatných dedičov tejto skupiny rovnakým dielom. Ak teda poručiteľ zanechal 
len manžela, dedí len manžel, ak zanechal len jedného rodiča, dedí tento rodič, ak 
však zanechal len spolužijúce osoby, tieto dedia až v tretej skupine.

Tretiu skupinu tvoria súrodenci poručiteľa a spolužijúce osoby. Každý z dedičov tej-
to skupiny dedí rovnakým dielom a taktiež každý z dedičov tejto skupiny môže samo-
statne zdediť celé dedičstvo. Ak niektorí zo súrodencov poručiteľa nededí (napríklad 
preto, že dedičstvo odmietol, alebo sa nedožil jeho smrti), nadobúdajú jeho dedičský 
podiel rovnakým dielom jeho deti, teda vo vzťahu k poručiteľovi jeho netere a synovci.

Do štvrtej skupiny sú zaradení prarodičia poručiteľa, teda jeho starí rodičia. Ak 
nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti – t.j. vo vzťahu k poručiteľovi 
jeho strýkovia a tety.

Hoci zákon stanovuje pomerne jednoznačné pravidlá pre to, kto a koľko bude 
dediť, samotný priebeh dedičského konania vždy závisí od postoja jednotlivých de-
dičov a ich spolupráce s notárom, ktorý dedičstvo prejednáva. Najideálnejším sce-
nárom je ich spoločná dohoda uzavretá pred notárom. Takáto dohoda má dokonca 
prednosť nielen pred zákonom, ale aj pred závetom, a to napríklad vtedy, keď sa 
dedičia vzdajú majetku odkázaného im závete v prospech iného dediča. Tým fak-
ticky dôjde k rozdeleniu majetku spôsobom, ktorý nezohľadňuje vôľu poručiteľa. 
K takémuto modelu dochádza často v prípadoch, kedy sú rodinné vzťahy v poriadku 
a pozostalý manžel sa rozhodne prenechať svoju časť dedičstva v prospech detí. 
Rodič sa napríklad vzdá svojho podielu na dome v prospech detí, ktoré sa stanú 
vlastníkmi. V týchto situáciách je ale vhodné, aby si pozostalý manžel vyhradil právo 
doživotného užívania domu vo forme vecného bremena, ktoré sa zapíše aj na list 
vlastníctva. Možností, ako sa môžu dedičia dohodnúť, je pritom niekoľko. Napríklad 
dedič si môže uplatniť svoj zákonný podiel, môže tiež vyhlásiť, že nepožaduje z de-
dičstva nič, alebo môže vyhlásiť, že žiada vyplatiť svoj zákonný podiel od spolude-
diča. Posledný prípad je najvhodnejší, najmä ak sa jedná o nehnuteľnosť, pretože 
ak zdedí nehnuteľnosť viac osôb, budú figurovať na liste vlastníctva ako podieloví 
spoluvlastníci. Ak by niektorá z nich mala po skončení dedičského konania záujem 
nehnuteľnosť predať a iná ju zas predať nechce, môže už len podať návrh na súd 
na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, čo je opäť pomerne zdĺhavý proces. 
Preto možno v takomto prípade odporučiť, aby sa dedičom nehnuteľnosti stala jed-
na osoba, ktorá bude v zmysle dohody uzatvorenej pred notárom povinná vyplatiť 
podiel z ceny tejto nehnuteľnosti ostatným dedičom. Keďže je však každý prípad iný 
a samotné dedenie je náročné a zdĺhavé, najmä s ohľadom na často naštrbené ro-
dinné vzťahy, je vhodné obrátiť sa v danej veci na advokáta, príp. notára, ktorý vám 
odporučí, čo bude vo vašom prípade najvhodnejšie. Taktiež vám poradí s prebieha-
júcim dedičským konaním, keďže počas neho môže dôjsť k viacerým problémom. 

Priebehu dedičského konania, výške poplatkov, ako aj možným problémom sa 
vzhľadom na obšírnosť tejto témy budeme venovať nabudúce.

JUDr. Katarína Križanová
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Zamyslenie pre mladších
Čas neúprosne plynie. Roky pribúdajú, sily ubúdajú. Každý raz stratí schop-

nosť pracovať a zarábať peniaze. Finančné zabezpečenie nám v poslednej časti 
života poskytujú rôzne typy starobných dôchodkov, ľudovo nazývané aj piliere.   

Prvý pilier 
Je najstarší, najrozšírenejší a najznámejší. Vznikol v roku 1886 v Nemecku 

a následne sa rozšíril do mnohých krajín. Poznáme ho aj pod názvom „povin-
ný“ alebo „priebežný“. Je založený na princípe, že každý pracujúci človek je 
povinný odvádzať časť zo svojho príjmu štátu, ktorý odvody hneď prerozdeľuje 
súčasným dôchodcom. Žiaľ, tento systém má jeden základný nedostatok. Na 
jedného dôchodcu musia pracovať aspoň traja pracujúci. Dnes, demografic-
kým vývojom (stále nám klesá počet narodených detí) a predlžovaním priemer-
ného veku občanov sa tento pomer zmenšuje. Štát na to reaguje predlžovaním 
veku odchodu do dôchodku a podporovaním ďalších foriem sporenia.

Druhý pilier
Na Slovensku vznikol v roku 2005 pod názvom „sporivý“. Založený je na 

princípe, že nie všetko, čo odvediete, dostane štát, ale časť peňazí sa uloží 
na vašom individuálnom súkromnom dôchodkovom účte. Tieto peniaze tam 
potom na vás čakajú, keď nastane váš odchod do dôchodku. Výhodou je, že 
dostávate dôchodok z dvoch zdrojov a ak nepožiadate o vyplatenie dôchodku 
z 2. piliera, po vašej smrti peniaze zostávajú vašim dedičom alebo určenému 
poberateľovi. Nevýhodou je, že ak vstúpite do druhého piliera, čiastočne sa 
vám kráti dôchodok z prvého piliera. 

Pre koho je výhodné vstúpiť do druhého piliera
Každému, kto má pravidelný príjem z pracovného pomeru mierne vyšší ako mi-

nimálna mzda. Zo zákona môže vstúpiť každý, kto je prvýkrát dôchodkovo poistený 
vo veku do 35 rokov. V zásade platí, čím skôr vstúpite, tým viac si našetríte. Stojí vás 
to len pár minút na podpis zmluvy a nemáte s tým spojené žiadne ďalšie náklady.   

Odkontrolujte si druhý pilier
Ak už ste sporiteľom v druhom pilieri, je veľmi dôležité, ako sa vám zhodno-

cujú vaše peniaze v druhom pilieri. Na Slovensku máme momentálne 6 rôz-
nych dôchodkových správcovských spoločnosti, a každá má v ponuke 2 až 4 

Dôchodok - ako? 
fondy. Rozdiely medzi nimi sú veľmi výrazné. Ak nie ste spokojný, máte právo 
si vybrať inú spoločnosť.  Na zmenu spoločnosti si potrebujete vyžiadať od So-
ciálnej poisťovne tzv. „Akceptačný list“. Raz ročne ho vydá bezplatne.

  Tretí pilier
Poznáme ho pod názvom „dobrovoľný“. Zaujímavý je hlavne pre tých obča-

nov, ktorým prispieva na dôchodok aj zamestnávateľ. Veľa firiem poskytuje ten-
to benefit svojim zamestnancom, aby zatraktívnili ich pracovné miesto. Je to vý-
hodné, lebo na tento príspevok sú určité daňové a odvodové úľavy. Pre skupiny 
zamestnancov, ktoré sú zaradené do 3. a 4. kategórie je zo zákona povinné pri-
spievanie zamestnávateľa. Jedná sa o pracovné miesta so zvýšením rizikom po-
škodenia zdravia, ako je napríklad práca s chemikáliami, nadmerný hluk na pra-
covisku alebo chlad a pod. Výška príspevku pre tzv. „rizikáčov“ je minimálne 2% 
zo mzdy. Nie všade sa dodržuje zákon. Ak pracujete v takomto prostredí, zaují-
majte sa už teraz o prilepšenie k vášmu dôchodku. Čím dlhšie vám bude zamest-
návateľ prispievať, tým väčší balík peňazí vás bude čakať na dôchodku.

Štvrtý pilier
Označovaný aj ako „renta“. Počas aktívneho pracovného života sporíte, ale 

už bez prispenia štátu alebo firmy. Tento by som dal do pozornosti hlavne ľu-
dom, ktorým je odmena za prácu vyplácaná inak ako oficiálne cez výplatnú 
pásku. Aktuálne to je aj pre živnostníkov, ktorí si optimalizujú svoje odvodové 
povinnosti. Chápem takéto rozhodnutia. Časť peňazí ušetrených na odvodoch 
musíte ale odložiť na obdobie, kedy už nebudete vládať pracovať. Váš dôcho-
dok z prvého piliera bude s určitosťou mizerný. Možnosti individuálneho spore-
nia rozoberiem v niektorom ďalšom čísle BN. 

Buďte aktívni
O dôchodkoch veľmi radi diskutujú starší ľudia, ktorí už sú poberateľmi pen-

zie. Žiaľ, vtedy to už vašim individuálnym rozhodnutím obvykle nemôžete vý-
razne ovplyvniť. Nejaký úradník vám podľa platných predpisov vypočíta sumu 
a musíte sa s tým zmieriť. Mladšie generácie obvykle tejto téme nevenujú skoro 
žiadnu pozornosť a práve v tomto veku sa rozhoduje, z čoho vám to spočíta-
jú. Každý záhradkár vie, že o úrode sa začne rozhodovať dávno predtým, ako 
zoberie košík a ide pozberať plody. Kto nezasadí, potom nemá čo pozberať. 

Ing. Ľubomír Čikel 

Dňa 17. júna 2017 sa stretlo devätnásť bývalých 
spolužiakov z Beckova a Kálnice, končiacich v roku 
1967 ZDŠ v Beckove. Spoločné stretnutie zača-
lo pred bránou školy, kde nás privítal terajší riadi-
teľ Mgr. Jozef Pekarovič, ktorý nám veľmi ochot-
ne urobil sprievod po všetkých priestoroch školy. 
Zmizli drôtené klietky v suteréne, kde sme mali šat-
ne a nahradili ich vkusné skrinky. Prezreli sme si 
triedu materskej školy v suteréne, kde sme začí-
nali ako druháci v novej škole s triednymi p. učiteľ-
kami A. Petlákovou a R. Hubinovou, nakoľko prvú 
triedu sme absolvovali ešte v starej škole pri par-
ku. Pán riaditeľ nás previedol učebňami, novými 
priestormi, jedálňou, budúcou školskou kuchyňou 
a priestrannou telocvičňou, o ktorej sme my iba sní-
vali. Spomínali sme, ako sme na žinenkách a na ná-
radí cvičili na kamennej dlažbe chodby a, našťastie 
pre nás i telocvikára, nikomu sa nestal vážnejší 
úraz. Boli sme milo prekvapení úžasnou čistotou 
v celej budove, rovnaká vládla aj za čias školníč-
ky p. A. Šimkovej. Ocenili sme množstvo kvalitatív-
nych zmien, ktoré sa za päťdesiat rokov po našom 
odchode udiali a sú vizitkou dobrého vedenia. Veď 
nejedna mestská škola môže našej beckovskej zá-
kladnej závidieť priestory a aj čistotu! Väčšina z nás 
nezabudla na dobrých a zanietených učiteľov, kto-
rí nás kvalitne pripravili do života a dali nám dobrý 
základ pre ďalšie štúdium i uplatnenie v pracovnom 
živote. Všetkým našim žijúcim i zosnulým učiteľom 
vyslovujeme úprimné poďakovanie!

Rozlúčiac sa s ústretovým p. riaditeľom, ktorý 
nám venoval vzácnu hodinu sobotného popolud-

Stretnutie spolužiakov zo Základnej deväťročnej školy 
v Beckove po 50 rokoch

nia, sme sa presunuli do poľovníckej izby reštaurá-
cie na Ctiborom dvore, kde sme si užívali príjemné 
popoludňajšie a večerné spomínanie na časy mi-
nulé i súčasné, na spolužiakov, ktorí sa stretnutia 
už nedožili i tých, ktorí si z rôznych príčin nenašli 
čas na spomienkové stretnutie zo ZDŠ v Beckove. 

Toto milé stretnutie by sa nebolo uskutočnilo bez 
nezištnej a neľahkej organizačnej prípravy, o ktorú sa 
zaslúžila znova naša zlatá Gitka Pečitová-Krchnavá a 
Jarko Pažitný. Chceme sa im úprimne poďakovať za 
čas, ktorý strávili prípravou vkusných pozvánok s fo-
tografiou žiakov našej deviatej triedy, v strede s býva-

lým riaditeľom p. J. Barančíkom. Zabezpečili prijatie 
v bývalej ZDŠ, príjemný priestor na Ctiborovom dvo-
re, občerstvenie a ochotne odpovedali na naše te-
lefonické otázky počas prípravy podujatia. Pani Mil-
ke Pažitnej ďakujeme za chutné a vkusné koláčiky 
s emblémom 50. výročia a milej spolužiačke Ľubke 
Plichtovej-Krchnavej za úžasnú makovú a orechovú 
štrúdľu, ktorá chutila aj našim deduškom, nielen ba-
bičkám, ktorými sme sa počas polstoročia stali. Te-
šíme sa na budúce skoré stretnutie v nezmenenej, 
ba ešte v rozšírenej zostave.

Marta Mácelová-Lompartová
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Peter Gába – Majster Slovenska v plesových choreografiách

Trenčiansky župan 
na Beckovskom hrade

Mnohí z nás si ho pamätáme ako tan-
coval spoločenské tance ešte ako malý 
chlapec v kultúrnom dome v Beckove. 
Dnes je z neho mladý muž, ktorý práve 
zmaturoval na gymnáziu a chystá sa po-
kračovať ďalej v štúdiu na vysokej škole. 
Ako sa stal majstrom Slovenska v ple-
sových choreografiách, čo všetko ho to 
stálo a prečo sa rozhodol ukončiť kariéru 
sa dozvieme v nasledujúcom rozhovore. 

1. Ako si sa dostal vôbec k tomu, že 
budeš robiť spoločenský tanec? Kto ťa 
k tomu doviedol? Koľko si mal rokov?

K tancu ma priviedla vnučka mojej 
susedy, pani A. Endelovej, Veronika, 
ktorá sa chcela prihlásiť na tanečný 
kurz k manželom Paškovcom. Mal som 
vtedy 9 rokov, rád som skúšal nové veci 
a prijímal nové výzvy. Bez váhania som 
súhlasil a onedlho sme spoločne išli na 
zápis. Oboch nás oslovila uvoľnená at-
mosféra samby, energickosť jive-u, či 
krása a majestátnosť anglického val-
číka. Tréningy viedla dcéra manželov 
Paškovcov - Zuzka Soukupová, ktorá 
nás vždy dokázala motivovať. Bolo to 
ako stavať dom – Zuzka nám na trénin-
goch a individuálnych hodinách posky-
tovala tehličky vo forme jej praxou zís-
kaných vedomostí, a bolo iba na nás, 
ako ich uložíme a pospájame, aby sme 
mali pevné základy. Tak to jednoducho 
funguje vo všetkom, nielen v tancova-
ní. Pán Paška zvykne hovorievať jednu 
veľmi múdru vetu, ktorá to veľmi dobre 
vystihuje: Najskôr sa musíš naučiť cho-
diť, aby si mohol tancovať.“ 

2. Kde si trénoval? A ako často?
Trénoval som v tanečnom klube 

DUKLA Trenčín pod vedením manže-
lov Evy a Dušana Paškovcov, ich dcéry 
Zuzky Soukupovej - Paškovej a víťaza 
Let´s Dance Mateja Chrena. Všetci 
títo tréneri patria k celosvetovo uznáva-
ným tanečníkom a špičke slovenského 
i českého tanečného športu. Okrem 
kmeňových trénerov nám dláždili cestu 

k úspechom na súťažiach aj mnohí ďal-
ší tréneri. Nedá mi nespomenúť Miška 
Soukupa, Simonku Brecíkovú, Roba 
Pavlíka, Mattea Cicchittiho, Carol Mac-
raild, Mirca D´Agostina, Davide Gabu-
siho a mnoho, mnoho ďalších, vďaka 
ktorým sa naše pohyby aspoň ako-tak 
dali nazvať tancom.

