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Vážení spoluobèania,
 problematika odpadového hospodárstva vzh¾adom aj k novoprijatému 
zákonu o odpadoch je fenomén, s ktorým má problém asi každá obec na 
Slovensku, vrátane Beckova. Nechcem sa detailne venovaś celej proble-
matike odpadov, ale spomeniem iba to najzákladnejšie. Povinnosś sepa-
rácie skla, papiera, plastov, železa èi elektroodpadu je, myslím, každému 
známa. Obec sa snaží naplniś podmienky povinnosti separácie tak, aby mal 
obèan èo najmenej starostí. Takmer 10 mesiacov v roku je otvorená každú 
druhú sobotu a ostatné dva zimné mesiace je otvorená raz v mesiaci pre-
vádzka do 12.00 hod. Takto je umožnené obèanom zlikvidovaś i vytriedený 
ve¾koobjemový odpad v areáli prevádzky. Po dohode so zamestnancami 
je možnosś dohodnúś i iný termín, ako je sobota, prirodzene, v pracovnom 
èase. Táto služba sa, myslím, osvedèila a funguje už takmer tri roky. Na-
priek tejto nadštandardnej službe v našej obci sa nájde pár obèanov, ktorí 
nerešpektujú ani pracovnú dobu, ani urèenú sobotu a jednoducho drzo 
vyložia odpad pred bránu prevádzky alebo v prírode, a to hlavne v èase, 
kedy ich obyèajne nikto nevidí. Mám za to, že takéto, doslova vandalské, 
chovanie nám nemôže byś ¾ahostajné. Chcem upozorniś, že obec zaène 
prísnejšie takéto priestupky riešiś a v rámci správneho konania môže byś 
pôvodca zneèisśovania verejného priestranstva i sankcionovaný v zmysle 
príslušnej legislatívy.
 Je iba na škodu veci, že pár jednotlivcov znevažuje prácu väèšiny zod-
povedných obèanov.
 Obec vynakladá nemalé finanèné prostriedky na likvidáciu odpadu, 
preto vás, vážení spoluobèania, chcem požiadaś o bezproblémovú spo-
luprácu pri separácii a likvidácii odpadu. Nezneèisśujme si vedome svoje 
životné prostredie, ktoré je potrebné chrániś nielen pre naše deti, ale i ïal-
šie generácie.    Ing. Ján Križan, starosta obce

Takto to vyzerá, keï...  Foto: Ing. J.Križan

Odpadové hospodárstvo
- problém každej obce Poslanci na 28. zasadnutí Obecného zastupite¾stva obce Beckov dòa 

15. 12. 2017 schválili nasledovné uznesenia:
 uz. è. 301/2017 - obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu uzne-
sení zo zasadnutia obecného zastupite¾stva konaného dòa 27. 10. 2017 bez 
pripomienok.
 uz. è. 302/2017 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zostavenie a predkla-
danie rozpoètu Obce Beckov bez programovej štruktúry poènúc rozpoètom 
obce na roky 2018, 2019 a 2020.
 uz. è. 303/2017 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Stanovisko 
hlavnej kontrolórky obce k návrhu finanèného rozpoètu na rok 2018, 2019 
a 2020.
 uz. è. 304/2017 - Obecné zastupite¾stvo schválilo finanèný rozpoèet 
Obce Beckov na rok 2018 v zmysle návrhu finanènej komisie.
 uz. è. 305/2017 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie finanèný roz-
poèet s výh¾adom na roky 2019, 2020.
 uz. è. 306/2017 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Stanovisko 
hlavnej kontrolórky k úprave rozpoètu obce na rok 2017 è.6.
 uz. è. 307/2017 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zmenu rozpoètu è.6 
Obce Beckov na rok 2017.
 uz. è. 308/2017 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Správu nezá-
vislého audítora z overenia konsolidovanej úètovnej závierky Obce Beckov za 
rok 2016.
 uz. è. 309/2017 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie Konsolidaè-
nú výroènú správu Obce Beckov za rok 2016.
 uz. è. 310/2017 - Obecné zastupite¾stvo schválilo zverenie majetku 
obce do správy Základnej školy s materskou školou J. M. Hurbana v Beckove 
od 1. 1. 2018 v hodnote 149 841,04 €.
 uz. è. 311/2017 - a) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie príkaz šta-
tutárneho zástupcu obce na vykonanie riadnej inventarizácie k 31. 12. 2017.
b) Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie zloženie jednotlivých inventarizaè-
ných komisií na vykonanie inventarizácie ku dòu 31. 12. 2017.
 uz. è. 312/2017 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Plán kontrolnej èin-
nosti hlavnej kontrolórky obce Beckov na 1.polrok 2018.
 uz. è. 313/2017 - Obecné zastupite¾stvo schválilo investièný zámer firmy 
Autoparky SK, s.r.o., za týchto podmienok:
a) - obecné zastupite¾stvo nesúhlasí s využitím územia na priemyselnú výrobu 
a bývanie,
b) - obecné zastupite¾stvo súhlasí s využitím
územia na sklady, ¾ahkú výrobu a logistiku.
Vzniknuté prevádzky svojou èinnosśou nesmú zaśažovaś životné prostredie 
a v rámci skladovania úplne vylúèiś procesy, ktoré vznikajú pri triedení a likvi-
dácií produktov odpadového hospodárstva.
 uz. è. 314/2017 - Obecné zastupite¾stvo schválilo p. Miroslava Uherèí-
ka, bytom Beckov è. 152 za prísediaceho Okresného súdu Nové mesto nad 
Váhom na ïalšie volebné obdobie.
 uz. è. 315/2017 - Obecné zastupite¾stvo schválilo odpis objektívne nevy-
možite¾nej poh¾adávky z roku 2008, faktúra 20081322 v sume 155,55 €.
 uz. è. 316/2017 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu 
o podanom projekte o dotáciu na NKP hrad Beckov na MK SR.
 uz. è. 317/2017 - Obecné zastupite¾stvo schválilo termín najbližšieho 
riadneho zasadnutia obecného zastupite¾stva v roku 2018 a to 2. 2. 2018.
V novom roku 2018 na 29. zasadnutí obecného zastupite¾stva, ktoré 
sa uskutoènilo 2. 2. 2018, poslanci prijali tieto uznesenia:
 uz. è. 318/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu 
uznesení zo zasadnutia obecného zastupite¾stva konaného dòa 15. 12. 2017 
bez pripomienok.
 uz. è. 319/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo  na vedomie Správu 
o kontrolnej èinnosti hlavného kontrolóra Obec Beckov za rok 2017 s pripo-
mienkami uvedenými v zápisnici.
 uz. è. 320/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo termíny zasadnutí 
obecného zastupite¾stva v roku 2018 bez pripomienok.
 uz. è. 321/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu 
starostu obce o stave investièných akcií v obci.
 uz. è. 322/2018 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Sadzobník služieb 
- Prenájom priestorov Školskej jedálne Základnej školy s materskou školou 
J.M. Hurbana v Beckove s pripomienkami:
- prenájom miestnosti 10,00 €/ hod., ostatné v súlade s návrhom,
- obecné zastupite¾stvo uložilo riadite¾ovi ZŠ s MŠ predložiś kalkuláciu nákla-
dov na prenájom.
 uz. è. 323/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie žiadosś p. 
Michaely Švecovej, bytom Beckov è. 204, o prenájom parkovacieho miesta.
 uz. è. 324/2018 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu 
starostu obce z pracovného stretnutia akcionárov TVK, a.s. 

Spracovala: A. Benková

Zo zasadnutia obecného zastupite¾stva
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 Vyslovujem týmto poïakovanie všetkým aktívnym organizáto-
rom fašiangovej soboty, ktorá sa uskutoènila 10. februára 2018 
v areáli školy. Bez ich aktívneho prístupu a zmyslu vziaś do svojich 
rúk organizáciu podujatia by sme neboli mohli zažiś príjemné chví-
le èi už pri športovom, kultúrnom, resp. kulinárskom zážitku. Spo-
medzi všetkých by som chcel vyzdvihnúś Mareka Èaòa, Mariána 
Gábu, Jozefa Slobodu, Anku Rehákovú, Evu Uherèíkovú, Miro-
slava Malca, Petra Èaòa a, samozrejme, celú kultúrnu komisiu. 
Teším sa na nasledujúcu spoloènú spoluprácu. Starosta obce 

Poïakovanie starostu obce

 Obecná prevádzka bude najbližšie otvorená 10. marca 2018, 
a potom každú párnu sobotu. Svoje nadrozmerné odpady môžete 
odovzdaś službu konajúcemu pracovníkovi v èase od 8. do 12. hod.

Oznámenie



PODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO
 Hovorí sa, že láska a vlastnícke právo neznesú 
spoloèníka. Bohužia¾, možno konštatovaś, že autor 
tohto výroku sa ve¾mi nemýlil, pretože spoluvlastnícke 
vzśahy sú nato¾ko špecifické, že konflikty a kompliká-
cie, ku ktorým pri ich realizácii dochádza sú pomerne 
bežné. Podstata spoluvlastníctva spoèíva v tom, že tá 
istá vec je v spoloènom vlastníctve viacerých vlastní-
kov. V závislosti od osôb, medzi ktorými spoluvlast-
níctvo vzniká, rozlišujeme èi sa jedná o podielové 
alebo bezpodielové spoluvlastníctvo. Kým podielové 
spoluvlastníctvo môže vzniknúś v zásade medzi aký-
miko¾vek osobami s právnou subjektivitou (t.j. medzi 
fyzickými, právnickými osobami, alebo aj štátom), tak 
bezpodielové spoluvlastníctvo vzniká výluène med-
zi manželmi. Preto spoluvlastnícke vzśahy, napríklad 
medzi osobami, ktoré žijú v spoloènej domácnosti bez 
uzatvorenia manželského zväzku, môžu maś vždy len 
formu podielového spoluvlastníctva. Nako¾ko je práv-
na úprava bezpodielového spoluvlastníctva pomerne 
špecifická, bude predmetom samostatného príspe-
vku. Aktuálne sa budeme venovaś výluène úprave 
podielového spoluvlastníctva, právam a povinnostiam 
spoluvlastníkov, ako aj postupu pri prevode spoluvlast-
níckeho podielu.
 Právny rámec podielového spoluvlastníctva 
vymedzuje Obèiansky zákonník, ktorý chápe podie-
lové spoluvlastníctvo ako ideálne. Znamená to, že 
výška spoluvlastníckeho podielu nevymedzuje urèitú 
reálnu èasś veci v podielovom spoluvlastníctve, ale len 
mieru, akou sa spoluvlastníci zúèastòujú na právach 
a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva urèi-
tej veci. Napríklad, ak dve osoby vlastnia v podielovom 
spoluvlastníctve pozemok o výmere 1000 m2 s rovna-
kou výškou podielov, t.j. 1/2, neznamená to, že jeden 
vlastní 500 m2 a druhý vlastní 500 m2. Znamená to, 
že každý z nich sa môže podie¾aś rovnakou mierou 
na hospodárení so spoloèným pozemkom o výmere 
1000 m2, pretože každý z nich má 1/2 takpovediac 
„v každom metri štvorcovom“. V praxi sa však možno 
dohodnúś, že každý zo spoluvlastníkov bude užívaś 
urèitú konkrétnu èasś spoloèného pozemku, resp. inej 
spoloènej veci. Takýto postup má význam najmä v situ-
áciách, kedy je predmetom podielového spoluvlast-
níctva nehnute¾nosś, ktorú nemožno bez väèších pro-
blémov rozdeliś. Vo vyššie uvedenom prípade by sa 
teda mohli podieloví spoluvlastníci dohodnúś, že kaž-
dý z nich bude užívaś konkrétnu polovicu pozemku. 
Aj napriek takejto dohode charakter ideálneho podie-
lového spoluvlastníctva zostane zachovaný, t.j. každý 
z nich vlastní polovièný podiel na celom pozemku.
 Každému zo spoluvlastníkov prislúchajú urèité 
práva a povinnosti, ktoré sú však limitované právami 
a povinnosśami ostatných spoluvlastníkov. Na niektoré 
úkony sa vyžaduje súhlas všetkých spoluvlastníkov, na 
iné postaèí ich väèšina poèítaná pod¾a ve¾kosti podie-
lov a sú úkony, pri ktorých rozhoduje sám spoluvlast-
ník bez oh¾adu na výšku jeho podielu.
 V prípade nakladania s vecou formou predaja, 
darovania alebo zaśaženia spoloènej veci vecným 
bremenom èi záložným právom, je potrebný súhlas 
všetkých spoluvlastníkov. Ak napríklad traja súrodenci 
zdedia rodièovský dom, prièom dvaja z nich majú záu-
jem dom predaś a tretí s predajom nesúhlasí, k predaju 
spoloèného domu môže dôjsś len na základe rozhod-
nutia súdu. Ide totiž o také nakladanie s vecou, ktoré 
si vyžaduje súhlas všetkých spoluvlastníkov. V takejto 
situácii teda prichádza do úvahy zrušenie a vyporia-
danie spoluvlastníctva súdom, na návrh niektorého z 
tých spoluvlastníkov, ktorí majú záujem dom predaś.      
 Naproti tomu, pri hospodárení s vecou v podielo-
vom spoluvlastníctve, sa nevyžaduje súhlas všetkých 
spoluvlastníkov, ale len väèšiny. Väèšina však nezávisí 
od poètu podielových spoluvlastníkov, ale poèíta sa 
pod¾a ve¾kosti podielov. Podiel totiž vyjadruje mieru, 
akou sa spoluvlastníci podie¾ajú na právach a povin-
nostiach vyplývajúcich z podielového spoluvlastníctva. 

V prípade, že výška spoluvlastníckeho podielu nie je 
urèená, zo zákona vyplýva, že podiely všetkých spo-
luvlastníkov sú rovnaké. Takýmto spôsobom sa postu-
puje napríklad pri užívaní veci, jej oprave, úprave èi 
údržbe, atï.. 
 Pri hospodárení so spoloènou vecou platí, že naj-
ideálnejším scenárom je spoloèná dohoda všetkých 
spoluvlastníkov. Vzh¾adom k tomu, že spoluvlastní-
ci predstavujú urèité spoloèenstvo ¾udí s èastokrát 
protichodnými záujmami, dohoda nie je vždy možná. 
V takýchto situáciách sa postupuje na základe rozhod-
nutia väèšiny, poèítanej pod¾a výšky podielov. Väèši-
nový vlastník môže napríklad rozhodnúś o tom, že na 
spoloènom pozemku bude pestovaś zemiaky. Hoci 
menšinový vlastník s takýmto rozhodnutím nesúhlasí, 
musí sa podriadiś rozhodnutiu väèšinového vlastníka, 
a to aj vtedy, ak by bol z užívania pozemku celkom 
vylúèený. Menšinový spoluvlastník však má právo na 
náhradu za to, že neužíva spoloènú vec v rozsahu 
zodpovedajúcom jeho spoluvlastníckemu podielu. 
 To, èi sa uplatní väèšinový princíp, však treba 
posúdiś citlivo, s oh¾adom na všetky okolnosti daného 
prípadu. Napríklad v prípade dvoch spoluvlastníkov 
domu - sestra má 2/3 podiel na dome a brat vlastní 
spoluvlastnícky podiel vo výške 1/3. Sestra žije so 
svojou rodinou v tomto dome, prièom sa rozhodne 
opraviś strechu na dome. Vyvstane otázka, èi je brat 
ako menšinový spoluvlastník povinný podie¾aś sa na 
oprave strechy, a ak áno, do akej miery? Hoci platí, 
že sestra ako väèšinový vlastník by mohla rozhodo-
vaś vo otázkach hospodárenia so spoloènou vecou 
v podstate sama, v tomto prípade je potrebné zoh¾ad-
niś všetky okolnosti danej veci. Nemožno totiž jedno-
znaène skonštatovaś, že brat je povinný sa podie¾aś na 
oprave strechy pod¾a výšky svojho podielu. V danej 
veci by bolo potrebné posúdiś viaceré okolnosti, a to 
napríklad, kto spoloènú nehnute¾nosś v akom rozsa-
hu užíva, èi opravou nedôjde k zmene veci (napr. by 
pri výmene strechy chcela prerobiś celé podkrovie, 
èo by si vyžadovalo zásadné rekonštrukèné práce), 
èi je oprava nevyhnutná (napr. ak by strecha zateka-
la), alebo aj to, èi je takýto postup v súlade s dobrý-
mi mravmi a pod. V každom prípade, by mala sestra 
informovaś brata ako menšinového vlastníka o pláno-
vanej investícii, jej predpokladanej výške, jej rozsahu 
a pod¾a možností sa vždy pokúsiś dohodnúś vopred. 
Ak by aj napriek jeho nesúhlasu vykonala plánovanú 
opravu strechy a požadovala od neho náhradu vo výš-
ke jeho podielu, danú vec by musel rozhodnúś až súd.
 Hospodárenie so spoloènou vecou zahàòa, 
okrem spomínaných úkonov, aj nájomné vzśahy. Preto 
otázka urèenia nájomcu, uzavretia nájomnej zmluvy, èi 
výpovede z nájmu podlieha dohode, príp. schváleniu 
zo strany väèšiny poèítanej pod¾a podielov. Vzh¾adom 
na túto skutoènosś èasto nesprávne postupovali, resp. 
postupujú, aj po¾nohospodárske družstvá pri uzatvá-
raní zmlúv o nájme pozemku. Družstvo totiž neraz 
uzatvorilo nájomnú zmluvu len s jedným z viacerých 
spoluvlastníkov, a to bez oh¾adu na ve¾kosś jeho spo-
luvlastníckeho podielu. Aby mohli družstvá užívaś také-
to nájomné pozemky, je potrebné buï uzatvorenie 
nájomnej zmluvy so všetkými spoluvlastníkmi, alebo 
so spoluvlastníkmi, ktorí majú väèšinu z h¾adiska cel-
kovej výmery pozemku.  
 Keïže s vlastníctvom urèitej veci nie sú spojené 
len práva, ale aj povinnosti, je vhodnejšie sa v otáz-
kach hospodárenia so spoloènou vecou dohodnúś. 
Èi už ide o hradenie nákladov na prevádzku, opravy 
alebo platenie daní; najjednoduchším riešením je 
spoloèná dohoda, ktorú je vhodné vyhotoviś písomne. 
V prípade, ak by však nedošlo k dohode alebo by sa 
z dôvodu rovnosti hlasov nemohlo postupovaś pod¾a 
rozhodnutia väèšiny, je možné sa obrátiś na súd. Inge-
rencia súdu je nevyhnutná aj v prípadoch, kedy sú 
práva menšinového vlastníka ohrozené z dôvodu, že 
väèšinoví spoluvlastníci rozhodli o podstatnej zmene 