Tréningy záviseli od toho, v akej vý-
konnostnej kategórii som tancoval. 
Keď som začínal, tréning býval raz do 
týždňa jeden a pol hodiny. Neskôr sa 
pridali individuálne hodiny a viac spo-
ločných tréningov. Asi po 2 rokoch tan-
covania som mal tréningy takmer kaž-
dý deň. V pondelky zväčša latino, kde 
sme sa sústredili na 5 súťažných tan-
cov, ktorými sú samba, cha-cha, rum-
ba, paso doble a jive. V utorky to bývali 
voľné tréningy, kedy sme si s partner-
kou individuálne prechádzali zostavy 
a vkladali do nich novonadobudnuté 
informácie z predošlého dňa. V stredu 
sme mali ,,zbiehačku“, ktorá simulova-
la súťaž a ktorej úlohou bolo nás kon-
dične pripraviť na reálne súťaže. Vo 
štvrtok to bývali veľmi ťažké tréningy 
štandardných tancov, ktoré viedol pán 
Paška. S pevnou rukou trénera nás 
učil 5 súťažných štandardných tancov 
– waltz, tango, viedenský valčík, slow-
fox a quickstep. V piatky som mával 
zvyčajne voľno, aby som nabral silu na 
víkendové súťaže. Bolo obdobie, kedy 
som mal súťaž každý víkend a nieke-
dy dokonca aj dve súťaže za víkend. 
A každý týždeň ten istý kolotoč, neho-
voriac o tom, že som sa musel pripra-
vovať aj do školy. 

Počas prázdnin sme taktiež nezahá-
ľali. Dvakrát ročne (v zime a cez leto) 
sme mávali týždňové sústredenia, kedy 
sme trénovali niekedy aj 9 hodín denne.   

3. Pochváľ sa nám, aké všetky úspe-
chy si dosiahol počas svojej kariéry? 
Ktorý z nich si ceníš najviac a prečo?

Počas svojho pôsobenia v DUKLE 
som s partnerkami vyhral mnoho sú-
ťaží na Slovensku i v Čechách. Nedá 
sa povedať, ktorá súťaž pre mňa zna-
menala najviac a naopak, ktorá najme-
nej. Každý jeden úspech nás posunul 
o kúsok ďalej, no každým  neúspe-
chom sme sa ďalej posúvali míľový-
mi krokmi. Držať medailu je krásna 
vec, ktorá však môže spôsobiť to, že 
máte pocit, že už nemusíte nič zlepšo-
vať, pretože ste víťaz. Avšak neúspech 
vás nabudí zlepšiť sa, a tým dosiahnuť 
vytúžený cieľ. Každá jedna súťaž mala 
svoje čaro. Byť súčasťou „tanečnej ro-

diny“ a prežívať tú atmosféru s priateľ-
mi, rodičmi, divákmi, rozhodcami... 
boli to neopísateľné pocity.

Jedna súťaž sa však vymyká z tejto 
množiny. Sú to práve Majstrovstvá Slo-
venska v plesových choreografiách, 
ktoré sa konali dňa 13. 5. 2017 v Žia-
ri nad Hronom. Práve tu sme ako čle-
novia TK DUKLA Trenčín obhájili titul 
majstrov Slovenska v kategórií Choreo 
Dospelí LAT. Táto súťaž pre mňa zna-
mená veľmi veľa, pretože to bola moja 
posledná súťaž a posledná spolupráca 
s najúžasnejšími ľuďmi, ktorých mám 
nesmierne rád a veľmi si ich vážim.      

4. Prečo si sa práve teraz rozhodol 
skončiť kariéru?

Všetko má svoj začiatok a aj koniec. 
Som zástancom toho, že v najlepšom 
treba skončiť, a tak som aj konal. Sa-
mozrejme, súvisí to aj s ukončením môj-
ho stredoškolského štúdia na Gymná-
ziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Nastal 
čas, aby som dospel, rozhodol sa, čo 
chcem v živote ďalej robiť a ísť pevne za 
svojím cieľom. Nevylučujem však, že sa 
k tancu ešte niekedy vrátim. 

5. Čo ti dal tento šport do života?
Toto je najťažšia otázka, pretože 

chcem povedať tak veľa a zároveň to 
nechcem zhrnúť iba do prázdnych viet. 
Tanec vlastne predstavuje život ako taký, 
takže sa tento druh umenia stal neja-
kým takým mojim život-
ným štýlom. Naučil som 
sa partnerskému druhu 
života a tomu, že to nik-
dy nebude fungovať bez 
harmónie. Pokiaľ muž 
nedá žene dostatok opo-
ry, žena nikdy nebude cí-
tiť stabilitu. Pokiaľ ju však 
bude obmedzovať a držať 
pevne pri zemi, nikdy ne-
uvidí jej jedinečné charak-
teristické črty. V koneč-

nom dôsledku je to o vzájomnej tolerancii 
a spôsobe nemyslieť len na seba, ale 
hlavne na pocity a potreby toho druhého 
a byť pre neho oporou. Ďalším dôležitým 
ponaučením je nikdy sa nevzdávať a ísť 
pevne za svojím cieľom.

Poďakovanie
Veľká VĎAKA patrí celému vedeniu 

TK DUKLA Trenčín – hlavne manže-
lom Paškovcom, vďaka ktorým je tento 
klub na výslní už neuveriteľných 46 ro-
kov, všetkým trénerom, mojim kamará-
tom, tanečným partnerkám: Veronike 
Moťovskej, Kike Ivaničkovej, Paulínke 
Szekeresovej a Aďke Terifajovej hlav-
ne za to, že znášali moje tvrdohlavé 
správanie. Najväčšia vďaka však patrí 
mojim úžasným rodičom a starým ro-
dičom, ktorí boli mojou najväčšou opo-
rou. Práve oni ma 6 rokov každodenne 
vozili do Trenčína na tréningy, 10 rokov 
so mnou cestovali po celom Slovensku 
a Česku takmer každý víkend, aby so 
mnou mohli prežívať víťazstvá i prehry. 
Práve oni si často krát odopierali, pre-
tože boli 10 rokov mojimi jedinými fi-
nančnými sponzormi. A preto nie mne, 
ale im patrí každé jedno moje víťazstvo.   

Ďakujem, Peťo, za rozhovor, za slo-
vá, ktoré mali hĺbku a prajem ti, aby si 
išiel v živote ďalej, tak ako ťa vedie tvo-
je srdce v láske a radosti.                 RP

 Na TV Pohoda 10. apríla 2017 
odvysielali krátky dokument Re-
konštrukcie na hrade Beckov 
(2,12 min, redaktor: Juraj Oríšek, 
kamera: Marek Gerlich, TV Po-
hoda), v ktorom kastelán Rudolf 
Reif informoval o posledných re-
konštrukčných prácach na hra-

V pondelok 10. apríla 2017 odštar-
toval II. ročník Cyklistického projektu 
Vrchárska koruna Trenčianska pod-
večernou jazdou z Trenčína (štart bol 
o 18. hod. z Palackého ulice) na Bec-
kovský hrad predseda TSK Jaroslav 
Baška spolu s ďalšími cyklistami. 

Nadväzuje na projekt Zelená župa, 
ktorý TSK rozbehol v roku 2015 a ktorým 
podporuje rozvoj nemotorovej dopravy 
a budovanie cyklochodníkov a cyklotrás. 
V roku 2017, od 10. 4. 2017 do 30. 11. 
2017, pripravili projekt pre cyklistov, turis-
tov a bežcov Zvládneš za 8 mesiacov 
20 kopcov? Zapoj sa do projektu. 

Vrchársku korunu Trenčianska zís-
ka každý cyklista, turista či bežec, 
ktorý v čase od 10. apríla do 30. no-
vembra 2017 zdolá 20 predpísaných 
vrcholov, na mieste sa odfotí a nahrá 
fotky na webovú stránku Vrchárskej 

koruny Trenčianska. „Vrchárska koru-
na Trenčianska je projekt, ktorého cie-
ľom je propagácia cyklistických a tu-
ristických krás Trenčianskeho kraja.“ 
– cit.: https://vkt-bike.sk/.

O ktorých 20 vrcholov ide? Sú to: Po-
važský Inovec, Veľká Javorina, Panská Ja-
vorina, Mohyla Bradlo, Nad Oborou (vy-
sielač), Klepáč, Makyta, Zrnová, Michalov 
vrch, Vtáčnik, Magura, Stratenec, Orgo-
ňova Kýčer, Veľký Plešivec, Hrad Beckov, 
Rozhľadňa Poľana, Butkov, Biely vrch, 
Hrad Uhrovec, Čierny vrch. 

K Hradu Beckov je na strán-
ke vkt-bike.sk uvedené: „Hrad Bec-
kov (250 m n. m., GPS 48.790458N, 
17.898759E) rekonštruovaná zrúcani-
na hradu na strmom, 60 metrov vyso-
kom, brale nad mestečkom Beckov. 
Z diaľky je dobre viditeľná silueta (aj 
priamo z diaľnice).“                          DB

Otvorenie Beckovského hradu na TV Pohoda
de, o veľkonočnom programe od 
14. apríla 2017 a programe na 
Beckovskom hrade po otvorení 
t. r. letnej sezóny. Program si mô-
žete pozrieť na stránke TV Poho-
da, ako aj ďalšie, ktoré o Beckove 
a hrade boli odvysielané. 

  DB

Fotky: Peter Gába
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Hurban zase doma Nový pamätník 
J.M. HurbanoviVýstava Pravde a národu, ktorú pre 

našu obec pripravil PhDr. Jozef Karlík 
k oslavám 200. výročia narodenia Jo-
zefa Miloslava Hurbana na 19. marec 
2017, je od 9. 5. 2017 opäť v budo-
ve kultúrneho domu, tentoraz vo ves-
tibule, a takto je prístupná každému, 
kto zavíta z akéhokoľvek dôvodu na 
OcÚ v čase od 7,30 do 15,30 (pon-
delok), 15,00 (utorok, štvrtok a pia-
tok) alebo do 17,00 H (v stredu). 

V čase od 11. 4. 2017 do 
5. 5. 2017 bola výstava zapožiča-
ná do Trenčína, pretože v budove 
TSK sa konal seminár k príležitosti 
200. výročia narodenia J.M. Hurba-
na, ktorý pripravil TSK s Maticou slo-
venskou a Trenčianskym múzeom. 
Dom Matice slovenskej v Prievidzi 
sa prezentoval ešte výstavou Slá-
va národa hodná je obetí – Dvesto-
ročnica J.M. Hurbana, ktorú pripravil 

Mgr. Pavol Madura a bola umiestne-
ná na poschodí. Na seminári odzne-
lo niekoľko prednášok, jednu z nich 
– Hurban ako spisovateľ a publicista, 
od Petra Cabadaja z MS, sme publi-
kovali v BN 2/2017, s. 6-7. 

Z informatívnych dôvodov uvá-
dzame názvy ďalších prednášok: Ži-
votný príbeh J.M. Hurbana – Doc. 
PaedDr. Pavol Parenička, CSc, MS 
Martin; Hurban a dobrovoľnícke vý-
pravy – Mgr. Mária Kováčiková.

Obec na seminári zastupovali staros-
ta Ing. Ján Križan, ev. farár v Beckove 
Mgr. Dušan Vaňko, historik PhDr. Jo-
zef Karlík, ktorý sa zapojil aj diskusným 
príspevkom o básni Po padesát letech 
(predniesla Vierka Slivová), aby vysvetlil 
Hurbanov vzťah k rodisku, a redaktorka 
Beckovských novín Mgr. Dana Badž-
goňová.                                                     

                                                       DB

19. marca 2017 v Leviciach 
sa konalo odhalenie pamätníka 
a busty Jozefa Miloslava Hurba-
na. Pani Jakubíková v EPST č. 12, 
str.5 píše: „Hurban svoj život za-
svätil boju za duchovné hodnoty 
a národ. Za tieto dary bol ochotný 
trpieť a zomrieť.“ I preto Dom Mati-
ce slovenskej v Leviciach v spolu-
práci s cirkevným zborom pripravi-
li pri príležitosti 200. výročia jeho 
narodenia odhalenie pamätníka 
s bustou v areáli evanjelického 
kostola. Dôvodom je skutočnosť, 
že Hurban bol po smrti Karola 
Kuzmányho istý čas jeho nástup-
com – superintendentom evanje-
lickej cirkvi.                                LP

Foto: DB

Nebolo to prvýkrát, čo návštevní-
ci festivalu Envirofilm uvítali v Banskej 
Bystrici beckovského rodáka Pet-
ra Ondrejoviča. Beseda s ním, resp. 
jeho takmer trojhodinový monológ, 
sprevádzaný prezentáciou farebných 
fotografií z navštívených vzdialených 
končín južnej pologule, z Venezue-
ly, sa stretol s veľkým záujmom verej-
nosti. Obklopený záujemcami, pria-
teľmi i rodákmi s rodinami sa ochotne 
podelil so zážitkami, o ktorých sa na-
šincom ani nesníva. Jeho prednášku 
„Fenomén Venezuela. Krajina vodo-
pádov, nespútanej prírody, stolových 

Peter Ondrejovič na festivale Ekotopfilm – Envirofilm v Banskej Bystrici
Stretnutie s rodákom, cestovateľom Petrom Ondrejovičom 24. mája 2017 v Banskej Bystrici

hôr a paradoxov“, ktorú navštívil už 
tridsaťjedenkrát, sme počúvali s veľ-
kým zaujatím. Na konci Peter odpo-
vedal aj na zvedavé otázky svojich 
obdivovateľov, priateľov aj účastní-
kov adrenalínových zájazdov cestov-
ky Anakonda Tour.

Ich pocity najlepšie vystihla jed-
na z účastníčok besedy, Silvia Žab-
ková, na facebookovej stránke ces-
tovky Anakonda Tour, ktorú citujeme 
v plnom znení: „Mám rada stretnutia 
s ľuďmi. S takými, ktorí sú sami se-
bou, autentickí, srdeční, spontán-
ni, ktorí vedia prejaviť city a zaniete-

nie pre to, čo robia, ktorí chodia po 
svete s otvoreným srdcom, vedia žas-
núť, tešiť sa ako deti, nesprávajú sa 
podľa šablón spoločenských noriem 
a niečích očakávaní, sú odvážni, reš-
pektujú inakosť, prekonávajú strach, 
majú radi výzvy, posúvajú hranice 
vlastných slabostí. Sú vzácni, čas 
pre iných neprepočítavajú na hodno-
tu v žiadnej mene. Chcú svet lepší – 
pre všetkých. Taký obyčajný, zdravý, 
fakt trvalo udržateľný aj pre tých, čo 
po nás prídu. Pár ich takých poznám, 
viem, že vidia a vedia viac ako iní, 
lebo zažili, boli a dotkli sa z rôznych 
dôvodov a pri rôznych príležitostiach 
neidentifikovateľného bodu v sebe, 
keď im „doplo“ svetielko pochope-
nia, múdrosti – len pravej. O čom ten 
život vlastne „točí“. Dnes skutočne 
pre mňa výživné a radostné stretnutie 
s Petrom „Beckom“ Ondrejovičom. 
Dobrodruhom, svetobežníkom, pro-
fi horolezcom, turistickým sprievod-
com, fanatikom, ktorého to celý život 
ťahá na miesta, ktoré bežný smrteľ-
ník nevyhľadáva. Trojhodinové pútavé 
rozprávanie s krásnymi foto prezen-
táciami ma prenieslo do Venezuely, 
ktorá je jednou z jeho lások a vášní. 

Rešpekt a pokora, Pán cestovateľ – 
pútnik, ktorý má celý život túlavé to-
pánky, telo v pohybe, ale vždy sa rád 
vracia domov, pod beckovskú skalu. 
Tam, kde to aj ja rada mám...“

Niet čo dodať, večer to bol plný zá-
žitkov, na konci ktorého sme sa s na-
šim rodákom Peťom odfotografovali.

Marta Mácelová - Lompartová

Zľava S. Žabková, P. Ondrejovič, 
A. Stánková-Čiklová, M. Mácelová

Foto S. Žabková

PhDr. Jozef Karlík a Mgr. Dušan Vaňko 
pred ústredným panelom vo vestibule TSK. 

Staňte sa rytierom Stiborovho kráľovstva
Hrad Beckov prináša od 1. júla 2017 novú letnú aktivitu pre rodiny s deťmi pod názvom 

Stiborovo kráľovstvo. Do študentského projektu sa zapojili hrady Beckov, Branč, Čach-
tice a Uhrovec. Deti budú počas leta po navštívení týchto hradov môcť získať rytierske 
cnosti, a to vytrvalosť, odvaha, trpezlivosť a spravodlivosť. Na záver budú účastníci paso-
vaní na Beckove za rytierov Dračieho rádu, ktorého zakladateľom bol aj hradný pán Stibor 
zo Stiboríc. 

Študentský projekt Stiborovo kráľovstvo vznikol v rámci vzdelávacieho programu Junior 
Achievement. Na celoslovenskej súťaži tímov Vitajte v našom regióne, ktorá sa uskutočnila 
v Žiline v apríli tohto roka, získal druhé miesto.