veci. Ak by napríklad menšinový vlastník žil v rodièovs-
kom dome a väèšinoví spoluvlastníci by rozhodli o zme-
ne užívania rodièovského domu nachádzajúceho sa 
v lukratívnej lokalite na obchodné priestory, môže sa 
menšinový vlastník domáhaś ochrany na súde.
 Kým spoloèná vec patriaca do podielového spo-
luvlastníctva patrí všetkým spoluvlastníkom, v prípade 
spoluvlastníckeho podielu je každý zo spoluvlastníkov 
jeho výluèným vlastníkom, a teda každý z nich môže 
so svojím podielom disponovaś. Znamená to, že môže 
svoj podiel previesś na iného, avšak je pri tom povinný 
dodržaś predkupné právo ostatných spoluvlastníkov. 
V konkrétnej situácii by teda spoluvlastník, ktorý sa 
rozhodne predaś svoj podiel, musel tento svoj podiel 
najprv ponúknuś ostatným spoluvlastníkom, a to za 
rovnakých podmienok, za akých by ho predal tre-
tej osobe. Uvedené však neplatí, ak by sa podielový 
spoluvlastník rozhodol previesś svoj podiel na blízku 
osobu. V takom prípade nemusí prednostne ponúknuś 
svoj podiel na predaj ostatným spoluvlastníkom.
 Pokia¾ sa ale neuplatní uvedená výnimka a podie-
lový spoluvlastník sa rozhodne previesś svoj podiel 
na tretiu osobu, je potrebné rešpektovaś predkup-
né právo ostatných spoluvlastníkov a urobiś im tzv. 
ponuku na výkup. Takáto ponuka by mala obsahovaś 
podstatné informácie týkajúce sa prevodu podielu 
(najmä predmet kúpy, kúpnu cenu a primeranú lehotu 
na vyjadrenie) a v prípade nehnute¾nosti by mala maś 
písomnú formu. Ak by spoluvlastníkovi nebola urobe-
ná ponuka vôbec, došlo by k porušeniu predkupného 
práva. To platí aj v prípade, ak by kúpa podielu bola 
spoluvlastníkovi ponúknutá za vyššiu cenu, než za 
akú bola nakoniec zrealizovaná v prospech nového 
nadobúdate¾a, alebo ak by bol podiel prevedený na 
nového nadobúdate¾a za výhodnejších podmienok, 
než aké boli uvedené v ponuke. Spoluvlastník, kto-
rého predkupné právo bolo takýmto spôsobom poru-
šené, sa môže domáhaś neplatnosti právneho úkonu, 
resp. sa môže voèi nadobúdate¾ovi spoluvlastníckeho 
podielu domáhaś, aby mu vec ponúkol na kúpu, a to 
za podmienok, za akých tento podiel získal. Ak aj túto 
možnosś nevyužije, zostáva jeho predkupné právo 
voèi nadobúdate¾ovi podielu zachované. 
 K porušeniu predkupného práva však nedôjde, ak 
spoluvlastník, ktorému bol podiel prednostne ponúk-
nutý, oò neprejaví záujem, resp. keï márne uplynie 
stanovená lehota na vyplatenie ceny za jeho prevod. 
V takýchto prípadoch totiž predkupné právo zaniká, 
avšak len vo vzśahu k prevádzajúcemu spoluvlastní-
kovi. Voèi právnym nástupcom povinnej osoby totiž 
zostáva zachované. Vzh¾adom na uvedené skutoènos-
ti by mal byś kupujúci dostatoène opatrný. Je vhodné 
sa pred kúpou informovaś o tom, èi bolo predkupné 
právo zachované a v kúpnej zmluve dojednaś usta-
novenie o tom, že predávajúci je oprávnený previesś 
svoj podiel  bez akýchko¾vek obmedzení a bez toho, 
aby boli porušené práva tretích osôb. Ak spoluvlastník 
s prevodom súhlasil, je vhodné pripojiś k zmluve jeho 
súhlas s prevodom ako prílohu.
  Existencia podielového spoluvlastníctva aj napriek 
ve¾kej dávke kompromisov neraz vyústi do konflik-
tov medzi spoluvlastníkmi. V tomto smere možno len 
odporuèiś, snažiś sa o majetkové vyporiadanie iným 
spôsobom, ako je vznik podielov. Najmä v situáciách, 
v ktorých sa dá vzniku podielového spoluvlastníctva 
predísś, je vhodné h¾adaś iné riešenie (napr. dedièské 
konanie, v rámci ktorého by sa mohli dedièia dohod-
núś na tom, že vlastníkom veci sa stane len jeden 
z nich, ktorý vyplatí ostatných dedièov). Takýto postup 
však neprichádza vždy do úvahy. Nako¾ko èasto nie 
je možné a ani vhodné v spoluvlastníctve zotrvaś, mož-
ným riešením takejto situácie je jeho zrušenie a vypo-
riadanie. Keïže však ide o nároènú a zdåhavú proble-
matiku, budeme sa jej venovaś v nasledujúcom èísle 
BN.    JUDr. Katarína Križanová    
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 Odkaz Hurbana šírili po jeho smrti ïalej 
nielen jeho nasledovníci, deti, vnúèatá 
èi pravnúèatá. V roku 2017 sa k nim pri 
príležitosti 200. výroèia narodenia J. M. 
Hurbana symbolicky pridali aj kultúrne 
inštitúcie a samosprávy. Nechýbal ani 
Trenèiansky samosprávny kraj (TSK).
 Organizácie v zriaïovate¾skej pôsob-
nosti Trenèianskeho samosprávneho 
kraja si pri tejto príležitosti pripravili poèas 
celého roka viac ako osemdesiatku aktivít 
a podujatí. Župa sa zapojila tiež a pravidel-

ne v priebehu roka informovala o živote, diele a odkaze J. M. Hurbana. 
Poèas Dòa otvorených dverí v pondelok 2. októbra 2017 dokonca pokrstila 
v prítomnosti živého Hurbana tematické pexeso, ktoré mohlo vzniknúś len 
vïaka originálnym obrázkom zapojených jednotlivcov èi kolektívov, ktorí na 
tému Takto poznám J. M. Hurbana ja priniesli svoj poh¾ad na túto významnú 
osobnosś našich dejín.
Celonárodná spomienka èi poštová známka. Aj to sa spája s Hurba-
novým rokom
 Ako sme zaèali rok s Hurbanom? Zaèiatok roka patril úvodným lastoviè-
kám o osobnosti Hurbana, o jeho živote, miestach spájaných s jeho živo-
tom a èinnosśou a knižným publikáciám o òom. Jednotlivé správy postupne 
odkrývali viac o samotnej osobnosti prvého predsedu Slovenskej národ-
nej rady. Najväèšou udalosśou v roku Hurbana boli celonárodné oslavy 
v Beckove, v rodisku Hurbana, ktoré si nenechali ujsś ani jeho pravnúèatá. 
Vzdaś úctu jednému z kodifikátorov spisovnej slovenèiny prišlo do Beckova 
množstvo ¾udí. Oslavy sa niesli nielen v znamení poklony tejto ve¾kej osob-
nosti Trenèianskeho kraja a pripomienky jeho veèného odkazu A sláva 
národa hodná je obetí, ale aj predstavenia novej poštovej známky, o ktorej 
vydanie sa pri príležitosti 200. výroèia narodenia Hurbana zaslúžila Sloven-
ská pošta.
Zásluhy mu nikto nezoberie
 Prostredníctvom tlaèových správ TSK priebežne približoval aj rodinný 
život Hurbana. So svojou manželkou, ochotníckou hereèkou, Anièkou Jur-
kovièovou mali spolu 9 detí, z nich sa do slovenskej histórie asi najvýraznej-
šie zapísal najstarší syn Hurbanovcov, Svetozár Hurban Vajanský.
  V lete 2017 sme si pripomenuli 174 rokov od kodifikácie spisovnej sloven-

èiny na Hurbanovej fare v Hlbokom, ktorá nepochybne patrí k najväèším 
zásluhám Hurbana. Okrem uzákonenia štúrovskej slovenèiny mu na úèet 
môžeme pripísaś množstvo záslužných èinov. K nim sa bezpochyby ráta 
zakladanie nede¾ných škôl, ktoré medzi ¾udom šírili osvetu i vzdelanosś 
a chopili sa organizácie vtedy pre ¾udí nevšedného zážitku - divadelného 
predstavenia. Nemenej dôležité bolo pre Hurbana a štúrovcov aj zakladanie 
spolkov miernosti, ktoré bojovali proti alkoholu. Poèas revolúcie 1848 sa 
sformovala prvá Slovenská národná rada. Na èelo prvého národného repre-
zentaèného politického orgánu sa postavil práve Jozef Miloslav Hurban.          
Tematické hurbanovské pexeso pokrstil živý Hurban
 Aby mohlo vzniknúś tematické pexeso o Hurbanovi, pristúpila v marci 
2017 Trenèianska župa k vyhláseniu súśaže Takto poznám Jozefa Miloslava 
Hurbana ja. Jednotlivci i kolektívy vytvárali kresby, ma¾by, básne, úvahy, prí-
behy èi iné tvorivé spracovania na tému Hurbana, a tak vïaka svojej kreati-
vite ukázali, ako poznajú prvého predsedu Slovenskej národnej rady. Tým 
najšikovnejším sa dokonca podarilo vyhraś výlet do Národnej rady Sloven-
skej republiky.
 Súśažné obrázkové príspevky bola škoda neukázaś verejnosti. Svetlo 
sveta uzreli v podobe tematického pexesa, ktorého krstným otcom sa stal 
živý J. M. Hurban spolu s predsedom TSK Jaroslavom Baškom a víśazom 
facebookového hlasovania o najlepší súśažný príspevok zo ZŠ s MŠ Diviac-
ka Nová Ves. Samotný krst hlinou z Beckova poèas Dòa otvorených dverí 
TSK zaplnil kongresovú sálu Úradu TSK do posledného miesta.          
Hurbanov rok v TSK plný rôznorodých aktivít      
 Kultúrne zariadenia i stredné školy v zriaïovate¾skej pôsobnosti župy si 
pripravili rok plný podujatí, èi už to bola séria prednášok vo Verejnej kniž-
nici Michala Rešetku v Trenèíne èi Literárna Prievidza v Hornonitrianskej 
knižnici v Prievidzi. Prezentácie, workshopy a besedy o Hurbanovi doplnili 
návštevy divadiel, exkurzie i festivaly, ktoré netradiènou formou priblížili štu-
dentom život a dielo spisovate¾a, novinára, politika i evanjelického kòaza 
Hurbana. „Teší ma, že organizácie v zriaïovate¾skej pôsobnosti TSK sa pri 
príležitosti 200. výroèia narodenia Hurbana tiež symbolicky zapojili a svo-
je aktivity tematicky vyskladali tak, aby cez rôzne semináre èi prednášky 
poodhalili život tohto slovenského velikána. Za celý rok bolo rôznorodých 
aktivít a podujatí viac ako 80. Aj prostredníctvom nich nám Hurban akoby 
vyrastal priamo pred oèami,“ uviedol trenèiansky župan Jaroslav Baška. 
Župa si život a dielo tohto jubilujúceho Beckovèana pripomenula takmer 30 
tlaèovými správami. Text a foto: TSK
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HURBANOM SME ŽILI CELÝ ROK 2017

 Mikroregión Beckov - Zelená Voda - Bezovec vznikol 31. 
10. 2003 ako neformálne združenie 11 obcí ležiacich na ¾avom 
brehu Váhu vymedzenými hradmi Beckov a Tematín. Do mikro-
regiónu patria obce Beckov, Kálnica, Koèovce, Nová Ves nad 
Váhom, Hôrka nad Váhom, Hrádok, Lúka, Modrovka, Modrová, 
Stará Lehota a Nová Lehota; patrí sem aj rekreaèná oblasś Zele-
ná Voda. 
 Vzájomná spolupráca obcí sa dobre zvidite¾òuje aj každoroè-
ne vydávaným stolovým kalendárom, na ktorý si obèania zvykli 
a vždy sa naò tešia. Prvýkrát vyšiel v roku 2005 vo vydavate¾stve 
FOTAR Ing. Jána Tarábka z Nitry a v tomto roku pripravili grafiku 
a tlaè v KOJATRADE z Trenèianskej Teplej. Námetom sú kultúr-
no-spoloèenské podujatia, konané v obciach združenia v priebe-
hu roka 2016, prípadne na jar 2017. Novinkou je uvedenie názvu 
a erbu obce, do ktorej je kalendár urèený, lebo do roku 2017 
boli všetky kalendáre rovnaké.
 Veríme, že aj najnovší - už 13. roèník kalendára mikroregiónu 
- urobil obyvate¾om radosś tak ako tucet doterajších roèníkov. DB

Máme nový regionálny kalendár 2018
 Túlavé topánky ¾udí zavedú na rôzne zaujímavé miesta. Mnohé z nich sú prezento-
vané v medzinárodnom projekte Wander Book, ktorý tento rok slávi desaś rokov svojej 
existencie. Ide o Turistický denník, do ktorého sa lepia Turistické vizitky - Wander Cards. 
Ide o samolepky s obrázkom turisticky zaujímavých miest, medzi ktorými nemôže chý-
baś ani obec Beckov, pri¾ahlý hrad a ïalšie okolité krásy.
 Zberatelia si môžu zakúpiś dovedna päś vizitiek s beckovskou tematikou. Prvá 
predstavuje poh¾ad na našu dedinku a jej dominanty ako farský kostol sv. Štefa-
na krá¾a a susediaci kláštor sestier de Notre Dame. Do kategórie hrady a opevnenia 
patrí nálepka s našou zrúcaninou, ktorá je zachytená smerom od Hôrky. Tretia Wan-
der Card sa zameriava na miestnu židovskú pamiatku - cintorín pri hrade. Štvrtá je 
venovaná rodnému domu Jozefa Miloslava Hurbana, ktorým sme žili celý minulý rok 
pri príležitosti 200. výroèia jeho narodenia. A posledná vizitka ukazuje neïalekú prí-
rodnú pamiatku - vápencovú Skalku pri Beckove. Nemala by byś však úplne posled-
ná, pretože do projektu by mal v budúcnosti pribudnúś aj rodný dom Dionýza Štúra.
  Wander Cards obsahujú okrem obrázkov aj GPS súradnice monumentov. Popisky pri 
nich sú uvedené v jazyku, kde sa pamätihodnosś èi prírodná krása nachádzajú, dostup-
né sú však aj v angliètine pre zahranièných turistov. Zakúpiś by ste ich mali v blízkosti 
miesta, ku ktorému sa viažu, no ak sa vám to nepodarí, dostupné sú aj prostredníctvom 
e-shopu. Jednu z beckovských vizitiek však zoženiete aj na železniènej stanici v Novom 
Meste nad Váhom. Odtia¾ sa môžete vydaś aj na ïalšie potulky po Slovensku, pretože 
v projekte je aktuálne zapojených až 1346 atrakcií.
  A nezabudnite, že 
súèasśou projektu sú 
aj rôzne ceny. Pod¾a 
poètu miest, ktoré nav-
štívite, získate príslušný 
odznak a šaržu turistu. 
Viac informácií nájdete 
na wander-book.com. 

Kristína Jurzová
  foto: Wander Book

Spoznajte Beckov vïaka Wander Book



 10. februára 2018 sa konala Výroèná èlenská schôdza Dobrovo¾ného 
hasièského zboru Beckov. To, že bola zrovna na fašiangy, nám urobilo na èele 
zopár vrások. Ospravedlnil sa starosta obce Beckov, ako aj starosta družob-
nej obce Slavkov, aj èlenovia Sboru dobrovolných hasièù Slavkov, ktorých 
sme pozvali na našu výroènú, nako¾ko je medzi nami rokmi vybudované pria-
te¾stvo a navštevujeme sa, kedy sa dá. Naše veselé priate¾stvá sú symbolom 
toho, že sme ako hasièi na jednej lodi a riadime sa spoloèným heslom Bohu 
na slávu a blížnemu na pomoc. Za obec poli pozvaní na našu schôdzu páni 
poslanci Ernest Benko a Marek Jambor. 
 Po privítaní predsedom organizácie a schválení programu schôdze sa 
ujal slova velite¾ a predniesol správu o èinnosti. Vyzdvihol hlavne èinnosś det-
ského hasièského krúžku Plameò, ktorému sa venuje Norbert Ondrèka. Pla-
meòáci sa každý štvrtok schádzajú v klube pri parku, kde sa uèia ošetrovaś 
rany, spoznávaś hasièské prostriedky, viazaś uzly, spoznávaś dopravné znaèky 
a iné  veci. Máme aj ve¾mi dobrú spoluprácu s DHZ Kálnica, kde chodili tieto 
deti trénovaś, nako¾ko nemáme potrebné prekážky na CTIF. Deti sa zúèastnili 
na dvoch súśažiach, kde sa umiestnili na 4. mieste. Dospelí hasièi sa tiež 
zúèastnili na súśaži v hasièskom športe v Èachticiach a vo svojej kategórii 
obsadili 4. miesto. Asi je pre nás štvorka šśastným èíslom... 
 Ïalej èlenovia DHZ pomáhali pri oslavách 200. výroèia narodenia J.M. 
Hurbana a Dòa detí na miestnom ihrisku. Zúèastnili sme sa ako jediná organi-
zácia z Beckova na súśaži vo varení gu¾ášu v Slavkove. Atmosféra, ktorá tam 
panovala bola neskutoèná, za okamih sme mali 100 priate¾ov, ktorí sa pred-
háòali v pohostinnosti, aj keï nás videli niektorých prvý raz. Naši èlenovia 
sa taktiež zúèastnili námetového taktického cvièenia v hrádockej doline, kde 

zasahovali pri fingovanom požiari lesa. Boli im ukázané nové prostriedky na 
zdolávanie takýchto požiarov. A v neposlednom rade zaèala medzi èlenmi tra-
dícia v dobrovo¾nom a bezplatnom darovaní krvi. 
 Poèas diskusie pán poslanec Benko vyzdvihol prácu zboru, jeho stabil-
nú èlenskú základòu ako aj práce, ktoré robíme pre obec a poïakoval sa za 
obec. 
 V diskusii predseda DHZ Miloš Jarošèiak apeloval na poslancov, aby sa 
zaèala riešiś hasièská zbrojnica, nako¾ko jedna garáž a malá zasadaèka dnes 
už nespåòa moderné poòatie hasièskej zbrojnice. Lebo aj èlenovia musia 
vidieś, že sa vytvárajú podmienky pre ich prácu a ak takéto podmienky nie 
sú, potom śažko v zbore zostávajú ¾udia. Ide o plytvanie èasom, keï vychová-
me 10 hasièov a zostanú 2. 
 Nako¾ko sme dobrovo¾níci a našou jedinou odmenou je dobrý pocit, tak 
sme ten pocit dali aj pocítiś Radoslavovi Šprinclovi a Jánovi Koníèkovi, ktorí 
boli vyznamenaní medailou za príkladnú prácu. Ïalej boli dekorovaní stužkou 
za roky v DHZ ¼uboš Hajdušej a Tibor Šimko - 20 rokov a Miloš Jarošèiak - 
30 rokov èlenom.   Nako¾ko sme nemali delegáta z ÚV, ve¾mi sme sa potešili 
návšteve predsedu Územného výboru Dobrovo¾nej požiarnej ochrany a èlena 
prezídia pána Smolinského, ktorý sa vracal z výroènej schôdze z Lúky a aj 
napriek tomu, že mal aj iné povinnosti, prišiel nás pozdraviś. Táto návšteva 
bola ve¾mi prospešná, nako¾ko poslancom OZ, ktorí boli na schôdzi, vysvetlil 
možnosti financovania a rekonštrukcie hasièskej zbrojnice. 
 Na záver treba spomenúś, že vieme variś dobrý guláš, a keï nám pritom 
ešte hrali dvaja priatelia harmonikári zo Bziniec, tak  niektorým chutil aj dva 
razy. Jarošèiak Miloš predseda DHZ
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Jednota dôchodcov v Beckove
 Jednota dôchodcov na Slovensku je obèianske združenie, ktoré 
vzniklo v roku 1990 z iniciatívy slovenských dôchodcov. Združuje obèa-
nov staršieho veku - dôchodcov - bez rozdielu národnosti, politickej 
príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. Medzi jej hlavné úlohy a 
ciele patrí pomoc pri príprave obèanov na prácu a život v dôchodkovom 
veku, ochrana ich práv a presadzovanie oprávnených požiadaviek v ich 
prospech.  
 Jednota dôchodcov Slovenska poskytuje svojim èlenom sociálnu, 
zdravotnú a právno-poradenskú pomoc v rámci svojich možností. 
 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Beckove 
vznikla v r. 1999. V súèasnosti má 100 èlenov. V poslednom období 
zaznamenala rapídny pokles svojich èlenov v dôsledku pomerne vyso-
kého veku èlenov, chorobnosti a žia¾, aj úmrtí. Èlenovia našej organi-
zácie sa aktívne zúèastòujú na rôznych akciách organizovaných obcou, 
každoroène poriadajú autobusový zájazd - poznávací alebo na termálne 
kúpalisko. Skupinka dôchodkýò sa stretáva v klube pri parku, kde sa 
porozprávajú, pripomenú si a oslávia svoje meniny a narodeniny. 
 Nástup do dôchodku vôbec nemusí byś koncom životnej aktivity. 
Dôchodkový vek je ideálny na nadviazanie kamarátskych vzśahov s roves-
níkmi, ktorí majú rovnaké záujmy o kultúru, o ¾udí. Vedia sa navzájom 
podporiś, poradiś.    
 Vážení seniori, ktorí ešte nie ste èlenmi jednoty dôchodcov, príïte 
medzi nás! Budeme sa tešiś vašej úèasti medzi nami a radi uvítame nové 
podnety pre našu prácu.  