Prostredníctvom tlačovej správy informoval výkonný riaditeľ ZZ hrad Beckov Peter  
Pastier.                                                                                                                       K. Jurzová

Vážení čitatelia, dovolíme si vás upozorniť na výstavu, kto-
rá bude otvorená na Beckovskom hrade od 5. 7. 2017 do 
3. 9. 2017 – pod názvom BECKOVSKÝ HRAD OBJEKTÍ-
VOM ĽUBOŠA BALAŽOVIČA uvidíte výstavu fotografii hra-
du Beckov od novomestského autora Ing. Ľuboša Balažo-
viča. Pripomíname, že prvú výstavu jeho fotografií ste mali 
možnosť vidieť v kultúrnom dome pri príležitosti osláv 200. 
výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana 19. marca 2017.                            

DB

Výstava na hrade
5. 7. 2017 –  3. 9. 207
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Zuzana Benková a jej cesta do Afriky
Zuzka, minulý rok India, teraz zase Afrika. Splnil sa 

ti sen a túžba, ktorú si mala. Prišla si opäť obohate-
ná o mnohé skúsenosti. Podeľ sa s nami o pár zážit-
kov z Lesotha. 

1. Ako si sa dostala do Afriky? Bolo to podobné 
ako s Indiou?

Do Afriky som sa dostala presne tak isto ako do In-
die, cez Univerzitu sv. Alžbety, konkrétne cez dokto-
ra a profesora Juraja Bencu.

2. Čo si tam robila? Aký bol tvoj denný režim?
Bola som manažérkou projektu sirotinca. Mala 

som na starosti 3 základné oblasti logistiku, admi-
nistratívu a fundrising (získavanie finančných/mate-
riálnych zdrojov pre sirotinec alebo ešte inak získa-
vanie lokálnych / zahraničných sponzorov). Okrem 
toho som sa v rámci svojho voľného času venova-
la vzdelávaniu detí, športu, projektu výstavby Centra 
pre teenage matky, cestovaniu a spoznávaniu miest-
nych ľudí, ich kultúry, zvykov a tradícií. Aký bol môj 
denný režim? 7:00 – vstávam a pijem 0,5 litra vody 
na lačno, idem si dať ľadovú sprchu, obliecť sa, na-
chystať raňajky a obed. 8:00 – raňajkujem a premýš-
ľam, čo treba dnes vybaviť. 9:00-9:30 – štartujem 
auto a idem do mesta nakupovať pre deti, vybrať pe-
niaze do banky, na stretnutie s potenciálnym sponzo-
rom. 12:30 – z mesta sa rútim do sirotinca, ktorý je 
vzdialený od mesta cca 20 km. 13:00 – 18:00 som 
v sirotinci, kde riešim poriadok detí na izbách, stra-
tené perá, roztrhnuté topánky, ukradnutý uterák na 
umývanie, prípadné zdravotné problémy, dohovory 
zamestnancom, renovácie, problémy s deťmi a mno-
ho iného. Každý deň bol jedinečný, preto mi je ťažko 
definovať môj bežný deň. Riešila som rôzne kuriozi-
ty, od sexuálnych aférok medzi zamestnancami až po 
pokus o samovraždu jedného z našich detí. Na tomto 
projekte som bola rodičom, psychológom, zamest-
návateľom, životným partnerom aj kamarátom. Úžas-
ná skúsenosť. 19:00 – príchod domov, večera, ana-
lyzovanie dňa s kolegyňou, definovanie problémov 
a hľadanie riešení. 22:00 – idem spať. 

3. Aké sú africké deti? Afričania vôbec? 
Africké deti sú ako každé iné deti na svete, len 

s inými hodnotami, ktoré sa odvíjajú od prostredia, 
v ktorom vyrastajú. Naše deti sa do sirotinca dosta-
li z dôvodu úmrtia rodičov na vírus HIV, odchodom 
rodičov za prácou do Južnej Afriky alebo z dôvodu 
neschopnosti rodičov sa o deti postarať. Máme deti, 
ktoré pochádzajú z rodín, kde boli sexuálne zne-
užívané vlastnými rodičmi, rodinnými známymi ale-
bo dokonca prípad, kedy otec predával svoju dcéru 
miestnym dedinským chlapom. Takéto prípady veľmi 
výrazne ovplyvnia vývoj dieťaťa a následne aj samot-
né správanie. Naše detičky boli veselé, hravé, zveda-
vé a na druhej strane smutné, osamotené, hľadajúce 
samých seba. Často sa mi stalo, že keď som vyšla 
z kancelárie, videla som samého chlapca na ihrisku, 
ďaleko od ostatných detí, sedieť a len tak sa pozerať 
do zeme a hrať sa s kamienkami. Presne tieto typy 
detí vo mne vyvolali najväčší záujem. Vedela som, že 
ich niečo trápi, ale nemajú nikoho, s kým by sa mohli 
o tom porozprávať. A práve pre takéto deti som chce-
la byť tým rodičom ja. Rodič, ktorý vypočuje, snaží sa 
pochopiť a naviesť dieťa na to, aby našlo svoju vlast-
nú cestu životom, nech už je ten život akýkoľvek. Deti 
odo mňa dostávali more lásky, ale takisto som vede-
la aj udrieť po zadku, keď už slovo nestačilo. To by ti 
moje deti vedeli rozprávať! J

A akí sú Afričania? Budem sa opakovať, ale Afriča-
nia sú ako každý iní ľudia na tejto krásnej planéte. Oni 
sa od nás odlišujú len hodnotami, ktoré majú v živote 
a možno ani nie. To je veľmi individuálne. Avšak vý-
raznou hodnotou je tam pre nich rodina / komunita 
a viera, od čoho sa následne odvíja aj ich správanie.

4. Ako si sa s deťmi rozprávala?
Po anglicky.
5. Čo robia Afričania v Lesothe?
Žijú ako Slováci na Slovensku. Ak si mala na mysli 

prácu, tak ako vo väčšine afrických krajín, venujú sa 
poľnohospodárstvu (pestovaniu obilia, kukurice), ob-
chodu (majú vlastné malé obchodíky), veľa chlapcov 
sa stáva taxikármi alebo šoférmi autobusov, a mno-
hým iným prácam, avšak toto je taký základ, čo som 
odpozorovala.

6. Viem, že si tam strávila aj Vianoce. V čom boli 
iné ako tu, okrem tepla, samozrejme? 

Vianoce v Lesothe bolo obdobie, kedy som sa túži-
la vrátiť domov za svojou rodinkou, ktorú ľúbim najviac 
na svete. Pre mňa sú Vianoce symbolom rodiny. S ma-
mičkou a sestričkou pečieme vianočné koláčiky, po-
čúvame koledy, spievam a tancujem po celom dome, 
s tatíčkom chystáme vianočný stromček, taktiež som 
balič darčekov, pozerám krásne slovenské a české 
rozprávky, popíjame varené vínko a jednoducho sa te-
ším, že sme všetci spolu. Milujem čas Vianoc, kedy tá 
celá domácnosť má zrazu úplne inú energiu.

A toto v Lesothe vôbec nebolo. Basothania sú kres-
ťania a Vianoce oslavujú veľmi podobne ako my, ale 
vôbec to tak neprežívajú. Pre mňa to boli komerčné 
Vianoce, ktoré som si uvedomila až v supermarkete, 
kde na mňa zo všetkých strán skákali Santa Clauso-
via a iné materiálne hovadiny. V Lesothe sa sviatosť 
Štedrej večere oslavuje 25. decmbra, aj darčeky do-
stávajú 25. ráno, podobne ako v Amerike. 24. decem-
ber je pre nich bežný deň, až teda s výnimkou pol-
nočnej omše. Inak by som to prirovnala k Vianociam 
v Kalifornii, ako určite každý pozná z hollywoodskych 
filmov. 30 stupňov, kraťasy, krátke tričko, žabky a sem 
tam sa mihla santaklausovská čapica na hlave vyzube-
ného černocha. Zvyky a tradície nemajú žiadne. Keď 
som sa detí a kňaza pýtala, nechápali, na čo sa pýtam 
a boli udivení z našich – ako napr. prekrajovanie ja-
bĺčka, symbolika oplátok, cesnaku a medu, betlehem 
a pod. Tak sme im spravili Vianoce po našom.

7. Ako vyzerali tie Vianoce po našom?
My sme sa primárne snažili priniesť to duchov-

no, to, čo ja inak nazývam zmyslom Vianoc. Prečo 
sa vlastne tie Vianoce oslavujú. Vieš, keď to nemôže 
byť o darčekoch, lebo na to nie sú peniažky, zrazu to 
zostane len o tom duchovne, a keď tam nie je ani to, 
tak je to potom bežný deň ako akýkoľvek iný. Vianoce 
sú sviatkom narodenia Ježiša Krista, oslava rodiny, 
ktorú symbolizuje Mária a Jozef s Ježišom v Betlehe-
me. Príbeh Márie a Jozefa je krásny príklad toho, že 
nie je dôležité, v akých podmienkach prežívate daný 
moment radosti, vďačnosti a lásky, pretože v tom mo-
mente je dôležité niečo úplne iné. To, že je rodina 
spolu a ľúbia sa, to je to najdôležitejšie. 

A toto bola tá emócia, ktorú sme sa snažili s Diankou 
vytvoriť medzi deťmi. Aby sa cítili, že sme v sirotinci jed-
na veľká rodina, ktorá sa má ľúbiť a byť vďačná za to, 
že máme jeden druhého. Pretože, nejde o to, kto koľ-
ko darčekov dostane, ale o to, s akou láskou je darček 
darovaný, nech je to čokoľvek. Hoci len objatie, pohla-
denie, úsmev, úprimné slová lásky, to je pre mňa to, 
čo dnes už dostaneme od málokoho, pretože máme 
pocit, že ľudí robia šťastnými len materiálne veci. A po-
tom zabúdame na pravý zmysel Vianoc. A myslím, že 
sa nám to aj podarilo. Pripravili sme večeru.

Keď prišiel čas štedrej večere, tak sme deti ne-
chali čakať pred jedálňou, kde sme medzitým vša-
de pozapaľovali sviečky, uložili darčeky pod strom-
ček, zhasli svetlo a do pozadia sme pustili vianočnú 
koledu. Bol to čarovný moment, ešte teraz mám hu-
siu kožu, keď si na to spomeniem. Po príchode detí 
do jedálne zostali v nemom úžase. Smiech, výkriky 
a slová údivu boli počuť z každej strany. Pred veče-

rou sme im vysvetlili zmysel Vianoc, pomodlili sme 
sa. Po večeri si deti odbaľovali darčeky. Deti nám ďa-
kovali za najkrajšie Vianoce, aké doteraz zažili. Tak, 
ako som bola smutná, že nemôžem byť doma s ro-
dinkou, tak som bola šťastná, že môžem byť rodinou 
týmto úžasným deťom. Bol to pre mňa jeden z naj-
krajších večerov môjho života. Práve aj vďaka takým-
to momentom milujem prácu, ktorú robím. 

8. Čo bolo to, čo sa ťa veľmi hlboko dotklo 
a zmenilo aj tvoj pohľad na svet život?

Budem sa opäť opakovať, ale pre mňa je to stále 
to materiálno. Už len vo svojom okolí vidím, ako sa ľu-
dia obklopujú toľkými zbytočnosťami len kvôli tomu, 
že si myslia, že to potrebujú alebo že ich tie veci uro-
bia šťastnejšími. A potom len chrchlú, že majú malý 
dom, malú kuchyňu, malú izbu, lebo nemajú kde dať 
tú hromadu zbytočností, čo si počas života naškreč-
kovali. Mám skúsenosť aj s takými ľuďmi z Afriky a In-
die, ktorí žijú v jednej malej izbietke 6 - 10 osôb a v tej 
izbietke majú celý život. Pár hrncov, aby si vedeli uva-
riť na ohni, pár kúskov oblečenia, ktoré si pravidelne 
ručne perú, školskú tašku s knihami a zošitmi a ak, 
tak aj posteľ. V Indii ľudia vo veľa prípadoch spávali na 
zemi, takže ani posteľ nemali. Čo sa ma hlboko do-
tklo a zmenilo mi pohľad na život? To že som prvýkrát 
v živote zažila skutočnú čistú nevinnú lásku od detí, 
ktoré tento cit samé od narodenia nedostali.

9. Čo ti chýba z Afriky tu, na Slovensku?
Láska mojich detí a miestneho kňaza.
10. Aké máš plány do najbližšej budúcnosti?
Práve dnes som dostala ponuku robiť projektovú 

manažérku v Kambodži na 9 mesiacov, ale odmietla 
som. Rozhodla som sa, že najbližšieho pol roka sa 
idem venovať sebe, rodine, priateľom a ľuďom, ktorí 
to budú potrebovať. Taktiež by som bola veľmi rada, 
keby sa mi ešte tento rok podarilo ísť do Indie navští-
viť Shashiho, svojho adoptívneho syna, a jeho kama-
rátov, s ktorými som neustále v kontakte a ktorých 
veľmi ľúbim. Najbližšie ma čaká v auguste certifiko-
vaný test z angličtiny, ktorý potvrdí moju vedomosť 
aj papierovo a priblíži ma k môjmu cieľu učiť anglič-
tinu. Toto sú také moje krátkodobé plány a je toho, 
pravdaže, omnoho viac. Avšak, ako hovorím, človek 
mieni Pán Boh mení, takže sa nechám prekvapiť, čo 
je pre mňa nachystané. J 

Veľmi pekne ďakujem za rozhovor, ak by chcel nie-
kto o mojich cestách zis-
tiť viac, pokojne mi na-
píšte na Facebook, mám 
more zážitkov a postre-
hov zo svojich ciest, na 
čo 1 strana v Beckov-
ských novinách nestačí.

Zuzka, ďakujem za 
rozhovor a veľmi sa te-
ším, ako nám ukazuješ 
to, že život sa dá žiť aj 
inak a prajem Ti, aby 
si ďalej šírila tú radosť 
a lásku, ktorá žiari z ce-
lej tvojej osobnosti. 

Radka Prokopenská
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Návšteva u prvákov 13. 6. 2017
Kde bolo, tam bolo, za siedmymi vrchmi, za sied-

mymi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial... 
pod slávnym hradom vojvodu Stibora je obec Beckov 
a v nej stojí pekná škola – plná detí. A do tej školy sa 
rozhodol prísť na návštevu kastelán hradu a navštíviť 
žiakov prvého ročníka. Na pomoc si zobral hradnú 
sprievodkyňu a učiteľku na dôchodku...

Pri mojom vstupe do triedy som mala pocit dávno ne-
poznaný, keď sa na vás díva 21 párov detských očí, kto-
ré čakajú, čo bude. A bolo. Deti sa veľmi rýchlo zoriento-
vali a pri rozprávaní o histórii obce sa ruky dvíhali a chceli 
povedať, čo ony vedia, kde bývajú, kde pracujú ich ro-
dičia. Pani učiteľka Zuzka Szijartová ich musela zastaviť, 
lebo by povedali všetko možné, čo sme ani počuť nech-

celi. Za dverami čakajúci kastelán ich pre-
kvapil, bol v dobovom oblečení a obozná-
mil ich so svojou prácou na hrade, a ako 
zástupca vojvodu Stibora im porozprával 
históriu hradu a povesti. Deti boli veľmi 
aktívne, ich rúčky sa neustále dvíhali. Na 
rozlúčku dostali sladkosť a každý dve kni-
žočky o Beckovskom hrade. 

Ani sme sa nenazdali a zazvonil zvo-
nec a rozprávke bol koniec. 

M. Bubeníková
Margita Bubeníková, Rudolf Reif, kas-
telán Beckovského hradu a p. uč. 
Zuzana Szijartová so svojimi prvákmi.

Netradičná hodina dejepisu
Školské reformy si žiadajú premeniť tradičné školstvo na školstvo ponúkajúce 

priestor pre tvorivosť a individualitu. V týchto horúcich dňoch sme pre žiakov na-
šej školy pripravili netradičnú hodinu dejepisu pod holým nebom. Navštívili sme 
Malý skanzen pána Juraja Bubeníka, ktorý poskytuje veľa zaujímavých informácií 
o histórii hradu, ale aj o osídľovaní tejto oblasti. Cestou na hrad vás ku skanzenu 
navedú malé šípky. My sme o skanzene nevedeli, a tak sme ho zvedaví s deťmi 
navštívili. A bola to určite zaujímavá návšteva.

Hneď na začiatku mali možnosť obdivovať miniatúru hradu Beckov v tej podobe, 
ako vyzeral pred 600 rokmi, v čase, keď ho obýval Stibor zo Stiboríc. Vo vitrínach boli 
aj figuríny s ukážkami oblečenia, aké v tom období nosili príslušníci šľachtických rodín. 

Majiteľ skanzenu, pán Bubeník, nám zaujímavo rozprával o pravekých a germán-
skych časoch tohto územia, prepojil geológiu s históriou, ukázal nám zaujímavé horniny 

a vykopávky, ktoré zozbieral. Ďalej nám prezradil, že skanzen je vybudovaný v súkrom-
nej terasovitej záhrade, v miestach, kde sa kedysi nachádzalo pohrebisko.

Najväčším lákadlom bol však príjemný, malý a tienistý amfiteáter s výhľadom na 
model obce Beckov z obdobia renesancie. Po podrobnom preskúmaní jednotlivých 
častí makety si žiaci vypočuli aj povesť o drakovi. Socha draka „v životnej veľkos-
ti“ iste zaujme aj najmenších návštevníkov. Za pozornosť ale stojí aj mnoho ďalších 
vecí, za všetky spomenieme aspoň rytiersky trón, kniežací hrob či busty drabantov. 

Na záver citát žiakov: „Mysleli sme si, že prídeme na chvíľu, ale nakoniec z toho 
bola  hodina a pol. A ani tak sa nám odtiaľ ešte nechcelo ísť.“ 

Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi Bubeníkovi za naozaj veľmi netradičnú 
hodinu dejepisu, na ktorej sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí nielen o Beckovskom 
hrade, ale aj o živote v jeho okolí.                                     Mgr. Andrea Kreperátová

Beckovský hrad má od 16. mája 2017 výkonné-
ho riaditeľa. Na základe výberového konania Správ-
na rada Záujmového združenia právnických osôb 
Hrad Beckov vybrala pre Beckovský hrad výkon-
ného riaditeľa. Zoznámme sa, prosím, Mgr. Peter 
Pastier. 

1. Pán riaditeľ, čo vás motivovalo uchádzať sa 
o miesto riaditeľa na Beckovskom hrade? 

Ľudia majú rôzne motivácie prečo robia to, čo ro-
bia. Ja som počas môjho krátkeho života vyskúšal 
viacero profesií. Väčšinu z nich spájajú dve charak-
teristiky. Prvou je môj pozitívny vzťah k práci s ľuď-
mi a druhou láska k histórii. Aj preto moje profesijné 
kroky smerovali do oblasti spojenia kultúry a turiz-
mu. Na mojom ostatnom pôsobisku som zhruba 
dva roky riadil oddelenie marketingu, ktoré malo 
na starosti, okrem iného, aj správu Trenčianskeho 
hradu. Pravdepodobne aj tieto predpoklady pre-
svedčili  členov správnej rady a výberovej komisie, 
aby mi zverili riadenie Záujmového združenia hra-
du Beckov.   

2. Kde ste dovtedy pracovali? Pracujete v súla-
de s vyštudovaným oborom? 

Ako som už v predchádzajúcej odpovedi nazna-
čil, mojím pôsobiskom pred príchodom do Beckova 
bola práca v Trenčianskom múzeu v Trenčíne, kde 
som zastával pozíciu správcu Trenčianskeho hradu, 
ale aj pozíciu vedúceho oddelenia marketingu. Pred 
touto prácou som zastával napríklad pozíciu regio-
nálneho zástupcu Slovenskej agentúry pre cestovný 
ruch, ktorej zriaďovateľom bolo Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR alebo špecialistu pre cestovný ruch na 
MsÚ Trenčín, kde bolo mojou úlohou riadiť prevádz-
ku Kultúrno-informačného centra mesta Trenčín. 

Vyštudoval som pedagogický dvoj odbor históriu 
a filozofiu na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. 
Istý čas som sa venoval aj učiteľstvu. Neskôr som 
však prišiel na chuť práve spojeniu histórie s ces-
tovným ruchom, čomu sa venujem aj v súčasnosti. 

Riaditeľ na hrade
3. Prezraďte nám, prosím, odkiaľ pochádzate, 

aké máte rodinné zázemie.
Narodil som sa v Zlatých Moravciach. Vyrastal som 

v kúpeľnom mestečku Bechyně v južných Čechách. 
Neskôr sme sa presťahovali do Trenčína. Keď som 
sa oženil, presťahovali sme sa s manželkou do Sobla-
hova, kde žijeme do súčasnosti. Vychovávame dve 
deti – staršie dievča a mladšieho syna. 

4. Nakoľko ste poznali Beckov a jeho hrad pred 
májom 2017? Pracujete tu len druhý mesiac, ale – 
ste spokojný so svojou voľbou, páči sa vám u nás?

Ako regionálny zástupca Slovenskej agentúry pre 
cestovný ruch som spolupracoval aj s mojimi pred-
chodcami v združení, s kastelánom ako aj progra-
movým manažérom. Trenčianske múzeum v Trenčí-
ne má pobočku v Kúrii Ambrovec. Čiže do Beckova 
som neprišiel ako osoba, ktorá históriu a prostre-
die vôbec nepozná. Napriek tomu, ako každá nová 
práca, aj táto má svoje špecifiká. Práca sami páči. 
Kolegovia sú priateľskí a usilovní. Pevne verím, že 
vytvoríme dobrý tím, ktorý bude spoločne pracovať 
na inováciách v oblasti služieb poskytovaných náv-
števníkom. 

5. Čo je náplňou práce výkonného riaditeľa 
a čo nového pripravujete pre hrad a turistov?

Mojou náplňou je riadiť chod organizácie. Vytvo-
riť fungujúci tím ľudí, ktorí budú prispievať k dob-
rému menu hradu Beckov. Zabezpečiť atraktívny 
program pre návštevníkov. Zlepšovať služby a vyba-
venie hradu. Budovať partnerské väzby s verejnou 
a štátnou správou ako aj podnikateľským sektorom. 

V tomto duchu pripravujeme aj novú koncepciu 
rozvoja. Chcem stavať na tom, čo doposiaľ bolo vy-
budované. Súčasne však budeme rozširovať naše 
možnosti poskytovaných služieb. Rád by som sa za-
meral na určité cieľové skupiny. Ako príklad uvediem 
školou povinné deti. Už v súčasnosti sme vytvorili s 
kolegyňami drobné aktivity, ktoré sprístupňujú histó-
riu hradu deťom s využitím interaktívneho prístupu, 

kde ich aktívne zapájame do výkladu sprievodcu. 
V budúcnosti by to mal byť ucelený program, ktorý 
si školy budú môcť objednať. Už v minulosti sa zapá-
jali študenti stredných škôl svojou aktivitou do chodu 
hradu ako sprievodcovia. Túto aktivitu sme potvrdili 
minulý piatok podpisom memoranda o spolupráci so 
Strednou odbornou školou obchodu a služieb z No-
vého Mesta nad Váhom. Takto vieme študentom dať 
príležitosť vyskúšať si priamo v praxi svoje zručnos-
ti a vedomosti, ktoré nadobúdajú na škole. Oblasti 
spolupráce sú viazané na záhradné úpravy, stolárske 
práce a oblasť rozvoja regionálneho cestovného ru-
chu. Rád by som túto spoluprácu rozvinul aj na vyso-
ké školy a aktívne rozvinúť spoluprácu v rozvoji mú-
zejnej pedagogiky. 

O pripravovaných alebo realizovaných aktivitách 
sa tak návštevníci môžu dozvedieť aj prostredníc-
tvom vynovenej webovej stránky, pripravovaného in-
stagramu, sociálnych sietí alebo videí na youtube.  

Pán riaditeľ, ďakujem za informácie a prajem 
vám veľa úspechov v práci i osobnom živote!

Dana Badžgoňová

Mgr. Peter Pastier so synom na Beckovskom hrade

Foto: M. Šiveňová
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Dlho očakávaný deň je tu! Nedeľa, 23. apríl, 7,30 
ráno. Pred školou je akosi viac ľudí, ako zvykne byť 
v bežné nedeľné ráno. Ideme do Londýna! Autobus 
prichádza na čas, plní očakávania nastupujeme. Ví-
tajú nás unavené tváre žiakov a učiteľov zo ZŠ Trebi-
šov, ktorí vyrážali o druhej v noci. Naši žiaci sa s nimi 
rýchlo dávajú do reči a nadväzujú nové priateľstvá. 

Pred desiatou hodinou prichádzame do Brna, kde 
sa k nám pridáva naša sprievodkyňa Patrícia. Všet-
kých nás víta na palube a dáva nám prvé informácie 
o priebehu našej cesty. Pocestujeme cez celú Čes-
kú republiku, nasleduje Nemecko, Belgicko a kúsok 
Francúzska. 

V prístave Calais nás čaká hraničná kontrola a nalo-
denie na trajekt. Cesta nám pomaly ubieha, čas si krá-
time pozeraním filmov v autobuse a sledovaním za ok-
nami ubiehajúcej krajiny. Niektorí sa snažíme driemať. 

Spánok, alebo aspoň ticho v autobuse nastáva 
okolo jedenástej hodiny, keď opúšťame Nemecko 
a vchádzame na územie Belgicka. Niektorým šťastliv-
com sa naozaj darí zaspať, ja len pozerám pred seba 
na cestu. V mysli porovnávam rozdiely v kvalite diaľnic 
u nás a v krajinách, cez ktoré prechádzame. Ako to, 
že Belgičania majú lampami osvetlených 400 km diaľ-
nic? Nevadí, my máme bryndzové halušky... 

Prvé „stresy“ prichádzajú pri hraničnej kontrole. 
Paťa nás informuje, ako to bude prebiehať a že sa 
nemusíme ničoho báť. Vystupujeme z autobusa, na-
ťahujeme stuhnuté kosti a v zástupe sa posúvame ku 
kontrole dokladov. Napriek štvrtej hodine rannej nás 
páni policajti volajú po jednom s úsmevom a pek-
ným pozdravom. Každý prešiel bez problémov, a tak 
vychádzame druhým koncom budovy von, kde nás 
čaká autobus. Ešte jedna krátka kontrola na anglic-
kej strane hranice a čakáme v poradí na nalodenie. 

Trajekt je naozaj obrovská loď. Spolu s nami sa 
naloďuje množstvo ďalších autobusov, kamiónov 
a osobných áut. Počas cesty, našťastie, nemusíme 
sedieť v autobuse, ale ideme na palubu lode, ktorá 
má viac podlaží. Táto krátka zmena v cestovaní nám 
všetkým prišla veľmi vhod. Trošku sme sa poprechá-
dzali po lodi, popozerali obchodíky a občerstvili sa. 
Na lodi sa mieša veľa národností. Naokolo je počuť 
francúzštinu, nemčinu, čínštinu, ale aj češtinu. 

Každá národnosť má aj iný temperament a správa-
nie. Treba podotknúť, že správanie nás Slovákov bolo 
najslušnejšie. V každom prípade, zaujímavá skúsenosť. 

Počas plavby začína pomaly svitať, čo nás veľmi 
teší, pretože sa ukazujú biele kriedové útesy Dove-
ru, o ktorých sme si hovorili v škole. Všetci stojíme 
pri oknách a sledujeme pevninu. Opadá z nás úna-
va, nadšenie z napĺňania snov sa stupňuje. Prichá-
dzame do krajiny, o ktorej sme počuli len z učeb-
níc v škole, prípadne niečo z televízie. Krajina, ktorá 
bola jednou z najväčších svetových mocností, kraji-
na bohatej histórie a legiend. Konečne sme v Britá-
nii, konečne sme v Anglicku! 

Hneď prvý šok nás čaká pri výjazde z lode. Ideme 
po ľavej strane cesty. Trvá nám pár dní, kým si na to 
zvykneme. Tam, kde v aute väčšinou sedí šofér, zra-
zu miesto bez volantu. Človek má pocit, akoby sa 
celý svet zbláznil.

Po vyše hodine sme konečne v cieli našej cesty, 
v Londýne. Autobus nás vysadil v Greenwich par-
ku. Na tomto mieste sa nachádza Kráľovské obser-
vatórium. Bohužiaľ, je ešte veľmi skoro ráno, takže 
nultý poludník si pozeráme iba spoza veľkej kova-
nej brány. Máme chvíľku času, tak sa prechádza-
me po parku, obdivujeme veľké udržiavané zelené 
plochy. Prekvapuje nás, že cudzí ľudia nás zdravia 
s milým úsmevom a úklonkom hlavy. Žiaci sú pre-
kvapení, koľko ľudí takto skoro ráno beháva. Po pár 

Žiaci v Londýne
dňoch strávených v ruchu veľkomesta je to viac po-
chopiteľné.

Nasledovať mala plavba loďkou po Temži, taká 
londýnska riečna MHD. Z nepochopiteľných dôvo-
dov neotvárajú zastávku, tak využívame chvíľu, kedy 
sprievodkyňa Paťa zisťuje, čo je za problém, a po-
sielame žiakov, aby sa okoloidúcich spýtali, ako sa 
dostaneme metrom do centra. Nakoniec sa problém 
vyriešil a my konečne nastupujeme do metra, ktoré 
miestami ide pod zemou, inokedy nad zemou a my 
sa rýchlo dostávame do centra. Dostávame sa ku 
katedrále sv. Pavla, kde pred vstupom podstupuje-
me bezpečnostnú prehliadku batožiny. Podobných 
prehliadok sme počas pobytu absolvovali niekoľko. 
Táto doba si to, bohužiaľ, vyžaduje. 

V katedrále nás najviac zaujala tzv. Šepkajúca ga-
léria. Vystúpali sme množstvo schodov, kým sme 
sa dostali do kupoly, kde bol z výšky výhľad na celú 
katedrálu. Skúšali sme aj akustickú zábavku, podľa 
ktorej toto miesto dostalo pomenovanie. Na jednej 
strane treba niečo pošepkať do steny a na druhej 
strane kruhu je to počuť. Kvôli veľkému množstvu 
ľudí to nie vždy fungovalo, ale občas predsa. 

Po prehliadke katedrály sme dali trochu zabrať na-
šim nohám. Prešli sme po Millenium Bridge (most 
Milénia), okolo Shakespearovho divadla, námornej 
lode HMS Belfast (bojovala v 2. svetovej vojne, te-
raz slúži ako múzeum na Temži) a z diaľky sa na nás 
usmieval Tower Bridge, asi najznámejší most v Lon-
dýne. Prešli sme po ňom ku Tower of London, ke-
dysi obávanej väznici. Dnes je to tak isto múzeum 
a miesto, kde sú uložené korunovačné klenoty. 

Prvý deň sa teda úspešne blížil ku koncu, niektorí 
sme už ledva stáli na nohách a nemohli sme sa doč-
kať večera. Bolo treba ešte absolvovať dvojhodinovú 
cestu na okraj mesta, kde si nás rozdelili do hosti-
teľských rodín. Túto cestu sme absolvovali vždy ráno 
a večer. Po 24 hodinovej ceste nám preto dvojhodino-
vá cesta pripadala ako chvíľka. Žiaci boli trochu ner-
vózni z rodín, čo to budú za ľudia a cestu na miesto 
stretnutia si krátili vymýšľaním hororových scenárov. 

Nakoniec to dobre dopadlo a na ďalší deň si všet-
ci hovorili zážitky. Iná kuchyňa, iné zvyky a hlavne - 
žiadna slovenčina. Neoceniteľná skúsenosť! Žiaci 
zisťujú, že dohovoriť sa nie je až taký problém a naj-
väčší jazykový strašiak - gramatika, nikoho netrápi. 
Ide to akosi samo a stálym rozprávaním sa odstraňu-
jú chyby a vylepšuje prízvuk.

Plní dojmov z prvej noci v anglickej rodine sa-
dáme do autobusu a ideme späť do centra. Čaká 
nás návšteva Prírodopisného múzea. Kúsok od mú-
zea sme sa prešli Hyde Parkom a vydali sa smerom 
k London Eye. Svojho času najväčšie „ruské kolo“ 
na svete, ktoré neskôr prekonala Čína. Naša trieda 
sa celá zmestila do jednej kapsule, tak sme si vý-
hľad na mesto z vtáčej perspektívy vychutnávali spo-
ločne. V cene lístka sme mali aj 5D kino, v ktorom 
nám premietli krátky klip o Londýne. Hneď po kine, 
len pár metrov vedľa, sme navštívili ďalšiu atrakciu – 
London Dungeon. Tu nám predstavili históriu mesta 
pomocou rôznych atmosférických stanovíšť, hercov, 
zvukových efektov, vtipných a strašidelných scénok. 
Všetci sme sa zhodli, že najsilnejší zážitok sme mali 
práve z Dungeonu. Ani sme sa nenazdali a deň sa 
blížil k večeru. Ešte absolvovať cestu do rodín a hurá 
do postele.

V stredu sme navštívili mesto Oxford, svetovo zná-
me práve vďaka univerzite. Vychutnávali sme si jej 
historickú hradnú atmosféru, prešli sa záhradami, 
okolo internátov a jedálne, kde sa natáčali scény s 
Harryho Pottera. Po prehliadke sme sa ešte prešli 
mestom a išli odľahčiť peňaženky do miestnych ob-
chodov.