  Mária Mináriková, predsedníèka ZO JDS Slovenska v Beckove

DHZ - výroèná èlenská schôdza

 Aj v roku 2017 sme pokraèovali v peknej tradícii, keï sme navštívili náš 
družobný hasièský zbor v Slavkove na Morave. Keï sme dostali pozvánku 
od našich priate¾ov zo Slavkova na výroènú èlenskú schôdzu, ktorá sa konala 
8.12.2017, ani chví¾u sme neváhali. Na poèudovanie sme sa v tejto obci, kto-
rá sa pýši titulom obec roka v Zlínskom kraji, dobre aj vo veèerných hodinách 
zorientovali a našli sme hasièskú zbrojnicu, kde sa výroèná èlenská schôd-
za konala. Po priate¾skom prijatí nasledoval program schôdze, ktorú viedol 
starosta zboru Josef Herman. Našu spoluprácu vysoko vyzdvihol aj starosta 
obce Slavkov. Sme asi jediné organizácie v družobných obciach, ktoré sa 
tak intenzívne stretajú a spolupracujú. Poèas diskusie predseda DHZ Beckov 
odovzdal družobnému zboru knihu História Dobrovo¾ných hasièských zborov 
v Trenèianskom kraji. Priate¾ské posedenie sa pretiahlo do neskorých hodín. 
Zistili sme, že sa máme èo ešte uèiś aj od takej malej obce, ktorá ma len  polo-
vicu obyvate¾ov ako Beckov. Na záver dòa sme boli ešte milo prekvapení, keï 
nám starosta zboru ukázal nový hasièský automobil Ford v hodnote milión 
èeských korún. Sme radi, že sa našim priate¾om tak darí a majú takú podporu 
od obce. Samozrejme sme pozvali našich priate¾ov na našu výroènú èlenskú 

schôdzu, ako inak, pozvanie prijali a už odteraz sa zasa tešia na ïalšie stret-
nutie.    Miloš Jarošèiak

Hasièi v roku 2017

Hodnotiaca schôdza PZ Hurban Beckov
 Dòa 24. 2. 2018 v klube pri parku sa kona-
la hodnotiaca schôdza PZ Hurban Beckov. 
Zúèastnilo sa jej 16 èlenov, p. ¼udevít Pajti-
na sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. 
Schôdzu viedol predseda Miroslav Uherèík. 
Správu o hospodárení a pláne hospodárenia 
na tento rok predniesol po¾. Hospodár Pavol 
Hladký, ktorý rozviedol aj povinnosti èlenov 
pri ochrane pred africkýcm morom ošípaných 
a diviaèej zveri. Stabilnú finanènú správu pred-
niesol pokladník Karol Nedbal. Za èakate¾a na 
èlenstvo bol prijatý Ing. Matúš Gúèik z Nového 
Mesta nad Váhom. „Za uplynulú sezónu sme 
zdolali a vyriešili mnohé problémy a mnohé 
nás èakajú aj v tomto roku. Záleží len na nás, 
ako ich zvládneme“, týmto zakonèil schôdzu 
predseda združenia.    PH

foto 1.: Jaroslav Èaòo a Pavol Jarábek - jubi-
lanti PZ Hurban Beckov, ktorí sa v tomto roku 
dožívajú 60 rokov. 

foto 2.: Najlepší strelci škodnej a diviaèej zve-
ri v revíri Beckov za rok 2017 Marek Èaòo, 
Michal Èaòo a Eugen Jurovich.
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Fakty o Hurbanovom detstve
 Je pravdou, že Hurban sa o svojom detstve 
ve¾mi nezmieòuje a nikde ho nehodnotí, ani za 
svojím detstvom a mladosśou nesmúti, tak ako 
napr. Štúr, alebo sa s òou, ako Kalinèiak, nevy-
rovnáva. Hurban pomerne èasto upozoròuje na 
význam detstva a rodiska v Štúrovom živote napr. 
vetou: „èím viac sa od detstva èasovo vzïa¾oval, 
tým živšie o myse¾ jeho udierali ohlasy tu v zašlom 
veku slýchaných a pociśovaných dúm a citov.“ 
Pod¾a Hurbana detstvo nie sú len spomienky na 
nieèo, èo zo života nenávratne odišlo, ale, nao-
pak, jeho duchovný odkaz je prítomný v celom 
živote èloveka a stáva sa vedome èi nevedome 
neoddelite¾nou èasśou jeho duchovna. 
 Prenesme sa však do sveta faktov a preskú-
majme to, èo o Hurbanovom detstve vieme. Je 
toho  naozaj málo. Ale to už vieme z predchádza-
júceho textu. Aj fakty o Hurbanových rodièoch 
sú skromné: Hurbanova matka pochádzala zo 
zemianskej èachtickej rodiny. V Èachticiach žila 
z prvým manželom a po jeho smrti sa vydala 
za Hurbanovho otca Pavla Hurban a presśaho-
vala sa do Beckova. Syn z prvého manželstva 
zostal v Èachticiach. Do Èachtíc sa vrátila spo-
lu s manželom potom, ako Pavel Hurban v roku 
1831 ukonèil v Beckove kòazskú službu. Èasový 
interval rokov 1817 - 1831 ohranièuje Hurba-
nov pobyt v Beckove, teda Hurbanovo detstvo 
a chlapèenstvo. Detstvo Hurbanovi v podstate 
skonèilo v roku 1826, keï mal 9 rokov a odišiel 
študovaś do latinskej školy v Trenèíne. V Becko-
ve však do roku 1831, pokia¾ tam jeho rodièia 
bývali, prežíval prázdniny. V roku 1831 to už boli 
vakácie - vysokoškolské prázdniny, pretože škol-
ský rok 1830/31 prežil v Bratislave ako študent 
evanjelického lýcea v Bratislave. Po presśahovaní 
rodièov do Èachtíc, cez vakácie  pravdepodobne 
pobudol v Èachticiach, a keï mu zomreli rodièia 
(otec v roku 1833 a matka 1834), tak u svojho 
nevlastného brata, ktorý tiež býval v Èachticiach. 
O povahových vlastnostiach Hurbanových rodi-
èov ve¾a nevieme. Matka bola zrejme praktickou 
ženou a otec kòaz, vzdelaný intelektuál, absol-
vent Wittenbergskej univerzity, venoval sa rôznym 
zá¾ubám v oblasti fyziky, techniky, pod¾a Holubyho 
bol ve¾kým podivínom, zaoberal sa všelijakými 
fyzikálnymi experimentmi a zostavovaním strojov. 
Hurban sa o svojom otcovi nevyjadroval, ale jeho 
výèitka smerom k nemu, že ho dal do latinskej 
školy v Trenèíne, na ktorú mu po celý život zostali 
zlé spomienky, znaène ovplyvnila Hurbanových 
životopiscov. Okrem tejto ponosy na otca však 
nemáme žiadne dôkazy o tom, žeby Hurban mal 
s otcom negatívny vzśah a že si ho nevážil. Školu 
v Trenèíne, v ktorej vládol ešte pedagogický stre-
dovek, charakterizoval ako školu, ktorá „nebola 
spravovaná nijakými pravidlami pedagogickými 
a neposkytovala niè iné, ako vzory ne¾udskosti“. 
Nemali by sme zabúdaś ani na to, že Hurban sa na 
túto školu, známu prísnymi až brutálnymi praktika-
mi, dostal v podstate z bezstarostného detstva. 
Veï ani kvôli nadobudnutiu základov vzdelania 
nemusel opustiś rodisko, dostal ich v rodièovskom 
dome. Vo svojich spomienkach sa teda nesśažuje 
ani tak na otca, ale na školu, ktorá mu priniesla 
ve¾a trápenia a bolesti. Otcovi len akoby vyèítal, 
že nezvolil inú alternatívu stredoškolského vzde-
lania, podobne ako Samuel Štúr pre svojho syna 

¼udovíta, ktorý študoval vo vzdialenom Rábe. 
Urèite si vieme domyslieś aj preèo. Veï finanè-
né možnosti uhroveckého evanjelického kanto-
ra, otca ¼udovíta Štúra, boli aj zásluhou dobrých 
vzśahov s patrónmi uhroveckej cirkvi Zayovcami 
predsa len o èosi lepšie ako  finanèné možnos-
ti beckovského farára, Hurbanovho otca. V roku 
1836 poèas prázdnin u svojho nevlastného brata 
v Èachticiach Hurban študuje a usporadúva otco-
vu písomnú pozostalosś. Nájde v nej pamätník, 
ktorý si viedol otec poèas štúdií vo Wittenbergu 
v rokoch 1792 - 1795. Údaje o úmrtí otca doplnil 
slovami úcty k svojmu otcovi, pod ktoré sa pod-
pisuje ako jeho verný syn. Z uvedených faktov o 
Hurbanovom detstve sa síce nedozvedáme mno-
ho, ale iste by sme sa prenáhlili tvrdením, že pre 
Hurbana bolo detstvo ve¾kou traumou, a preto v 
dospelosti chcel naò èo najrýchlejšie zabudnúś.
 
Báseò Po padesát letech a krajina Hurba-
novho detstva 
  Táto Hurbanova báseò bola donedávna úplne 
nepoznaným dielom. Je až zarážajúce, že túto 
báseò si z Hurbanových životopiscov takmer nikto 
nevšimol, nezoznámil sa s jej obsahom. Hádam 
len ten údaj, ktorý spomína Winkler a Mináè, že 
Hurban za detstva chodil z Beckova navštevovaś 
svoju krstnú matku do neïalekej Kálnice. Tro-
cha viac sa o básni dozvedáme len zo struèných 
preh¾adov Hurbanových diel. Pod¾a nich je báseò 
súèasśou básnickej skladby, ktorá bola publiko-
vaná v almanachu Nitra, roè. VI., v roku 1876. 
Keïže báseò nebola vybraná do žiadnej bás-
nickej zbierky èi do výberu Hurbanových básní, 
zostala uväznená v pôvodnom originálnom výtlaè-
ku Nitry, ktorý nie je dostupný každému èitate¾ovi. 
Báseò má aj inú špecifickú èrtu - je vytlaèená, ako 
celý spomenutý roèník Nitry, v èeštine, èo jej tiež 
na èitate¾nosti nepridáva. Názov básne nám urèu-
je obdobie, ktorým sa Hurban v básni zaoberá, je 
to približne päśdesiat rokov pred tým, ako báseò 
vznikla. Hurban vydal túto báseò, ako sme už spo-
menuli, v roku 1876. Teda bol len desaśroèným 
chlapcom, keï odchádzal zo svojho rodiska.
Hurbanova báseò Po padesát letech sa zaèína 
oslovením: 

Hory moje bukohojné, 
temné moje daubravy

 Hurban sa teda po päśdesiatych rokoch víta 
so svojím rodným krajom - beckovskou prírodou. 
Ale darmo by sme však èakali, že Hurban - básnik 
bude ïalej pokraèovaś v patetickom tóne zvítania.
Namiesto radosti, že sa s nimi po to¾kých rokoch 
stretol, smeruje k rodným horám otázka:

proè jste nyní tak pokojné,
tak neznalé oslavy?

Obraz rodnej krajiny, ktorý Hurban vidí, ïalej 
komentuje veršami:

Tak nad vami mraèno stojí, 
pod vami tak màtvo tu, 
jakby v žití vášho zdroji 

nic nebylo k životu
 Takže to¾ko sme èakali na Hurbanove vyjadre-
nie o detstve a o rodisku, až sme sa doèkali: tieto 
verše totiž neznejú vôbec optimisticky. Sú síce 
adresované rodnému kraju, ale sú skôr výèitkou 
ako prejavom radosti zo stretnutia. Ale v žiadnom 
prípade už nemožno hovoriś o Hurbanovej ¾ahos-
tajnosti k rodisku, a to z jednoduchého dôvodu. 