Posledný deň, vo štvrtok, sme trávili náš posled-
ný deň v Londýne. Celodennou pešou prehliadkou 
sme videli známe miesta ako napr. Houses of Par-
liament (Budova parlamentu), Westminster Abbey 
(Westminsterské opátstvo), Horse Guards (budo-
vu, kde má sídlo kráľovská stráž so svojimi koňmi) 
a Buckinghamský palác. Ďalej ešte Trafalgarské 
námestie, Čínsku štvrť a Picadilly Circus. Tu sme 
využili poslednú možnosť na nákupy a vydali sme 
sa k lodnej MHD. Tá nás priviezla k O2 aréne, na-
kúpili sme zásoby jedla na cestu a vydali sa na dlhú 
cestu domov.

Človek by čakal, že od únavy bude každý driemať, 
ale žiaci-nezmari, vyspevovali pesničky po anglicky. 
No nič, spánok sa bude konať až doma. Keby náho-
dou niekto predsa zaspal, pán šofér nám tesne pred 
Beckovom zosilnil pesničku z rádia a my sme sa 
mohli začať pomaly baliť. Rodičia nás už čakali, a tak 
sme sa všetci zdraví, plní zážitkov a vďačnosti zo 
šťastného návratu mohli s nimi zvítať. Londýn, skve-
lé mesto, multikultúrna metropola, dýchajúce histó-
riou, plné pamiatok a atrakcií, ale doma....je doma.

Mgr. Dušan Žovák

Foto: ZŠ Beckov
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Spoločenská kronika 
JÚN

NA SPOLOČNÚ CESTU ŽIVOTOM VYKROČILI:
Lucia Pavlovičová a Rastislav Ševček 

BLAHOŽELÁME
50 rokov:  Peter Koníček
55 rokov:  Jaroslav Ševčík
60 rokov:  Ľubor Guriš, Daniela Šišková
65 rokov: Štefan Slávik
70 rokov:  Ing. Ján Turan, Ivan Psotný
75 rokov: Vilma Tupá
85 rokov: Viola Tupá

ROZLÚČILI SME SA:  
Marián Španko, Július Šimončič

Pripravila A. Benková

Blahoželáme jubilantkám 
Radi sa hlásime k našej rodáčke PhDr. Marte Mácelovej, PhD., ktorá žije a pra-

cuje v Banskej Bystrici. Učí na katedre histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Ma-
teja Bela. Stále aktívna a plná energie oslávila 11. mája 2017 svoje 65. narodeniny. 

21. marca 2017 oslávila šesťdesiate narodeniny aj jej 
mladšia sestra Ing. Silvia Lompartová, ktorá pracuje ako 
personalistka na Vysokej škole výtvarných umení. Obe sú 
spolumajiteľkami rodinného domu v Beckove spolu s treťou 
sestrou Máriou, kde sa všetky rady vracajú a pravidelne sle-
dujú dianie v rodnej obci.

Pripájame sa aj my za Beckovské noviny ku gratulantom 
a želáme im veľa tvorivých síl, plno energie a rodinnej pohody do ďalších rokov, 
rovnako činorodých a naplnených prácou.

Využili sme túto príležitosť a spýtali sa p. Mácelovej aj za našich čitateľov, ako sa jej darí?
Marta Mácelová: „Zatiaľ som dosť vyťažená, učím ešte muzeológiu na dennom aj na externom štú-

diu, čaká ma skúšanie aj posudky bakalárok. Tiež prednášam na Univerzite tretieho veku pri UMB 
v Banskej Bystrici v rámci kurzu Dejiny európskej civilizácie. V máji a júni pripravujem tri prednášky 
v Banskej Bystrici, Detve a Lučenci, každá bude na inú tému. Aktívne som začala pracovať v senior-
skom klube, minule som robila sprievod po výstavách na Bratislavskom hrade, boli sme v parlamen-
te, teraz sme ozvučovali a nahrávala som sprievodné slovo z Bratislavského hradu z výstav o Keltoch 
a Dejinách praveku a Veľkej Moravy. V lete sa chystám na liečenie do Vysokých Tatier.“

  Tak všetko najlepšie! J                                                                                                                       DB 

 Silvia Lompartová

Marta Mácelová

Dňa 23. 6. 2017 sa významného život-
ného jubilea, 60 rokov, dožíva otec, ded-
ko a technicko-hospodársky pracovník PD 
Beckov, presbyter evanjelického cirkevného 
zboru Ľubor Guriš.

Do ďalších rokov všetko najlepšie, veľa 
zdravia, rodinnú pohodu, mnoho šťastných 
rokov v živote želá celá rodina na čele s naj-
mladším vnukom Sebastiánom, spolupracov-
níci z PD Beckov, členovia evanjelického CZ, 
priatelia z PZ Hurban Beckov, susedia a priatelia z našej obce.                                                                                                               

PH Beckov

Blahoželanie

Spomienka 
na Katarínu Hladkú

Dňa 14. 6. 2017 sme si pripomenuli smutné – 
10. výročie od úmrtia našej mamy, babičky a pra-
babičky Kataríny Hladkej, rod. Minárikovej. Tiež 
bola členkou JRD Beckov a poctivo navštevovala 
evanjelické služby Božie.   

S láskou a úctou na ňu spomínajú syn, dcéra 
s rodinou, vnučka a vnuk s pravnúčatami, ako aj 
krstné deti a susedia.                                           

PH

Susedky p. Hajdúšková, p. Striežencová a p. Hladká, 1982. Fotku poskytol P. Hladký

90. narodeniny Márie Zbudilovej
Pani Máriu Zbudilovú sme v Beckovských novi-

nách predstavili čitateľom v lete 2009, jej príbehom 
sme ukončili sériu článkov venovanú pracovníkom 
pošty v našej obci. V tomto roku, v mesiaci máj, sme 
u nej boli zase, a to s pánom starostom zablahože-
lať jej ku krásnym okrúhlym deväťdesiatym narode-
ninám! Je to neuveriteľné, ale koncom apríla oslávila 
v kruhu svojej rodiny 90 rokov. 

Mária Zbudilová má po matke, rod. Altusová,  ko-
rene v Beckove. Narodila sa v Novom Meste nad Vá-
hom, kde strávila roky detstva a mladosti, aby sa zase 
vrátila do Beckova, tentoraz ako do obce, v ktorej mal 
pracovisko jej manžel Rudolf Zbudila. Bolo to v roku 
1951, mali už dcéru Vierku, a manžel bol vodičom au-
tobusu na pravidelnej linke Beckov – Nové Mesto nad 
Váhom (a vydržal až do penzie). Narodil sa im ešte 
syn Jaroslav a mladá rodina sa z nájmu presťahovala 
do vlastného domu, v ktorom pani Mária dodnes žije 
s vnučkou a jej rodinou. Do zamestnania išla v roku 
1966, pracovala v stánku PNS (Poštová novinová 
služba), kde predávala noviny, časopisy a pod. vyše 
22 rokov, až do dôchodku. Počas aktívnych rokov sa 
zaujímala aj o veci verejné, v 60. rokoch bola tri voleb-
né obdobia poslankyňa MNV za Jozefa Hubinu. Man-
žel sa venoval aktívne futbalu a s ním aj celá rodina. 
Vo voľnom čase mala rada ručné práce, predovšet-
kým pletenie – vyplnila si čas a všetci chodili pekne 
oblečení. Dodnes má „zásoby“ kvalitných svetríkov 
z mladších rokov. Tiež rada číta a sleduje televíziu.

A ako vyzerá jej deň dnes? Aj v súčasnosti si do-
káže uvariť, postarať sa o seba a domácnosť. Sa-

mozrejme, viac sa spolieha na pomoc vnučky, jej 
muža  a synov, ktorí jej na každom kroku prejavu-
jú pozornosť a úctu. Veľmi dobre vedia, že majú 
doma klenot najvzácnejší – milujúcu mamu, babič-
ku a  prababičku.

Do ďalších rokov želáme pani Zbudilovej lásku a po-
koj v rodine, trvalé zdravie a radosť z potomkov a ich 
rodín – z dvoch detí – Vierky a Jarka, z piatich vnu-
čiek – Petry, Vierky, Stanky, Zdenky, Jarky, z piatich 
pravnukov – Mateja, Patrika, Petra, Filipka, Adamka 
a troch pravnučiek – Patrície, Ivanky a Sárinky.

D. Badžgoňová

Dňa 22. 6. 2017 JDS v Beckove poriadala jed-
nodňový autobusový zájazd na Termálne kúpalis-
ko v Podhájskej. Obec Podhájska sa nachádza na 
juhu Slovenska neďaleko Nových Zámkov.   

O 7,00 hod. odchádza klimatizovaný autobus z Bec-
kova a o 9,30 hod. sme na kúpalisku. 

V areáli kúpaliska sa nachádza niekoľko bazénov s 
rôznymi teplotami vody – od 18°C do 38°C. Nad pla-
veckým bazénom sú tobogany a vodné atrakcie pre 
najmenších. Po teplom kúpeli je možnosť oddýchnuť 
si v tieni stromov a občerstviť sa v reštauračných zaria-
deniach. V areáli kúpaliska sa nachádzajú aj predajné 
stánky s rôznym tovarom, ako letné oblečenie, cukro-
vinky, darčekové predmety a pod. O 16,00 hod. vykú-
paní, oddýchnutí odchádzame z Podhájskej do Hrád-
ku, do reštaurácie Tomba, kde sme mali objednanú 
večeru. O 19,00 hod. nás p. Urban junior bezpečne 
doviezol do Beckova a spokojní po príjemne prežitom 
dni sme sa rozišli do svojich domovov.

                          
 Ing. M. Mináriková

Zájazd 
do Podhájskej
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Ján Ambro – priekopník slovenského pôrodníctva
190. výročie narodenia

číslo 3 - jún 2017

bárčenie – celodenné výlety smer La-
šid i opekanie špekáčikov na brehu 
Váhu za Červenou horou. Tento rok 
uplynulo 105. výročie jeho narodenia. 

Želám Beckovanom i samotnej 
dedine, nech sa im darí, lebo his-
tória, ktorou je Beckov nasiaknutý, 
nie je daná každej obci, životné prí-
behy známych osobností – od Joze-
fa Miloslava Hurbana, Dionýza Štúra, 
Dr. Ambra po Ladislava Medňanské-
ho a ďalších osobností stredoeuróp-
skeho významu, by si obec mala stá-
le pripomínať, nielen pri ich okrúhlych 
jubileách, ich odkaz zveľaďovať, lebo 
nie každá obec sa môže chváliť tako-
uto minulosťou. 

Jana Kerliková

Profesor Samuel Paulus so svojou 
triedou na konci školského roka 
v Bratislave

Môj otec PhDr. Samuel Paulus sa 
narodil v máji 1912 v Beckove. Do ta-
mojšej ľudovej školy chodil v rokoch 
1918–1922. V roku 1930 zmaturo-
val s vyznamenaním na Reálnom gym-
náziu v Trenčíne, kde bol jeho spolu-
žiakom aj Juraj Kočický, neskorší ev. 
farár pôsobiaci v Beckove. V rokoch 
1930–1935 bol študentom na Filo-
zofickej fakulte UK v Bratislave. Jeho 
mladší brat Július Paulus ako najmlad-
ší súrodenec spomedzi šiestich detí 
Jozefa Paulusa a Zuzany, rod. Ma-
dutkovej, taktiež šiel do Bratislavy štu-
dovať právo. Štúdiá oboch synov ich 
otec nemohol dostatočne financovať, 
a tak môj otec si podal žiadosť o šti-
pendium, ktoré spolu s privátnym do-
učovaním mu pomáhalo pokračovať 
v štúdiu. Po jeho ukončení nastúpil 
ako ašpirant profesúry od roku 1935. 
Ako štátny profesor pôsobil na viace-
rých reálnych gymnáziách na Sloven-
sku, najdlhšie učil na prvom Reálnom 
gymnáziu v Bratislave. Jeho špecia-
lizáciou boli jazyky a koníčkom popri 
nich bádanie dejín západného Sloven-
ska. Ešte ako vysokoškolák bol pove-
rený školou pátrať po archívnych listi-
nách tohto regiónu. Pôvodne sa chcel 

venovať vedeckej a bádateľskej čin-
nosti, ale život ho nasmeroval inam. 

Po oslobodení v roku 1945 ho Po-
vereníctvo školstva a osvety poveri-
lo organizovaním školsko-zdravotnej 
služby v Bratislave, aby sa zabránilo 
vzniku infekčných chorôb. Táto služ-
ba sa postupne rozširovala, budovali 
sa školské zubné ambulancie, röntge-
nové štítkovacie strediská. Ako admi-
nistratívny a pedagogický riaditeľ Stre-
doškolského zdravotného ústavu od 
1. 1. 1948 s úradným titulom odboro-
vý radca spolu s príslušným lekárom 
navštevoval bratislavské školy, zisťoval 
prípadné nedostatky v zdravotnej sta-
rostlivosti žiakov, zabezpečoval ich ná-
pravu. V tejto činnosti zastupoval Po-
vereníctvo školstva a kultúry. Okrem 
toho organizoval oddelenie telesnej 
výchovy pre deti s telesnými vadami, 
poruchami reči a zraku. V roku 1953 
zmenil pôsobisko a stal sa zamestnan-
com v TVAR – Družstvo slovenských 
výtvarných umelcov. Tvar bol pred-
chodcom SFVU – podnik Dielo. Pri or-
ganizovaní plánovania výtvarných akcií 
zastupoval záujmy slovenskej sekcie 
Ústredného zväzu československých 
výtvarných umelcov v celoslovenskom 

meradle. Vykonával prieskum mož-
ností uplatnenia výtvarných služieb 
ústrednými úradmi a rôznymi investor-
mi. Uzatváral zmluvy na výtvarné prá-
ce, kontroloval ich dodržiavanie. 

Národný umelec, maliar a lite-
rát Janko Alexy vo svojej knihe Tam 
ožila sláva z roku 1970 opisuje, ako 
ťažko sa realizoval veľký sen jeho ži-
vota, a to oživenie Bratislavského 
hradu, s. 40 – 41, ktorého výstavba 
sa skončila 28. 10. 1968. Súčasne 
v tomto období došlo k obnove hra-
dov Trenčín a Spiš. Ale otec mal zá-
ujem aj o zreštaurovanie Beckovské-
ho hradu. Alexy o tom píše na str. 40: 
„Stretol som sa s pracovníkom Die-
la, s profesorom doktorom Samom 
Paulusom, rodákom z Beckova. Po-
stavil si v Beckove domček pod hra-
dom a mal záujem na tom, aby sa 
hrad v Beckove zreštauroval. Plány 
na to už mal hotové architekt Artúr 
Slatinský. Tvrdil, že v dobre zacho-
valej kaplnke by sa dalo vytvoriť mú-
zeum. Vec propagoval u Struhárika 
hlave Paulus.“ Pracovníci pamiatko-
vého oddelenia Povereníctva školstva 
a kultúry sa stretávali v kaviarni v Carl-
tone, medzi nimi profesor Piffl, archi-
tekt Artúr Slatinský, architekt Jozef 
Marek, Šimon Struhárik, Samo Pau-
lus a Janko Alexy. K Beckovu Alexy 
ešte píše na str. 120, 17. 10. 1964: 
„Ešte hrad Beckov by sme mali za-
chrániť!“ poznamenal Struhárik. 

Otec sa rád vracal do Beckova, tu 
trávil všetok svoj voľný čas, miloval hu-

Lokálpatriot Samuel Paulus sa narodil pred 105. rokmi

Ján Ambro (27. 03. 1827–15. 05. 1890) sa narodil 
v Beckove ako syn mäsiara. Súčasník štúrovskej gene-
rácie sa sám zapájal do študentských spolkov – „Bratia 
Šopronskí“. Po trnavskom a šopronskom gymnáziu na-
stúpil ako jeden z nemnohých Slovákov – 2. pol. 19.sto-
ročia ako obdobie maďarizačné a národnostne všeobec-
ne citlivé – na lekársku fakultu univerzity v Pešti. Pre jeho 
ďalší vývin je podstatná prax na Pôrodníckom oddele-
ní Všeobecnej nemocnice vo Viedni, kde bol jedným 
z jeho učiteľov Ignác F. Semmelweis, autor inovatívneho 

učenia o sepse (ľudovo: otrava krvi). Berúc do úvahy, že sám Ambro počas štúdií 
prišiel pre sepsu o pravé oko, jeho záujem o danú tému nie je prekvapivý. Sem-
melweisove učenie veľmi zjednodušene možno zhrnúť ako požiadavky na zvýše-
nie hygieny, napr. umývaním si rúk lekárov pred pôrodom (čím sa znížia infekcie 
ako u detí, tak aj matiek, a teda aj úmrtnosť) – dnes samozrejmosť, v 19 storočí 
pred objavmi Luisa Pasteura donebavolajúca urážka váženej medicínskej profe-
sie. Ambrovo nadšenie a hlásanie tohto učenia teda netreba brať na ľahkú váhu, 
bol dôkazom jeho pokrokového zmýšľania (a možno aj zdravého rozumu). 

Ján Ambro počas svojej lekárskej kariéry ostal verný pôrodníckej profesii, 
hoci v 50. rokoch 19. stor. pracoval na chirurgii a ako praktický lekár. V 1868 
predložil návrhy opatrení na zníženie dojčenskej úmrtnosti v duchu učenia 
Semmelweisa. Napríklad: samostatné pôrodnícke oddelenia, hygienické opat-
renia a tiež odborné vzdelanie pôrodných asistentiek, t.j. plán babských škôl 
na území Uhorska. 

Výsledkom poslednej z menovaných požiadaviek bola aj „Bratislavská krá-
ľovská škola pre baby“ (1873), ponúkajúca žiačkam teoretické a praktické ve-
domosti. Prvým riaditeľom bol MUDr. Ján Ambro. Úroveň školy, najmä hygie-
nická, bola v počiatku v žalostnom stave, čo sa snažil Ambro zmeniť, napokon 

(1885) úspešne – Babská škola získala vlastnú budovu v priestoroch dnešnej 
Zochovej ulice v Bratislave. 

V snahe rozšíriť Semelweisove učenie medzi širokú verejnosť vydal v 1873 
Knihu o pôrodníctve pre baby v slovenčine (rukopisná úprava Michal Boor) 
– 1. originálny spis o pôrodníctve pre babice na Slovensku vôbec. Učebni-
ca (využívaná aj v škole pre babice) sa venuje ľudskému telu všeobecne, tiež 
priebehu tehotenstva, pôrodu a šestonedelia, ako aj ich možným komplikáci-
ám; pripojené sú aj návody a prísaha pre babicu ako aj informácie o právnic-
kom ošetrení povolania babice. Učebnica bola o rok preložená aj do maďar-
činy, v tomto vydaní aj s ilustráciami znázorňujúcimi priebeh pôrodu. 

Ďalšou sférou jeho záujmov bolo postavenie nemanželských detí, sirôt a slo-
bodných matiek, o ktorých opateru nebol v 19. storočí zo strany štátu záujem. 
Ambro v dvoch spisoch v 80. rokoch urgoval riešenia zlej zdravotnej a sociál-
nej situácie, keďže „na ochranu nezákonne narodených detí a sirôt“ v tej dobe 
v Rakúsko-Uhorsku nejestvovali ani len ústavy. (Odstrašujúcim príkladom nará-
bania so sirotami môže byť aj osud cca 1000 sirôt cholerovej epidémie, ktorá 
vyčíňala na Slovensku v 70. rokoch – deti boli odvedené na Dolnú Zem, kde 
mali byť adoptované, ale v skutočnosti skončili ako lacná pracovná sila – pa-
holkovia a dievočky na tamojších statkoch). 

Ján Ambro pre svoju húževnatú činnosť v časoch, kedy mikrobiológia a imu-
nológia ešte len začínali vznikať, patrí k priekopníkom pôrodníctva a starostli-
vosti o novorodencov na našom území. Je zakladateľom prvej modernej ne-
mocnice na Slovensku, systematického vzdelávania pôrodných asistentiek 
a propagátorom modernej medicíny. Okrem pedagogickej, lekárskej a osveto-
vej činnosti sa Ján Ambro venoval aj činnosti vedeckej. 

Viac o ňom, ale aj iných významných osobnostiach pôrodníctva sa môžete do-
čítať v knihe Valent, M., Štencl, J., Bernadič, M. Medailóniky významných osob-
nosti ženského lekárstva na Slovensku (Herba, Bratislava 2016, s. 43-50).      KB

Stopy dávnej minulosti VIII.
Pavel Dvořák má rád Považie, vždy si nájde čas a príde medzi svojich čita-

teľov. V Trenčíne 28. 2. 2017 predstavil vo Verejnej knižnici M. Rešetku ďalší 
diel z cyklu Stopy dávnej minulosti. V ôsmom pokračovaní sa venuje Slovensku 
v období tureckých vojen. Priznáva, že kniha mu dala zabrať, ale teší ho záu-
jem čitateľov. Čo si viac môže autor želať?                                                        LP
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František Václav Peřinka (26. 2. 
1878 Koráb u Mikulovic – 14. 9. 
1949 Kroměříž) – regionálny archi-
vár a historik, zaoberal sa dejinami 
Moravy. Pochádzal z chudobných 
pomerov (otec bol hrnčiar), preto ne-
mohol dokončiť štúdium na univerzi-
te v Prahe, napriek úspešnému štú-
diu na gymnáziu v Kroměříži. Často 
menil zamestnanie, po prvej sveto-
vej vojne odišiel na Slovensko, kde 
pracoval v Ružomberku a v Bratisla-
ve a v roku 1939 sa vrátil na Mo-
ravu. Pracoval ako dôsledný historik 
– bádateľ, publikoval v časopisoch 
a zborníkoch. Najznámejšie sú jeho 
Dejiny mesta Kroměříž  a Vlastiveda 
moravská, ktoré vyšli v niekoľkých 
zväzkoch. Pre nás je potešujúce, 
že Veselé putovanie po Slovensku 
vychádza zo skutočne zachova-
ných archívnych a iných prameňov, 
z ktorých mal možnosť čerpať po-
čas dvadsaťročného pôsobenia na 
Slovensku. A dokonca je možné, že 
v Beckove aj osobne bol...

Za informáciu o knižke a zaslanie 
kópií textov ďakujeme Gabrielovi T., 
kamarátovi P. Ondrejoviča. 

  D. Badžgoňová

 Milí čitate-
lia, predstaví-
me vám ďalšiu 
knižku, ktorej 
autor píše aj 
o našom rod-
nom Beckove. 

Povedzme si, že nejde zrovna o naj-
lichotivejšie priblíženie „Beckovanov“ 
svetu, ani ho nemožno pokladať za 
stopercentne pravdivé, ale je vtipné, 
a tiež je v súlade s rozprávaním veľmi 
starých ľudí o živote v našom mesteč-
ku pred storočím – a možno aj skôr. 

Jej autorom je František Václav 
Peřinka a volá sa Veselé putovanie 
po Slovensku. Na str. 145 – 146 sa 
v časti o Trenčianskom okrese zmie-
ňuje o Beckove (František Václav 
Peřinka, Veselé putovanie po Sloven-
sku. Kniha ľudového humoru a vtipu 
s 18 ilustráciami. Nakladateľstvo OR-
BIS v Prahe XII. 1934, s. 145–146).

V časti o súčasnom Beckove Franti-
šek Václav Peřinka píše:

„V Beckove sú veľkí páni. Každú 
nedeľu po obede postavia sa gaz-
dovia pred svoje domy a špárajú 
si zo zubov, aby sa susedia nazda-
li, že mali na obed mäso. Ale horké 

Kynológ v PZ Hurban Beckov

číslo 3 - jún 2017

Dňa 11. júna 2017 usporiadal Slovenský po-
ľovnícky zväz v poľovnom revíri Borský Mikuláš 
40. ročník farbiarskych skúšok malých plemien. 

Christi z Dankovho dvora – Deutscher jagterier, 
suka s vodičom Eugenom Jurovichom z Becko-

Lov nie je prvoradý
Príchodom jari sa zisťujú aj porušenia „krmelcov“ 

a kŕmnych zariadení, ktoré členovia a čakatelia na 
členstvo PZ Hurban odstraňujú, aby boli funkčné 
k jesennému naplneniu senom a letninou na prikŕ-
menie v zimnom období.                                      PH

Na fotke je srnčí „krmelec“ Výhon starý a po úplnej 
generálke v máji 2017, previedol autor fotografie Lu-
káš Pavlovič.

Správny smer

Memoriál Rudolfa Pajtinu

Dňa 30. 4. 2017 sa na strelnici Stará Turá usku-
točnil strelecký prebor RgO-SPZ Trenčín v streľbe 
z malokalibrových zbraní 4x10 na terče srnca, di-
viaka, kamzíka a líšky. V poľovníckej kategórii ne-
výkonných strelcov v silnej konkurencii zvíťazil člen 
PZ Hurban Beckov Michal Čaňo. 

Aj toto je príkladný smer, ako pritiahnuť k streľbe 
v poľovníckych disciplínach viac mladých, a hlavne 
začínajúcich poľovníkov. 

Pavol Hladký
Zľava Mário Pavlík, víťaz Michal Čaňo, Ing. Ján Pav-
lovič a autor snímky Lukáš Pavlovič.

Dňa 17.6.2017 počas Mesiaca poľov-
níctva PZ Hurban Beckov usporiadal tra-
dičný Memoriál Rudolfa Pajtinu v streľbe 
z malokalibrových zbraní M-300-50 met-
rov na terče kamzíka, diviaka a srnca. Ví-
ťazom sa stal Daniel Matečný z Trenčian-
skych Stankoviec, druhý skončil Jaroslav 
Šimo a tretí Pavol Trebatický, obidvaja 
z Čachtíc.                                              PH

Na fotografii Lukáša Pavloviča zľava do-
prava: Jaroslav Šimo, Daniel Matečný, ví-
ťaz pretekov a Pavol Trebatický.

va, v silnej konkurencii získala I. cenu, počet bo-
dov 101.

Výborná propagácia nášho poľovníckeho zdru-
ženia ako aj našej obce. 

  Pavol Hladký

Veselé putovanie do Beckova
ich mäso, ešte im tečie po bajúzoch 
a po brade ssedlé (kyslé) mlieko.“ 

Pohľad do histórie sa viaže k Stibo-
rovi: 

„Mocný a slávny Ctibor zo Stiboríc 
mal obľúbeného šaška Bucka. Kedysi 
na poľovačke rozosmiaty jeho žarta-
mi sľúbil mu, že splní každé jeho žela-
nie. Boli práve pri divokých a ostrých 
skalách. Bucko chcel na nich zámok. 
A do roka stál! Ale bol taký pekný, že 
sa zapáčil samému Ctiborovi, ktorý 
si ho podržal a šaškovi dal vystavať 
druhý. To je vraj pôvod zámku a mes-
tečka Beckova. Chyba je len v tom, že 
zámok stál ešte pred Ctiborom.“ 

Spomína aj záľubu v pestovaní vín-
nej révy: 

 „V Beckove sú kumáci. Kedysi bý-
vali pri Kálnici a pri Beckove vinohra-
dy, ale pestovali sa len chatrnejšie ro-
dzaje viničov. Veď do dnešného dňa 
zachovalo sa kálnické a beckovské 
víno v porekadle: strašia ním deti, 
keď sú plané (viď tiež pri Krupine).“ 

Prekvapí nás, že aj kostolná veža 
bola kedysi terčom posmeškov:

„Na beckovskej veži zlatá makovi-
ca. Kto ju vymaľoval? Janko Lastovica. 
Vymaľoval na nej pekný zlatý tanier.“ 

Dozvedáme sa, že populárne hu-
morné rozprávanie o hluchej babke 
s kôročkou pochádza, napodiv – ak 
tomu môžeme veriť, z Beckova (!): 

„Hluchí ľudia nemajú nikde na sve-
te nijakého zastania. Známy je posme-
šok na hluchú ženičku z Beckova: 

Vítám vás, pani kmotra, na trze.
Nesem húsera v batoze. 

Jako sa doma Vaši mávajú?
Štyri groše mi zaňho dávajú. 

Jako sa majú vaše deti?
Nebojte sa, šak on neuletí. 

Šak ste vy, pani kmotra, hluchá.
Mám za ňádry kôrečku, 

ale je suchá. 
Šak ste vy, pani kmotra, vôl.

Jak nepredám, 
tak ho vezmem dom. 

Aby však nezabudlo sa na chla-
pov, pozmenili sa veršíčky takto: 

Vitaj, mitrha, na trze.
Nesem húsera v batoze.
Jako sa ty vaši mávajú?

Tri groše mi zaňho dávajú. 
Ach, bože môj, šak si hlúpy.
Myslím, že ho niekto kúpi.“

Nuž, náš Beckov je naozaj za vše-
ličím...
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Stiborovci na Lietave
V piatok 5. mája 2017 vyšla poštová známka z emisného radu 

Európa s námetom hradov a zámkov – slovenský hrad Lietava. Má 
nominálnu hodnotu 0,90 € a vyšla v náklade 200 tisíc kusov. 

Nepíšeme o nej preto, že známka je krásna na pohľad, ale 
z toho dôvodu, že má súvislosť s Beckovom. 

V rokoch 1410 až 1434 (alebo 1409–1418 a 1428) spravo-
vali hrad Lietavu Stiborovci – Stibor zo Stiboríc (U 1414) a jeho 
syn Stibor z Beckova (U 1434). Prvá písomná zmienka o kráľovskom hrade Lietava pochádza z roku 1316 
či 1318, hrad bol v držbe rodiny Balašovcov. V priebehu storočí sa menili jeho držitelia, až v roku 1558 

Priezvisko Rumánek je pove-
domé najstarším Beckovanom, 
pamätajú si, že Rumánkovci žili 
v Beckove v dome za pekárňou. 
Mladší si môžu spomenúť na 
Ing. Gustáva Rumánka, príbuz-
ného Petra Ondrejoviča, autora 

mnohých článkov, ktoré sme publikovali v Beckov-
ských novinách, ale aj autora niekoľkých básnických 
zbierok a knižiek príbehov zo starej Starej Turej, ako 
aj milého rozprávača na besede v klube dôchod-
cov (BN č. 6/2016, s. 5). Nie tak dávno napísala 
jeho manželka, pani Elena Mária Rumánková, uči-
teľka výtvarnej a hudobníčka zo Starej Turej, krásny 
príbeh o svojom synovi Ivanovi, ktorý prežil Viano-
ce mimo rodičovský domov, v ďalekom Japonsku – 
a mnohé matky nielen študentov zaslzili pri jeho číta-
ní (BN č. 4/2014, s.11). 

Dnes vám predstavíme ich syna Ivana Rumánka, 
PhD. et PhD, ktorý učí na Masarykovej univerzite 
v Brne, na Filozofickej fakulte, Seminár japonských 
štúdií ako odborný asistent. Narodil sa pred 50 rok-
mi, 2. 7. 1967 na Myjave, detstvo prežil na Starej 
Turej a na Univerzite Komenského v Bratislave vyštu-
doval odbor tlmočníctvo a prekladateľstvo (angličtina 
a japončina); naposledy (2016) získal druhý dokto-
rát, PhD., na School of Oriental and African Studies, 
University of London, za dizertáciu „The Role of Noh 
in the Formation of Kabuki.“ 

Pri príležitosti jeho okrúhleho jubilea, 50 rokov, 
sme ho poprosili, aby nám porozprával o sebe a svo-
jom vzťahu k Beckovu.

„Korene mám po meči z dvoch generácií v Bec-
kove – tam už sa línia vinie po praslici cez praba-
bičku s rozprávkovým menom Juliana. Bola to pravá 
zemianka, z obidvoch strán – po otcovi Ondrejovič-
ka, po matke Ambróovka. U tety v Brne si pri každej 
návšteve prezerám vzácny náhrdelník z českých gra-
nátov, ktorý vraj Juliana dostala od svojej matky Evy 
Ambró a ktorý sa odvtedy odovzdáva v materskej línii 
rodu. Dokonca som raz u istého kniežaťa videl ro-
dostrom, podľa ktorého Ambróovci boli potomkami 
Stiborovcov z Beckova. Žiaľ, nezapísal som si vtedy 
názov tej starej publikácie, a hoci by som si to rád 
spätne ešte raz potvrdil, asi sa k tomu rodostromu 
už nedostanem.

 Som ale hrdý na tieto svoje beckovské korene, 
a v detstve som s otcom vždy rád chodieval na náv-
števy k Ondrejovičovcom. S Petrom nás vždy spá-
jala fascinácia divou prírodou. Dnes si Peter z ciest 
po Amazónii nosí exotické vtáctvo, ja si zasa z Ja-
ponska nosím semienka tamojších rastlín. Dokonca 
nahováram Petra, aby mi z Južnej Ameriky priniesol 
semeno kakaovníka, ale zatiaľ sa mu to nepodarilo. 

 Podobne ako Petra, aj mňa vždy lákali cudzie kra-
je, mňa ale skôr ten Východ. Ako chlapec som lúštil 
znaky na čínskych konzervách mandarínok, vypyto-
val som sa na rozličné slovíčka vietnamských učňov, 
čo na Starej Turej pracovali. Ale najviac ma priťaho-

Predstavujeme: Ivan Rumánek
Korene mám po meči z dvoch generácií v Beckove

valo Japonsko. Túžil som prepojiť nejakým spôso-
bom Japonsko a Česko-Slovensko. 