Veï sklamanie je subjektívny pocit a spravidla 
ho predchádza oèakávanie nieèoho pozitívneho, 
èo sa v reáli nevyplní. Hoci je sklamanie negatív-
nym javom, jeho podstatou je oèakávaná pozi-
tívna skutoènosś. To znamená, že keï Hurban 
v prítomnosti vidí „nad horami mraèno stáś“ ako 
symbol zlých èasov, tak môžeme predpokladaś, 
že oèakával modrú oblohu, akú vídaval èasto nad 
horami v detstve, symbolizujúcu slobodu a mla-
dícky rozlet, oblohu presvetlenú slnkom - náde-
jami, túžbami Hurbana - chlapca. Aj v miestach 
pod horami h¾adá to, èo tam pred 50 rokmi zane-
chal - život prameniaci v jeho mladosti. V básni 
len sklamane konštatuje: „pod vami tak màtvo tu“. 
Pravdaže, všetky uvedené príklady sklamania nie 
sú reálnym popisom javov, ale Hurban ich vyjad-
ruje básnickou symbolikou. Úvodné verše básne 
možno chápaś aj ako konfrontáciu prírody z det-
stva, ktorú nosí Hurban v sebe, s prírodou, s kto-
rou sa stretáva vo svojom rodisku po päśdesiatych 
rokoch. So žia¾om spoznáva, že príroda je už iná 
ako tá, od ktorej odišiel ako chlapec. Potvrdzujú 
to aj ïalšie verše:  

jakby vymøely již byly 
ty nádechy nežných hor, 

jenž má òandra tak zvlnily, 
v srdce lély žal i vzdor.

 Ale o èomže sú tieto verše, povedali by sme, 
až intímnej lyriky? Sú o Hurbanovom vzśahu k 
beckovskej prírode - k Hurbanovmu rodisku. Win-
klerove vyššie spomenuté slová „nemal detstvo, 
nikde ho nespomína a ak len tak v úchytkoch 
a bez lyrického preniknutia“, sa nám zdajú už 
teraz ve¾kým nezmyslom. Tieto verše nám ponú-
kajú príbeh 10 roèného chlapca, ktorý sa ide 
vyžalovaś k svojim horám, predostiera im svoje 
žiale a krivdy - plody ¾udskej zloby, ktoré útoèia na 
jeho detský svet. Vidíme, ako sa k nemu skláòa 
matka príroda, ako k nemu vystiera ruky plné 
nehy a lásky, ako v jej náruèí sa mu vlnia prsia od 
vzlykotu z potlaèovaného plaèu. A nielenže tíši 
chlapcov bô¾ a tlmí jeho žiale, ale vlieva do neho 
silu vzdorovaś nepriaznivému osudu. Toto nie je 
„úchytkové spomínanie bez lyrického preniknu-
tia”, to je mocný dotyk spomienky s realitou spre-
vádzaný plnokrvným citom, ktorý básnik Hurban 
vylieva do obsahu básne. Týmto citom Hurban 
objíma s vïaènosśou celú prírodu svojho detstva 
- celé svoje detstvo. Vidíme šesśdesiatroèného 
Hurbana, ako s dojatím pozerá na  svoje rodné 
hory, ktoré päśdesiat rokov nevidel, na mieste 
s dobrým výh¾adom však ¾ahko rozpoznáva každú 
prírodnú lokalitu svojho detstva - vrchy, doliny, 
hory, stráne a dôverne sa k nim prihovára:  

Nad Lašidem, v „Klíža“ stráni, 
u mraèných hor Kálnice 
skalné Beckova balvany 

i bájeèné „Skalice“; 
„Èervenhora“ od Trenèína 

i vy „Lipky“ dojemné, 
kudy do „Daránských mlyna“

vodily chodníèky mne, 
i ty „Záborie“, milostné 

a v „Trbockém“ mlha sivá, 
i „Potôèky“, ku niž zlostné 

vetry dují z „Sichrova“; 
i „Miškovská“ i „Zaháje“

„Za môstkom“ a „Hrabovník“
 Všimli ste si, ako každá spomenutá lokalita 

Báseò Po padesát letech a krajina Hurbanovho detstva
(dokonèenie z minulého èísla)



v Hurbanových spomienkach má svoje miesto, 
ktoré je vyjadrené urèitým charakteristickým prí-
vlastkom? „Lipky dojemné,“„milostné Záborie,“ 
takéto prívlastky môžu získaś lokality len na zákla-
de osobnej skúsenosti s nimi. Citový vzśah k nim 
Hurban vyjadruje aj prostriedkami, ktoré sú v poé-
zii neobvyklé - poznámkami za básòou. Veï ako 
by sme sa ináè dozvedeli, že „Klíž je nekoneène 
zádumèivo-dojemná stráò, k jihu obrácena, za 
èasu detinství básnikova vinièím a stromovím vše-
likého druhu posázena, vínem a ovocem proslu-
lá“? Alebo, že„Lipky sa jmenuje divokrásne návrší 
prorostlé rozmanitou køovinou, kudy pìšinkou jde 
se do Kálnice; v Daránskych mlynì, jehož maji-
telka byla køestní matkou básnika, prožil chlapec 
mnohé chvíle nasléchaje køestní matky pøekrás-
ným  pohádkam a prohánìje se po záhradách 
a laukach, po mlynì a rozkošných horách kál-
nických“? Podobných poznámok, v ktorých sa 
Hurban priam vytešuje svojou rodnou prírodou 
a s ochotou nám ju opisuje je až 22. Hurban nám 
však tento svet detstva a mladosti nepredstavuje 
len tak, bezúèelovo, demonštratívne. Po tomto 
výrone spomienok smerom ku svojim drahým 
miestam zvolá: 

vy mého dìtinství ráje, 
vy mých tužeb zdroj a vznik! 

 Pravdepodobne si hneï neuvedomíme 
význam tohto spontánneho výkriku. Neznamená 
však niè menej ako to, že je korunným dôka-
zom o Hurbanovom citovom vzśahu k detstvu, ku 
ktorému sa hlási po päśdesiatych rokoch. Áno, 
svoje detstvo Hurban lokalizuje do beckovskej 
prírody, ktorá mu bola rajom a v ktorej sa rodili 
jeho túžby a sny a nebojme sa povedaś: v ktorej 
sa rodila Hurbanova osobnosś. Hneï potom, ako 
mu z minulosti prenikne z hôr vôòa jeho detstva, 
nasleduje ne¾útostné precitnutie - jeho spomien-
ky sa znova stretnú s prítomnosśou: 

Jak to smutno teï nad vami, 
jak pusto u vašich pat, - 
rozkošný kraj záplavami 
kýmis zdá se mi býś jat! 

Ach, tak teskno, tak bolno mi 
zøíś v ty raje zašlých dnù, 

 Hurban znova pociśuje smútok, ktorý je vyvo-
laný poh¾adom na rodnú krajinu - na kedysi „roz-
košný kraj“. Zdá sa mu, akoby ho niekto zahalil 
záplavou bezútešnosti a beznádeje. Neèudujme 
sa, keï tento poh¾ad na „raj zašlých dní“ mu 
spôsobuje bolesś. Tá bolesś je príliš silná na to, 
aby ju aj citovo odolný Hurban pred nami tajil:

„srdce v hrudi v dví se lomí, 
prsa vzbauøená se dmau!“

 Ale tu si uvedomí, že poèiatoèné pocity stret-
nutia s rodiskom sú síce sk¾uèujúce, až bolestivé, 
ale jeho rodná príroda je  v podstate taká istá ako 
za detstva, pretože stále „dýcha životom“: 

Príroda sic dýše živì, 
jako kdysi dýchala; 
z údolí se závrativì 

ku oblakùm pne skala; 
bauønì, tiše, tak se snaží 
tím, neb jiným korytem 
Váh si bìhaś po Považí 

smutkem dávna pokrytém; 
valnì, skrovnì, - jak kdy pøijde - 

z Podlašida, Kálnice  až 
potok na lup sobì vyjde  

a straší lid velice; 
i to jaro vùní sladkých, 
i to leto klasných vln, 

i ta oøechù považských 

koøenitost i lov srn; 
jaro, leto, jeseò, zima, 
hora údol, rokli svah, 

druh od druha svau pøejímá 
práci daných sobì snah“

 Môže byś pravdivejšie a pôsobivejšie svedec-
tvo o Hurbanových citoch ku krajine jeho detstva? 
Hurbanova príroda ožíva pred našim zrakom! 
Táto strofa je miestom, v ktorom sa nám Hurban 
snaží èo najúèinnejšie sprostredkovaś atmosféru 
rodnej prírody. Tieto verše nám však ubiehajú 
o nieèo rýchlejšie, ako verše predchádzajúce 
- zapríèiòuje to Hurbanov zrýchlený tepot srdca 
- je zadýchaný, keï s nami letí po vrchoch, strmi-
nách, èi po údoliach svojich milých miest. Priam 
nás zasypáva obrazmi jemu posvätných lokalít 
a pri ich popise nešetrí pôsobivými personifiká-
ciami. Týmito nádhernými obrázkami beckovskej 
krajiny nám chce Hurban povedaś, že smútok mu 
nespôsobuje samotná príroda. Pravého vinníka 
nám odha¾uje v ïalších veršoch: 

...než jen príroda je živá, 
národ stínùm rovná se, 

netkne se ho píseò tklivá, 
ani povìsś o spáse. 

 Áno, toto je pravá príèina Hurbanovho smútku 
- sklamanie, ktoré mu spôsobil „národ“ - ¾udia, kto-
rých tu stretáva.  Sú ako tiene, nie je v nich život, 
nie sú schopní rezonovaś s duchom tejto prenád-
hernej prírody. Veï je to práve táto príroda, ktorá 
ho zrodila, v detstve sa nasýtil jej duchom, z kto-
rého silu využil, aby vykonal ve¾ké èiny. Súèasníci 
však nie sú schopní s toto prírodou  komunikovaś, 
zdôveriś sa jej so svojimi žia¾mi, nie sú schopní jej 
naèúvaś a èerpaś z nej energiu, ani nádej na svoju 
spásu. Hurban s nimi nemá z¾utovanie a prísne 
popisuje ich prázdny život:  

„Z ruky do úst, od kolébky 
zpøíma cestou ku hrobu,“
toś hle heslo, jímžto lebky 

krmí vlastní porobu. 
 Je to tvrdá a neúprosná kritika k spôsobu živo-
ta obyvate¾ov tejto jemu drahej prírody. Nedivme 
sa mu - je priamo úmerná Hurbanovmu sklamaniu 
z ¾udí, ktorých pri návšteve stretáva - veï sú to 
jeho rodáci, sú synmi tej istej prírody, ktorá sa aj 
k nemu správala ako matka. Ale Hurbana stretnu-
tie s nimi neteší, naopak, má z nich pocit, akoby 
sa ocitol v Hádovej ríši màtvych:

Stíny bledé mne støetají 
podob valné zmenených, 

pùvod sice svùj netají -
života však nezøím v nich! 

 A ïalej vysvet¾uje, èo ešte nevysvetlil. Èo 
myslel pod povesśami o spáse, a èo ukrýva rod-
ná príroda. Nie, už to nie je idylický popis prí-
rody z detstva. Je to prezentácia jej ducha, ba 
vlastne duchov jednotlivých lokalít v podobách, 
ktoré robili Hurbanovi spoloènosś od útleho veku. 
Potenciál týchto duchov je obrovský a je urèený 
pre tých, ktorí z neho dokážu èerpaś v neúteš-
ných životných situáciách. Zjavujú sa nad nimi v 
zlých èasoch, za tmavej èiernej noci, bez svitu 
mesiaca „kmitají se v nov a v novì nad vami v èas 
zvláštnych zlob“. Sú to obrazy dávnych hrdinov 
a bohatierov, medzi ktorými dominuje povesśami 
opradený  Matúš Èák. V týchto veršoch Hurban 
vzrušene zaznamenáva, ako duchovia týchto 
lokalít ožívajú, ako sa prebúdza  ich driemajúca 
energia:  

V Skalic útrobách to hømívá, 
nad Lašidem vøava zní, 
od Sichrova záø ohnivá, 

Z Trbockého chøest zbraní; 
z Malinovca bohatýøi 

davem dlauhým se hrnau, 
„halló“ vzduchem se to víøí 
až v kostech špiky trnau; 

kosti, ledví to proniká, 
když se hýbe vrchu duch: 

 Áno, Hurban aj po päśdesiatych rokoch pod-
lieha neopísate¾nému vzrušeniu, keï je sved-
kom toho, ako sa ako sa „hýbe vrchov duch“. 
Nezmôže sa na ve¾a slov, je len schopný opísaś 
úèinky tohto zážitku: „až v kostiach špiky trnú“. 
Ale darmo! Hurban je tu sám, nikto iný s ním túto 
prezentáciu ducha prírody nepreciśuje. Pretože 
tento „ruch duchov“ nedokáže vniknúś do duší 
Hurbanových rodákov. Tí sa nedokážu zapoèúvaś 
ani do „búrnych prúdov“ Váhu, aby zaèuli melódie 
stároèných piesní:

ale darmo, vám nevniká 
do duší ten duchù ruch; 

darmo Váhu bauøné praudy 
pìjí staré písnì vám, 

 A Hurban tie piesne vníma a dokonca pod 
vplyvom zážitku sa mu v hrudi rodí nová pieseò 
- no zároveò si uvedomuje, že tento „drahokam 
piesne novejò“ nikto nepoèuje: 

darmo reže se z mé hrudi 
písnì nové drahokam! 

 A to je vrchol Hurbanovho sklamania: veï 
okrem neho, nikto nie je schopný rezonovaś 
s duchom  jeho rodnej prírody, nikomu sa nepriho-
várajú jemu drahé lokality a miesta, nemá s kým 
si zaspievaś staré piesne, a nie je toho, komu by 
zaspieval pieseò vlastnú. Opäś mu stekajú po tvári 
slzy. Márne èaká, že sa mu prihovoria aspoò rod-
né stráne a prejavia mu súcit, ako to èasto bývalo 
za detstva:

Praudohojných slz prívaly 
darmo tekau lícem mým, 

stránì rodné neozvaly 
saucitnì se steskùm mým! 

 Hurban sa však len tak nechce zmieriś s tým, 
èo zažíva pri stretnutí s rodnou prírodou a od svo-
jich hôr a dúbrav žiada vysvetlenie:

Hory moje a daubravy, 
odkud ten váš chabý klid? 

Èi Považí naši slávy 
neobýva Slávy lid? 

 Na túto otázku, v ktorej cítiś výèitku, si odpo-
vedá Hurban sám, a to veršami, ktoré zatínajú do 
živého. V nich totiž naplno zaznie pravda, ktorá 
vysvet¾uje nielen „chabý pokoj“ jeho rodnej prí-
rody, ale aj jej „neznalosś oslavy“ nad tým, že ju 
obýva „Slávy ¾ud“:   

Neprosákly nové vìky 
mrtvou vaši útrobou, 

abyste odkoply svleky 
umaunìné porobou? 

 Ale kto to vlastne stojí pod beckovskými 
horami, aby sa takto mohol  vyjadrovaś o svo-
jom rodnom kraji? Nie, nestojí tu Hurban, ktorý 
sa sem vracia po päśdesiatych rokoch a prejav-
mi sentimentality zapåòa obsah svojej básne. Ale 
stojí tu Hurban, ktorý pred päśdesiatymi rokmi 
ako orlie mláïa vyletel z hniezda - z beckovskej 
prírody, aby sa potom, èo sa rozhliadol po šírom 
kraji, pridal k ïalším orlom už skôr krúžiacim 
ponad  Slovensko. Z výšky rozpoznal dôležité 
súvislosti, videl ako duch jeho rodných hôr je 
zajedno s duchom Tatry - ve¾hôr symbolizujú-
cich Slovensko. V týchto duchovných výškach 
nelietali Štúrovci - lebo oni boli tými orlami, len
tak z potešenia, pretože príhodnú chví¾u nevá-

7www.obec-beckov.skčíslo 1 - február 2018 Beckovské NOVINY



hali zostúpiś na zem a bojovaś s orlím perom na 
klobúku a s meèom v ruke za slobodu „Slávy 
synov“. Keï Hurban musel odložiś meè, vytia-
hol orlie pierko z revoluèného klobúka a s tým 
ako s písacím nástrojom pokraèoval v boji proti 
nepriate¾om svojho národa ïalej. Hurban v èase 
návštevy svojho rodného kraja bol posledný žijúci 
z troch najvýznamnejších štúrovcov. Neèudujme 
sa, že ako jeden zo stavite¾ov „nových vekov“ 
ve¾mi citlivo reagoval na to, v akom rozpoložení
sa nachádza slovenský národ po tých všetkých 
snahách jeho generácie vyslobodiś ho z národ-
nej poroby. Iste oèakával, že ¾ud a príroda jeho 
rodného kraja bude rezonovaś s novými vekmi, 
že nájde kontinuitu so životom z detstva, že Slá-
vy ¾ud bude hrdo vzdorovaś nepriate¾om národa.
 Hurban je však  zdrvený. Jeho rodný kraj  no-
vými vekmi nežije, naopak, tie, ako tvrdí, rodným 
krajom  vôbec nepresiakli. 
 Hurban po veršoch, v ktorých spoznáva trpkú 
pravdu, pomaly precitáva a my tušíme, že jeho 
návšteva v rodnom kraji sa chýli ku koncu. Neza-
budne však uistiś svoje rodné hory a dúbravy, že 
im neprestáva byś verný a žiada ich, aby vyslyšali
pieseò, ktorá sa mu práve rodí v hrudi. Potom
osloví nástroj básnikov - harfu, aby  sa touto pies-
òou rozozvuèala, no nie je to pieseò harmonickej 
melódie, ale sú to stony, ktoré sa majú ozývaś 
celým Považím:

Syn váš verný z dola zpívá, 
slyš jej vlasti na pokon; 

pojï harfo má, nechś ozýva, 
Považím zas tvùj se ston. 

 Hurban touto piesòou akoby chcel naru-
šiś klamlivý pokoj rodnej prírody, veï ako môže 
byś jeho príroda pokojná, òou nepresiakol duch 
nových vekov? 
 Za zvukov tejto piesne sa dráma pod bec-
kovskými horami pomaly konèí. Nad javiskom, 
na ktorom sa odohrávalo Hurbanovo stretnutie 
s minulosśou sa sśahuje opona. Hurban sa vracia 
do prítomnosti. Ešte sa obzrie na scenériu svojej 
rodnej prírody a už uzmierený jej venuje verše: 

Jinak jindy bývalo tu, 
jinak, dá Bùh, bude zas! 

„Èinem zastøít svau holotu“
Boží je k národùm hlas! 

 V týchto veršoch, optimisticky znejúcimi, by 
sme však už darmo h¾adali Hurbanovu snahu 
zúèastniś sa na tejto premene ¾udí svojho rodis-
ka. Necháva ju na toho Najvyššieho. Hurban totiž 
už definitívne svoje rodisko necháva za sebou 
a smeruje po ceste návratu do svojho vtedajšieho 
pôsobiska. Keï príde k Váhu, volá na prievozní-

ka, ktorý ho loïkou preplaví na druhý breh: 
A ty poèkej Pøevozníku 
z Podturecka haušśavy, 

popøejž „Vàby“ své Básníku, 
aś se i on preplaví:

 Hurban ani v tomto finále svojej básne 
neprestáva byś básnikom. Tým, že sa preplavil 
na druhý breh Váhu totiž neznamená, že bude 
prozaicky pokraèovaś na ceste domov, na faru 
do Hlbokého. V ïalších veršoch totiž naznaèuje, 
že na druhej strane ho èakajú „iné“ hory a vrchy 
a „iný“ ¾ud. Èo je po formálnej stránke samozrej-
mé, ale Hurban naschvál zdôrazòuje prívlastky 
„iné“ a „iný“: 

jinýchś hor a vrchù rady 
tahnau jej a jiný lid...

 Vysvetlenie nájdeme v nasledujúcich dvoch 
veršoch, ktoré sú v tejto básni posledné: 

tam javoøinské Poradí, 
tu dìj Bradla, Boru klid.