A tento sen sa mi napokon aj naplnil. Dostal som 
sa tam dvakrát na dvojročné študijné pobyty – pro-
duktom prvého bola moja prvá knižka Kvety srdca, 
v ktorej som zozbieral svoje preklady klasickej ja-
ponskej poézie. Druhý pobyt mi dal možnosť zosta-
viť prvú slovenskú publikáciu o starobylej japonskej 
dráme nó (Japonská dráma nó – žáner vo vývoji). 
Okrem toho som sa ako sprievodca, tlmočník a do 
istej miery aj ako herec zúčastnil 23 operných turné 
so slovenskými aj viedenskými opernými spevákmi. 
Takto sa mi podarilo Japoncom predstaviť časť našej 
kultúry, a Slovákom zasa kultúru japonskú. 

 Aj svojím prednášaním na vysokej škole dúfam, 
že moji študenti, ktorí sa dostanú na stáže do Japon-
ska, si z tejto fascinujúcej krajiny odnesú čo najviac 
z onoho úžasného japonského know-how – a to ne-
myslím len z hľadiska techniky, ale celkove v zmysle 
fungovania štátu a medziľudských vzťahov. Verím, že 
čím viac týchto študentov – nenápadných „ambasa-
dorov“ bude, tým viac toho prinesú sem k nám a po-
môžu nám dostať sa z mizérie, v ktorej sme sa ocitli. 
Lebo kto raz zažije Japonsko, už jednoducho nemô-
že byť spokojný s tým, ako to u nás vyzerá. A môj 
osobný názor je, že netreba híkať nad tým, aké je to 
Japonsko neskutočné, ale skôr si treba od Japon-
cov brať všetko možné ponaučenie a aplikovať ho, 
pokiaľ možno, u nás. Raz ma jedna komentátorka 
na mojom blogu oslovila s otázkou „ČO je to vlastne 
to japonské know-how“ a že by som s tým mal vy-
rukovať. To sa však ľahšie povie ako uskutoční. Za-
mýšľam o tom napísať knihu, ale pri ostatnom peda-
gogickom a vedeckom nasadení to vidím až na doby 
dôchodkové... Každopádne, aby som spomenul as-
poň také základné pravidlo – ono sa ten pojem obja-
vuje už aj u nás – synergia – ale keďže je to cudzie 
grécke slovo, navyše zavádzané „zhora“ z EU, tak sa 
automaticky stretá s nevoľou. Ale slovo synergia vy-
stihuje to, čo je na Japonsku také úžasné a aj PRE-
ČO je to tam také. Ide o úplne obyčajný každoden-
ný medziľudský rozmer nezávidieť si a nehádzať si 
navzájom polená pod nohy, práve naopak – snažiť 
sa hľadať harmóniu s druhými, to čo nás spája, a na 
základe tejto spojenej energie sa potom dielo lepšie 
darí a „aj krajina prekvitá“, ak to mám vyjadriť slovami 
starojaponských traktátov.

Hovorí sa o mne, že som „polyglot“ – ďalšie gréc-
ke slovo. Znamená vlastne niečo ako „mnohojazyč-
ník“, ale pravdu povediac, neviem, čo sa tým pres-
ne myslí. Asi prevláda predstava, že taký človek má 
v hlave spústu jazykov a všetky súčasne ovláda a do-
káže ich aktívne využívať. Nepopieram, môžu exis-
tovať aj takí géniovia. Ja ale medzi nich nepatrím. 
Od detstva som sa zaoberal rozličnými jazykmi, ale 
to hlavne zo zvedavosti – bol som zvedavý, ako sa 
ľudia v rozličných krajinách rozprávajú, ako prebie-
hajú tie najintímnejšie rodinné chvíľky, akou rečou 
si vymieňajú svoje zážitky a múdrosti. A tiež som bol 

zvedavý, ako fungujú gramatické systémy rozličných 
jazykov. Stále ma neprestáva fascinovať slovanské 
sloveso – sloveso našich jazykov je tak nesmierne 
bohaté, a šokuje ma, ako sa slovenské vyjadrovanie 
pripodobňuje angličtine a náš jazyk sa deformuje. 
Prečo sa musíme neustále po niekom opičiť? Výro-
ky, a hlavne texty, mnohých už znejú ako „zlý preklad 
z angličtiny“, a to je hrôza. Pritom angličtinu samotnú 
mám osobne veľmi rád, je to prekrásny jazyk s bo-
hatou kultúrou. Ale slovenčina naťahovaná na kopy-
to angličtiny – to je tragédia. Asi to vidím príliš jasne 
tým, že poznám veľa jazykov, a teda viem rozlíšiť, čo 
je ešte slovenčina a čo už je neblahý cudzí vplyv... 
A to je potom jeden z ťažkých údelov „polyglota“. 

 Na druhej strane je ale príjemné prečítať si román 
vo francúzštine, rozumieť opere v taliančine, zvládať 
akú-takú základnú konverzáciu v čínštine, preložiť 
buddhistické sútram zo sanskrtu, alebo si prečítať 
Konstantinove preklady Nového zákona do staroslo-
vienčiny. Nedávno som navštívil Athény a starý inte-
lektuálny duch toho mesta ma úplne očaril. Oveľa 
intenzívnejšie som si uvedomil grécke korene našej 
kultúry – Konstantinos a Methodios boli Gréci, ktorí 
ako rodáci z Thessaloniky ovládali aj reč tamojších 
Slovanov. A títo dvaja velikáni prišli k nám. Kráľ Svä-
topluk síce veľmi rýchlo tento kultúrny počin zlikvi-
doval a ich učeníkov vyhnal – takže z tejto kultúry 
potom doplna profitovala Kyjevská Rus a Makedó-
nia /Bulharsko. Ale som hrdý na to, že staroslovien-
ska kultúra bola vytvorená predovšetkým pre nás – 
našich predkov na Veľkej Morave. A thessalonickí 
bratia sem nedoviedli len mníchov, ale aj umelcov. 
Ľudové piesne v poriečí Moravy majú zarážajúcu 
muzikologickú bohatosť (na ktorú poukazuje napr. aj 
Milan Kundera vo svojich svetoznámych románoch) 
možno aj vďaka tomu, že sa tu v týchto končinách 
zachovala bohatá tradícia gréckej melodiky, ktorú 
sem priniesla byzantská misia. A to považujem za 
fascinujúce spojivo našej a gréckej kultúry.“

 Ďakujeme za príspevok a do ďalšieho tvorivého 
života želáme veľa pozitívnej energie!

D. Badžgoňová

Pranostiky máj – jún 
 Chladivý máj s mokrým júnom 

 plnia stodolu zbožím a stohy senom.
 Májová kvapka za dukát stojí. 
 Chladný máj pre ovocie raj.
 V júni mnoho rýb a málo zrna.
 Na svätého Norberta už zima ide do čerta.
 Suchý jún plní sudy vínom.                        ĽP

Nový les
Ak prechádzame z hrádze na most do Nového Mes-

ta nad Váhom, vidíme, že po pravej strane začína rásť 
les. Ešte vlani na jar ľudia na pasienkoch mali chuť vy-
skúšať niečo nové. Vysadili zanedbaný pasienok pri 
Váhu. Zorali pôdu, vyzbierali kamene a odpad. Do pri-
pravenej jamy sadili 20 cm dlhé štepy japonského to-
poľa – je to vyšľachtený druh na tieto podmienky. To, že 
sa mu darí, vidieť z diaľky. Za rok narástli štepy do výš-
ky 2 – 2,5 metra. Po štyroch rokoch sa vyreže a dá sa 
na ďalšie spracovanie ako palivo vo forme brikiet apod. 
Tu vidieť, že i nevyužitá a zanedbaná pôda, ktorá bola 
na úhor, sa dá rozumne využiť.                                    LP

ho kúpil od kráľa František Thurzo a jeho syn, pa-
latín Juraj Thurzo, hrad prestaval v renesančnom 
slohu. Čas plynul, majitelia vymierali a hrad začal 
pustnúť... a v tom je osud Lietavského hradu spo-
ločný s osudmi ostatných hradov Uhorska, aj Bec-
kovského.                                                            DB
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Trenčianske múzeum v Trenčíne, oddelenie Pod-
javorinské múzeum vo svojich výstavných priesto-
roch v Novom Meste nad Váhom predstavilo výstavu 
Rozprávkové múzeum. Prehliadku bábkových diva-
diel pripravilo v spolupráci so SNM – Múzeom Báb-
karských kultúr a hračiek so sídlom na hrade Modrý 
Kameň. Do fantastického sveta čarodejnej rozpráv-
ky sa môžete preniesť prostredníctvom kúzelných 
bábok z piatich kamenných profesionálnych diva-
diel a inscenácií, ktoré v druhej polovici 20. sto-
ročia uviedli v bábkových divadlách na Slovensku, 
v Bábkovom divadle Žilina, BD Košice, Starom di-
vadle Nitra, Bratislavskom divadle a Bábkovom di-
vadle na Rázcestí z Banskej Bystrice. Výstava, kto-
rej kurátorkou je Mgr. Zuzana Kaličiaková zo SNM 
– Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Mod-
rý Kameň približuje vývin umeleckého bábkarstva 
a bábkového divadla na Slovensku.

Kamenné bábkové divadlá sa na Slovensku formo-
vali postupne v 50. rokoch 20. storočia ako štátne 
divadlá so stálou scénou a vlastnou administratívou. 
Najstaršie kamenné bábkové divadlo vzniklo v roku 
1950 z marionetového ochotníckeho divadla v Žili-
ne. Spočiatku v divadlách hrali len amatérski bábkari 
z ochotníckych divadiel, ale postupom času na scé-
nu prišli profesionálni umelci, prevažne absolventi 
Katedry bábkarstva Divadelnej fakulty AMU v Prahe. 
Každé z divadiel originálnym spôsobom tak obohatilo 
divadelnú kultúru a bábkarstvo na Slovensku. 

Predstavované sú rôzne druhy bábok, ktoré pria-
mo dokladajú vývin slovenských bábkových divadiel 
a bábkoherectva. V najpočetnejšom zastúpení sú ja-
vajky, bábky vodené zdola a marionety, ktoré sú vode-

Výstava Rozprávkové múzeum 
v Novom Meste nad Váhom

né zhora pomocou nite alebo drôtu. Televízne insce-
nácie pripomínajú čiernodivadelné bábky z čierneho 
divadla, kde bábkoherec splýva s čiernym pozadím. 
Pôvodným materiálom k tvorbe najstarších bábok bolo 
využívané predovšetkým drevo, ale profesionálni ume-
leckí výtvarníci, ktorí postupne prichádzali do divadiel, 
bábky zdokonaľovali a najnovšie vystavené marione-
ty a javajky sú z rôznych materiálov. Bábky zobrazu-
jú rôzne divadelné spracovania inscenácií, slovenské 
a svetové ľudové rozprávky (Neboj sa, Dlhý, Široký 
a Bystrozraký, Aladinova zázračná lampa) či rozpráv-
ky svetových klasikov (Andersenova Malá morská víla). 
Medzi bábkami našlo miesto aj umelecké stvárnenie 
Podjavorinskej veršovanej rozprávky Čin Čin či Sha-
kespearovej legendárnej tragédie Kráľa Lear. Vysta-
vené bábky dopĺňa pestrý odev bábkoherca, masky 
a výtvarné návrhy bábok. Prehliadka zároveň predsta-
vuje malé slovenské rodinné divadlá, nadväzujúce na 
tradičné bábkové divadlo, ktoré sú v našom prostredí 
ponímané skôr ako jedna z foriem „rodinnej zábavy“.

Výstava oslovuje diváka, staršie ročníky môžu 
s nostalgiou zaspomínať na televízne inscenácie 
z detstva, mladších návštevníkov určite upúta výtvar-
né riešenie a spracovanie jednotlivých bábok. Naj-
menší diváci sa môžu na chvíľu stať bábkarmi, po-
mocou maňušiek, „bábok na rukavičkách“ skúsiť 
zahrať divadlo v malej bábkovej scéne od pani Vo-
troubcovej a vytvoriť si svoju vlastnú bábku. Výstava 
potrvá do 23. septembra 2017. 

Andrea Lazarčíková, 
Trenčianske múzeum v Trenčíne, oddelenie Podja-

vorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom, 
vedúca oddelenia.

Balada o husliarovi 
z Beckova

Žil tam ve vsi pod Beckovem huslar chudičký.
Na světě měl jenom synka a své husličky.

A když večer jeho synek nemoh dlouho spát,
na husle mu starý huslar začal tiše hrát:

Synku, duše má jediná, přišla již tvoje hodina.
Tys jediný poklad můj, Pán Bůh duši tvou opatruj.
Tys jediný poklad můj, Pán Bůh duši tvou opatruj.

Přišla do vsi pod Beckovem krutá novina, 
že císař pán s Turkem novou vojnu začíná.
Když se ráno mladý synek do té vojny bral,

na husle mu starý huslar známou píseň hrál:

Synku, duše má jediná, přišla již tvoje hodina.
Tys jediný poklad můj, Pán Bůh duši tvou opatruj.
Tys jediný poklad můj, Pán Bůh duši tvou opatruj.

Jednou do vsi pod Beckovem posel zprávu dal, 
že synkovi v krutém boji Turek život vzal.
Tu zaplakal starý otec, huslar chudičký, 
naposledy zahrál na své staré husličky:

Synku, duše má jediná, přišla již tvoje hodina.
Byls jediný poklad můj, Pán Bůh duši tvou opatruj.
Byls jediný poklad můj, Pán Bůh duši tvou opatruj.

Pieseň zapísal a zaslal na OcÚ Beckov 
p. Václav Hájek z Rakovnicka

Pred sto rokmi vznikla neznáma pieseň o Beckove Jurův synek
Kto by už nepoznal 

pieseň Už som pre-
šiel Trenčín, Beckov, ne-
videl som takých... či 
Beckovský zámeček? 
O našej obci sa však 
zachovala aj takmer 
neznáma pieseň 
s názvom Jurův sy-
nek. Slovenská pes-
nička vznikla v roku 
1916 a je vlastnou 

hudobnou tvorbou Karela Hašlera. O rok ne-
skôr ju autor publikoval u pražského nakladateľa 
Mojmíra Urbánka. Partitúra obsahuje nielen text, 
pozostávajúci zo šiestich slôh, ale aj notový zá-
pis. Okrem toho pesnička vyšla v roku 1920 aj 
v deviatom zväzku Staropražských písniček či vo 
dvojzväzkovom Zpěvníku Karla Hašlera.

Pieseň s nostalgickým nádychom hovorí 
o slepom husliarovi Jurovi od Beckova, kto-
rý má milovaného syna a ktorému hráva na 
husle. Keď chlapec podrastie, vypukne na se-
vere vojna s Rusmi, a tak musí narukovať na 
front. Život Jurovi však zmení správa o tom, že 
jeho „čacký synek“ (vznešený, vzácny, udatný) 
padol v boji.

Karel Hašler (1879–1941) bol synom oby-
čajného kováča, no svoj talent uplatnil na di-
vadelných doskách v Čechách aj v zahrani-
čí. Po tom, čo ho v roku 1916 prepustili, sa 
začal živiť skladaním piesní a koncertovaním. 
A práve v tom období vzniká aj pieseň Jurův 
synek, s ktorou autorsky vystupoval aj na ve-

rejnosti. Vo svojom zápisníku sa o tom zmieňuje 
aj spevák Janko Blaho, ktorý sa s českým pes-
ničkárom zoznámil v lete roku 1918 v Luhačovi-
ciach. Spoločne vystúpili na miestnom večierku 
ľudových piesní, pričom Hašlera označil za veľké-

Slepý Juro od Beckova, huslar chudičký
na světě měl jenom synka a své husličky

A když večer jeho synek nemoh dlouho spát
Na husle mu starou píseň začal tiše hrát

Synku má dušo jediná, přišla již tvoje hodina
Ty jsi jediný poklad můj, pán bůh tvou duši opatruj

Jednou přišla do Beckova z Pešti novina
že prý s Rusem na severu válka začíná

Jurův synek od Trenčína na vojnu se bral
Slepý huslar na cestu mu starou píseň hrál

Synku má dušo jediná, přišla již tvoje hodina
Ty jsi jediný poklad můj, pán bůh tvou duši opatruj

Jednou přišel do Beckova posel zprávu dát
že ten Jurův čadský synek v ruské zemi pad

Slepý Juro šedé vlasy z hlavě sobě rval
A z těch jeho zhaslých očí slzí proud se dral

Synku má dušo jediná, přišla již tvoje hodina
Tys byl jediný poklad můj, pán bůh tvou duši opatruj,

pán bůh tvou duši opatruj

ho vlastenca. Píše, že „Hašler uchvátil vtedy so 
svojou piesňou Starý Juro od Beckova a z mojich 
piesní najväčší úspech mala Čardáš Budzogáň“.

Od roku 1919 vytvoril svoje vlastné hudobné 
vydavateľstvo. Oženil sa a mal niekoľko detí (aj 

nemanželských). Počas druhej svetovej voj-
ny propagoval vlastenecké piesne a otvo-
rene šíril svoje politické názory namierené 
proti Nemcom, a to aj napriek zákazu. Bol tŕ-
ňom v oku gestapákom, ktorý ho začiatkom 
roka 1941 zatkli a zanedlho aj prepustili. Ke-
ďže však vo svojej činnosti pokračoval, v au-
guste ho zatkli opäť. Skončil v koncentrač-
nom tábore Mauthausen-Gusen, kde ho zbil 
opitý príslušník SS, ktorý mu spôsobil otvo-
renú ranu. Následkom zlých podmienok, 
mučenia a podlomeného zdravia v decembri 
1941 zomiera. Tesne pred smrťou však ešte 
napísal svoju poslednú pieseň Plují mraky 
do daleka.

S piesňou Jurův synek koncertoval aj známy 
český hudobník Jiří Schelinger. Hrával ju sám 
na španielskej gitare, pričom v jeho repertoári 
nemohol chýbať ani jeho prvý veľký hit Holubí 
dům. A práve vďaka Schelingerovi pieseň ob-
javila aj česká kapela Patrola spolu so spevá-
kom Petrom Kolářom. Skupina považovala pie-
seň za definitívne stratenú a podarilo sa im ju 
nájsť, takpovediac, na poslednú chvíľu. V júni 
2004 sa totiž konal unikátny program „Karel 
Hašler 125“, ktorý sa konal na počesť Hašle-
rovho narodenia. Počas podujatia teda zaznel 
aj Jurův synek v hardrockovom podaní skupiny 
Patrola, pričom záznam z podujatia je dostup-
ný aj na internete. 

Kristína Jurzová
Zdroje: Slovenské divadlo (1955, zväzok 3), Radan Dolejš 
zo skupiny Patrola, www.patrola-slapeto.cz
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Mladí hasiči nezaháľali... 

Človek a oheň, obec a požiarna ochrana, požiarnici a sv. Florián sú spojenia, 
ktoré sa v ostatnom čase dostali do úzadia pri riešení každodenných problémov. 
Napriek tomu patria k sebe, veď je naozaj ťažko predstaviť si živé a rodinné spo-
ločenstvo obyvateľov obce, ktorému by chýbali obetaví a odvážni ľudia, ochotní 
zanechať akúkoľvek dôležitú prácu alebo prerušiť odpočinok a spánok a bežať 
na pomoc, keď zaznie signál, že niekde, respektíve u niekoho horí.

Požiarna zbrojnica vždy dodávala a dodáva sebavedomie občanom obce 
v boji proti požiaru, a podobne ako kostol, aj ona bola a je svätyňou. Svätyňou 
tých, ktorí sú ochotní pre skutok lásky k blížnemu napomáhať pred požiarmi 
a živelnými pohromami. A keď svätyňa, tak i ona má svojho ochrancu a patró-
na – sv. Floriána v uniforme rímskeho vojaka s prilbou na hlave, v ľavej ruke so 
zástavou, v pravej ruke s putňou vody, ktorou hasí horiaci dom. 

Svätý Florián sa narodil v rímskej provincii Noriko (Noricum) v dnešnom Ra-
kúsku,  neďaleko Linzu. Žil koncom 3. a začiatkom 4. storočia po Kristovi. 
Bolo to za vlády rímskeho cisára Diokleciána (r.284-305 n. l.). Stal sa vojakom 
a neskôr dosiahol hodnosť vyššieho dôstojníka – plukovníka – pohraničných 
rímskych légií. Posledné roky služby pôsobil v légii v meste Lauriakum, dnešné 
Lorch. Vtedy Rakúsko patrilo pod Rím.

Raz, keď veliteľ rímskeho vojska obhliadol podunajské posádky, zistil, že medzi 
vojakmi sa šíri kresťanstvo. Nahlásil to pohanskému cisárovi. Omrzený starobou 
a popudzovaný najvyšším veliteľom Galeriom, úhlavným nepriateľom kresťanstva, 
cisár Dioklecián vydal rozkaz vyhubiť kresťanstvo vo vojsku. Tento rozkaz mal vyko-
nať jeho vladár Akvilin. Akvilin vydal rozkaz, aby všetkých vojakov obetovali rímskym 
bohom. Plukovník Florián nebol ochotný nariadenie rešpektovať, a preto bol zo 
služby prepustený. Neskôr bol vydaný rozkaz, že kto sa bude hlásiť ku kresťanstvu 
a nebude ochotný obetovať sa pohanským bohom, bude usmrtený.

Akvilin dal uväzniť 40 vojakov hlásiacich sa za kresťanov. Florián ich chcel 
povzbudiť, a tak sa vybral za nimi. Cestou ho stretli cisárski vojaci a prezradili 
mu ciel svojej výpravy: vypátrať, zajať a uväzniť kresťanov. Florián im povedal: 
Prečo idete tak ďaleko? Ja sám som kresťan. Chcel tak odvrátiť ďalšie pátranie 
po ostatných bratoch. Chytili ho a priviedli pred miestodržiteľa Akvilina. Tento 
sa priam zhrozil, keď sa dozvedel skutočnosť, že jeho bývalý dôstojník je kres-
ťan. Začal to s ním so sľubmi, ale i hrozbami. Florián smelo odpovedal: Ako 
vojak som ťa poslúchal a mienim poslúchať. Keď však ide o Krista, nerozkážeš 
mi! Najprv som Kristov, potom cisárov.

Draho za to zaplatil. Dvakrát bol strašné zbičovaný, kliešťami mu vytrhávali 
mäso z pliec, ale ani biče ani kliešte nemali silu zlomiť jeho vernosť, udusiť pla-
mene jeho lásky ku Kristovi. Nakoniec mu priviazali na krk ťažký kameň, a takto 
ho hodili do rieky Enns.

Plukovník Florián si najprv kľakol a vrúcne sa začal modliť. Nikto z vojakov ne-
mal silu mu ten kameň priviazať a hodiť ho do rieky. Nakoniec priskočil akýsi mla-

Sviatok Sv. Floriána - Medzinárodný deň hasičov
dík a posotil ho do rieky. 
Rieka Enns ho pohltila. 
Potôčiky krvi ako ohnivé 
plamene prerážali čistú 
vodu, kým neodovzdal 
svoju dušu svojmu naj-
vyššiemu Kráľovi, Ježi-
šovi Kristovi. Stalo sa to 
4. mája roku 304.

Legenda hovorí, že 
voda vyplavila Floriá-
novo mŕtve telo na ska-
lu, kde ho našla vdova 
menom Valéria, ako ho 
pred zhanobením strá-
ži veľký orol. Ten sa 
objavil aj na niektorých 
neskorších zobraze-
niach tohto svätca. Po-
vesť hovorí, že v 8. storočí zachránil sv. Florián nemecké mesto Nurnberg pred 
požiarom. Patril k tzv. štrnástim pomocníkom v núdzi. Mnoho zázrakov, pri kto-
rých došlo k uzdraveniu, sa pripisovalo jeho príhovorom.                               

Na mieste hrobu sv. Floriána pri Linzi v Rakúsku postavili kaplnku, neskôr kos-
tol s kláštorom, ktorý obývali benediktíni a po nich augustiniáni. Kláštor dodnes 
stojí a je skvostom baroka na ceste medzi Linzom a Viedňou. Ostatky sv. Floriána 
boli v 11. storočí rozdelené, časť z nich bola prevezená do Ríma, časť do Krakova 
(knieža Kazimír II. dal pre ne postaviť baziliku zasvätenú sv. Floriánovi) a z Poľska 
bola za panovania českého kráľa Karola IV. (r. 1346–1378) malá časť jeho relik-
vií prevezená do Chrámu sv. Víta v Prahe. Ďalšia časť relikvií je umiestnená v ka-
tedrále v Olomouci, v kostoloch v Kladne, Jaroměři, Havlíčkovom Brode a  inde. 
Tieto maličké kúsky Floriánových ostatkov mali v stredoveku chrániť mestá pred 
požiarmi, keďže Florián, umučený vo vode, bol vzývaný ako ochranca proti ohňu 
a povodni. Sv. Florián je patrónom v Rakúsku, kde bolo po ňom pomenované aj 
mesto (Sankt Florian), taktiež v Česku, na Slovensku, v Bavorsku, v Taliansku (Bo-
logna) a Poľsku (Krakov).Sv. Florián sa uctieva ako patrón hasičov. 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, verná tradíciám svojich otcov,  vyhlásila 
deň sv. Floriána 4. máj za Deň hasičov. 

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Beckov spolu so svojimi najmladší-
mi nasledovníkmi vzdali česť svojmu patrónovi – Sv. Floriánovi položením pamät-
ných vencov k soche v parku ako výraz vďaky a zároveň prosby o ďalšiu ochranu.

Ing. Norbert Ondrčka

Mladí hasiči na jar tohto roka 
nezaháľali a pokračovali v trénin-
gu hasičského športu. Keďže na 
domácej beckovskej pôde zatiaľ 
nemajú hlavne materiálno-tech-
nické vybavenie, trénovať chodili 
do susednej – hasičsky spriatele-
nej Kálnice. Odskúšať natrénova-

né si boli „nanečisto“  27. 5. 2017 
na XVII. ročníku nočnej pohárovej 
súťaže v Zemianskom Podhradí, 
kde sa súťažilo v požiarnom úto-
ku v dvoch kolách, a skončili na 
ôsmom mieste s časom v prvom 
kole 30,79 sekundy a v druhom 
kole 28,13 sekundy.

Druhým jarným testom, už naos-
tro v nových dresoch, bolo Okres-
né kolo Plameň 10. 6. 2017, taktiež 
v Zemianskom Podhradí. Súťažilo 
sa v troch disciplínach: CTIF útok 
(Comité technique international de 
prévention et d´extinction du Feu 
– medzinárodný výbor pre preven-
ciu a hasenie požiaru), štafeta na 
400 m s prekážkami a požiarny útok. 
V CTIF útoku naši mladí, s výborným 
časom 1:53 sekúnd, siahali na me-
dailové umiestnenie, bohužiaľ, za 
nedisciplinovanosť a neúplné spl-
nenie prekážok v zápale boja zaro-
bili 40 trestných sekúnd. V štafete 
na 400 m sa disciplína zlepšila, ne-
mali žiadne trestné sekundy a do-
siahli čas 110 sekúnd. V spoločnom 
hodnotení týchto dvoch disciplín 
skončili celkovo na nepopulárnom 
4. mieste. Samostatne klasifikovaný 
bol požiarny útok, v ktorom sa zno-
va zlepšili s dosiahli tretí najlepší čas 
25,73 sekundy. 

Plameň je celoročná systematic-
ká a všestranná činnosť kolektívov 
mladých hasičov. Cieľom hry je roz-
víjať vedomosti, praktické zručnos-
ti a získavať návyky v jednotlivých 
oblastiach činnosti s dôrazom na 
oblasť ochrany pred požiarmi. Vy-
hlasovateľom všetkých súťaží hry 
Plameň je DPO SR. Súťaž v ha-
sičskom športe je určená pre deti 
vo vekovej kategórii 8-16 rokov.  
V tomto vekovom rozpätí je vidieť 
obrovské výkonnostné rozdiely. 
Naše družstvo má vekový priemer 
niečo málo cez 10 rokov. Aj napriek 
tomuto handicapu dýchajú na chr-
bát starším a silnejším súperom, 
dokonca na okresnom kole časť 
z nich už porazili a stále sa zlep-
šujú. Veríme, že v najbližšom ob-
dobí sa podarí aj v Beckove vytvo-
riť podmienky pre domáci tréning 
a dať tak deťom možnosť prospeš-
ne a účelovo využiť ich voľný čas.

  Ing. Norbert Ondrčka
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V sobotu 3. 6. 2017 krásne svietilo slniečko a lákalo všetky deti na ihrisko, kde sa už tradične zišli rozpráv-
kové bytosti. Na jednotlivých stanovištiach nás s úsmevom vítali ježibaby, čert a Káča, šašovia, princezné 
a nechýbala ani obľúbená Elza a snehuliačik Olaf a, samozrejme, mnoho ďalších. Len sa to tak hmýrilo deť-
mi a rozprávkovými bytosťami. Veľmi oceňujem, že tento rok na jednotlivých stanovištiach boli nové disciplí-
ny, ktoré isto zaujali mnohé deti. Zvlášť nezabudnuteľné boli ježibaby, pri ktorých si deti mohli vyskúšať lie-
tanie na metle cez prekážkovú dráhu. Veľmi pekná disciplína bola aj to, kedy deti mali strčiť ruky do dvoch 
dier a iba hmatom zistiť, o aký predmet ide. Teším sa, že deti si mohli zaskákať na trampolíne. Dlhá rada 
detí čakala na maľovanie na tvár. Zvlášť atraktívne bolo vozenie sa na hasičskom aute. Deti i rodičov zaujala 
ukážka hasičského zásahu, pri ktorom hasiči mali uhasiť horiaci domček. I keď sa pri zásahu vyskytol malý 
problém, nakoniec horiaci domček beckovskí hasiči uhasili. Deti si mohli vyskúšať spolu s rodičmi, ako sa 
strieka z hasičskej hadice na pyramídu z plechoviek. Kopec dobrej nálady, veľa atrakcií, veľa ochotných ľudí 
sa mohlo stretnúť v Beckove na ihrisku pri oslave dňa našich milovaných detí. 

Ďakujem týmto kultúrnej komisii a všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby pripravili pre naše deti deň plný 
zábavy a radosti. Verím, že o rok sa vidíme zase.                                                                                         RP

Medzinárodný deň detí

Aldo Baez na tréningu našich žiakov

V krátkosti by som zhodnotil jar-
nú časť sezóny 2016/2017. Zimnú 
prípravu muži začali už s novým tré-
nerom, československým reprezen-
tantom a olympionikom p. Dušanom 
Bartovičom. Chalani to začali brať váž-
ne od začiatku, čo bolo vidieť aj na 
účasti na tréningoch v počte 14 hrá-

Keď som sa dozvedel, že moja dcé-
ra Kristína ide na svadbu kamarátky, kto-
rá si berie za muža argentínskeho futbalis-
tu Alda Baeza, svitol mi nápad, že by sme 
ho zavolali k nám do Beckova zahrať si fut-
bal s našimi žiakmi. Aldo bol touto myšlien-
kou nadšený a rád prišiel na tréning. A tak 
v piatok pred posledným majstrovským 
zápasom tento 28-ročný bývalý hráč AS 
Trenčín, Slávie Praha a naposledy Spar-
taku Trnava vybehol na Beckovský trávnik 
medzi naše futbalové nádeje. Aldo spravil 
s chlapcami celý tréning a ku koncu tré-
ningu sme si zahrali futbal. Chlapci boli 
radi a Aldo zrejme tiež, keďže ich pochválil 
a povedal, že sú šikovní a snaživí. Okrem 
iného, pochválil aj kvalitu trávnika. Nako-

niec sme sa spolu aj pofotili, Aldo poroz-
dával autogramy. Za túto návštevu som mu 
veľmi vďačný a dúfam, že sa ešte na bec-
kovskom ihrisku niekedy stretneme.

Na záver by som chcel ešte poďakovať 
všetkým, ktorí nás sponzorovali a pomáha-
li nám so sústredením, ktoré sa uskutočni-
lo ešte začiatkom apríla tohto roka na chate 
v Soblahove. Ďakujeme Ing. Martinovi Záru-
bovi, firme Radotherm, Jánovi Pienčákovi, 
Stolárstvu Martiš a aj Erikovi Budayovi, ktorý 
sa postaral o jedlo priamo na chate. V nepo-
slednom rade by som sa rád poďakoval Mi-
chalovi Nemčekovi, ktorý nám pomohol po-
kryť náklady na posedenie na konci sezóny. 
Ďakujeme!

Pavol Bánovský

Naši futbalisti v jarnej časti sezóny 2016/2017
čov. Jarná časť dopadla veľmi dobre, 
žiaľ, na dobre rozbehnuté Potvorice to 
už nestačilo, a tak sme sa v konečnom 
hodnotení umiestnili na krásnom dru-
hom mieste, za čo by som chcel po-
ďakovať hlavne hráčom a trénerovi, ale 
aj výborným, a hlavne verným beckov-
ským fanúšikom a všetkým, čo robia 

okolo futbalu, ako aj nášmu najväčšie-
mu sponzorovi, OcÚ Beckov. A tak isto 
chcem veľmi vyzdvihnúť prácu so žiak-
mi Pavla Bánovského a p. Guláša, kde 
sú vidieť veľké pokroky, čo vidieť aj na 
konečnom umiestnení (7. miesto), ale 
aj to, že Beckov má najlepšieho strel-
ca 5. ligy starších žiakov, Patrika Kop-

čana, v počte gólov 44! Gratulujeme 
mu, nech sa mu naďalej tak darí ako 
doteraz. Do novej sezóny nastúpime 
s veľkým elánom, aby sme vybojovali 
pre Beckov čo najlepšie umiestnenie 
v oboch kategóriách. 

David Kačerek, 
predseda OŠK Slovan Beckov