 Nie, nie sú to len ïalšie zemepisné lokality. Sú 
to miesta, ktoré sú pre Hurbana naozaj iné ako tie 
v jeho rodisku. Totiž všetkými týmito miestami pre-
siakli nové veky. Sú to všetko miesta poznamena-
né jeho èinmi: Poradie a Bradlo - lokality spojené 
so septembrovým povstaním v roku 1848, v kto-
rom bol Hurban k¾úèovou osobnosśou. Bor (Búr) 
- pohorie Malých Karpát, Hurban ho evidentne 
spája s krajom svojho pôsobiska a ako v básni 
naznaèuje, tu nachádza tak prepotrebný pokoj. 
  A èo myslí pod výrazom „iný ¾ud“? Hurban v tých-
to rokoch bol už ve¾mi známou osobnosśou. Za 
svoje aktivity na poli národnom, a hlavne v boji 
proti násilnej maïarizácii, si vyslúžil pomenovanie 
„otec národa“. Zvlášś obyvatelia kopanièiarskych 
oblastí v okolí Myjavy a Brezovej, ale i obyvatelia 
v jeho pôsobisku Hurbanovi prirástli k srdcu a volal 
ich „môj ¾ud“. ¼ud vo svojom rodisku, ktorý sa 
k nemu nehlásil, takto, žia¾, pomenovaś nemohol. 
Slovo na záver
 Po výklade básne Po padesát letech môžeme 
maś zmiešané pocity. Na jednej strane báseò 
dokazuje, že Hurban sa k svojmu rodnému kraju 
hlásil a mal k nemu citový vzśah, èo je v protiklade 
s rozšíreným názorom, že Hurban bol k svojmu 
rodisku ¾ahostajný a spomienky na detstvo jed-
noducho zavrhol. Na druhej strane je táto báseò 
svedectvom ve¾kého Hurbanovho sklamania nad 
tým, že jeho rodný kraj našiel duchovne a národ-
ne zanedbaný a dejinný pokrok, na ktorom sa vo 
ve¾kej miere podie¾al aj on, sa ho vôbec nedo-
tkol. Na tomto mieste je potrebné si uvedomiś, 
že v èase vydania tejto básne sa písal rok 1876, 
teda bolo to obdobie, keï Hurban prežíval skla-

manie v spojitosti so svojím rodným krajom, ale 
ove¾a väèšie sklamania mu spôsobovali dôsledky 
násilnej maïarizácie na slovenský národný život. 
A nie je náhoda, že práve v tento rok si musel 
odsedieś dva mesiace vo väzení v Senici za poli-
tický èlánok v Cirkevných listoch. Nie je vylúèe-
né, že báseò Po padesát letech napísal práve vo 
väzenskej cele. Aj sám almanach Nitra, v ktorom 
táto báseò vznikla, bol poznamenaný týmto skla-
maním. Ako protest proti maïarskému šovinizmu 
ho vydal nie v slovenèine, ktorej pomáhal v roku 
1843 sa zrodiś, ale v èeštine. Ako som už spome-
nul, aj z tohto dôvodu je táto báseò tak málo èíta-
ná. Je teda možné, že práve uvedené skutoènos-
ti prehåbili Hurbanove sklamanie poèas návštevy 
rodného kraja, ktorú uskutoènil po päśdesiatych 
rokoch.  
 Súèasných obyvate¾ov Beckova by negatívna 
skúsenosś Hurbana pri tejto návšteve trápiś nema-
la. Dnešní Hurbanovi rodáci majú totiž ïaleko od 
¾udí - tieòov, ktorých Hurban stretal pri svojej 
návšteve v rodisku. V súèasnosti je aj Hurbanova 
príroda „presiaknutá novými vekmi“. Dnešní rodá-
ci sú si vedomí Hurbanovej ve¾kosti, èo dokázali 
okrem iného, aj v roku 2017 dôstojným priebe-
hom osláv 200. výroèia narodenia svojho ve¾ké-
ho rodáka.  
 Báseò jasne dokazuje Hurbanov až intímny 
vzśah k svojmu rodisku. Hurban bol beckovskej 
prírode vïaèný, že mu posilòovala ducha a s jej 
pomocou prekonával prvé vážne životné pre-
kážky. Sme presvedèení - a báseò to potvrdzu-
je, že Hurban èerpal z jej blahodarného vplyvu 
pri dôležitých krokoch životom, ktoré ho doviedli 
až k ve¾kosti, pred ktorou stojíme aj dnes v úcte. 
Dnešný Beckov spåòa Hurbanovu prianie: Jinak 
jindy bývalo tu, jinak, dá Bùh, bude zas.

  PhDr. Jozef Karlík

Ladislav Mednyánszky - Zvonica (poh¾ad na 
beckovskú krajinu z Obory), olej na plátne; 
28,5 x 37,5 cm; zdroj: Virág Judit Galéria
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 Vnuk Jozefa Miloslava Hurbana sa narodil 
4. apríla 1883 v Turèianskom sv. Martine 
jeho synovi Svetozárovi Hurbanovi Vajan-
skému. Školu vychodil v rodisku, študent-
ské roky prežil v Bratislave a Hodoníne, 
študoval na technike vo Viedni a Brne. 
Pracoval ako redaktor Národných novín, 
od študentských èias bol literárne èinný 
a prekladal. V rokoch 1908 - 1914 uèil 
maïarèinu vo Varšave na ruskom generál-
nom štábe. Po vypuknutí prvej svetovej voj-
ny bojoval ako dobrovo¾ník v ruskej armáde 
a robil tam tlmoèníka. V roku 1917 požia-
dal o prijatie do Èeskoslovenských légií, 
pôsobil v rôznych funkciách. 1. októbra 

1918 ho povýšili na plukovníka a po vzniku Èeskoslovenskej republiky bol 
pridelený na vyslanectvo ÈSR v USA ako vojenský atašé a stal sa vojen-

ským poradcom prezidenta Masaryka vo Washingtone. V diplomatických 
službách pracoval od roku 1924 v Egypte, od roku 1930 vo Švédsku, 
od roku 1937 v USA, pokladali ho za jedného z najlepších diplomatov. 
Prejavil ve¾kú odvahu, keï v roku 1939 odmietol odovzdaś vyslanectvo 
v Nemecku: „Neprijímam žiadne rozkazy od vašej vlády!“ Hurban ako ès. 
ve¾vyslanec (od júna 1943 do júla 1946) mal dobré kontakty s americ-
kým prezidentom F. Roosweltom, v roku 1943 sprevádzal ès. prezidenta 
E. Beneša po USA. Tam mu „otváral dvere k americkému prezidentovi“. 
V roku 1945 bol jeden z troch Slovákov, èo sa zúèastnil v San Franciscu 
na založení Organizácie spojených národov. 
 Vladimír Svetozár Hurban bol jednou z najvýznamnejších osobností zo 
slávneho rodu Hurbanovcov. Zaujímavá je udalosś poèas jeho pôsobenia 
v San Franciscu, starosta mesta pozval jeho manželku O¾gu Hurbanovú, 
rod. Bóorovú, aby pokrstila novú americkú loï SS Berry Victory. Po roku 
sa pre zdravotné problémy vrátil do Èeskoslovenska. Starala sa o neho 
manželka. Vladimír Hurban zomrel v Prahe 26. októbra 1949, pochovaný 
je v Národnom cintoríne v Martine.    ¼ubomír Paulus 

Vladimír Hurban
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 Zaèiatkom februára 2018 sme dostali na OcÚ 
e-maily od návštevníka našej obce z Trenèína, ktorý 
bol zaskoèený súèasným zlým stavom niektorých 
historických domov, predovšetkým kúrie Dubnic-
kých. Nedalo mu nereagovaś, svoje e-maily poslal 
starostovi obce, jeho zástupcovi i do Beckovských 
novín, a popri tomu aj Krajskému pamiatkovému 
úradu v Trenèíne a na Ministerstvo kultúry, pamiat-
kovej inšpekcii, odbor kontroly a inšpekcie. 
 Citujeme z jeho e-mailu obci (meno neuvádza-
me, je známe OcÚ i R-BN): „Nie je na ve¾kú škodu, 
keby takáto pamiatka zanikla takýmto prístupom, 
ako sa to deje teraz? To si nevieme naozaj už niè 
vážiś, hlavne svoju minulosś a využiś do budúcna 
a pochváliś sa svetu? Veï maś v Beckove takúto 
vyzdobenú (sgrafito na fasáde) kúriu by bolo nieèo 
fantastické!!!“
 Na výèitku: „Dúfam, že vo Vašej odpovedi 
nezaznie hneï v prvej vete, že objekt je v rukách 
súkromných osôb, spoloènosti,“ starosta obce 
Ing. Ján Križan uviedol: „Konštatujem, že toto je 
ten zásadný problém, ku ktorému chcem pripojiś 
ešte pár súvislostí. ...vlastnícke právo patrí medzi 
najsilnejšie práva vôbec. Obec ako stavebný úrad 
od môjho nástupu do funkcie starostu (02. 01. 
2015) vykonala nieko¾ko krokov v rámci svojich 
zákonných kompetencií na upozornenie devastácie 
kultúrnej pamiatky, vrátane vykonaného štátneho 
doh¾adu a následne vyrubenej pokuty. Obdobné 
kroky na záchranu kultúrnej pamiatky v súèinnosti 
s obcou vykonal i KPÚ v Trenèíne, ktorý k uvede-
nej situácii zaujal takisto nekompromisné stano-
visko tak, ako mu to v rámci kompetencií umožòu-
je zákon. Napriek týmto krokom zatia¾ k náprave 
nedošlo, a preèo je asi tomu tak, nám signalizuje 
i výpis z LV è. 2518 (v LV je uvedená obmedzujú-
ca poznámka o zriadení exekuèného záložného 
práva na nehnute¾nosś - pozemky a budovu - exe-
kútorským úradom z Považskej Bystrice).“
 Žia¾, fakty sú takéto, a starosta konèí: „...ïaku-
jem za Váš záujem o historickú pamiatku v obci 
a chcem Vám oznámiś, že uvedený stav nie je nám 
¾ahostajný a budeme naïalej pracovaś na tom, aby 
došlo k jeho náprave.“
 O vyjadrenie sme požiadali aj KPÚ v Trenèíne, 
odpoveï si preèítajte na str. 17.
 Kúria Dubnických bola postavená v blízkosti 
Dolnej brány na parcele s pôvodne dvoma stre-
dovekými domami, z ktorých sa zachovali pivnice 
a èasti múrov prízemia. Starší, trojpriestorový dom 
bol v èasti dnešného východného krídla (od cesty), 
mladší bol umiestnený pod dnešným západným 
krídlom (od sirotinca). Niekedy v druhej polovici 16. 
storoèia boli oba domy zlúèené do renesanèného 
kaštie¾a s trojkrídlovým pôdorysom, so stredným 
prejazdom a s hlavnou fasádou orientovanou do 
námestia. Budova sa od prvej štvrtiny 17. storoèia 
vyznaèuje typickým valcovým nárožným arkierom, 
oknami s kamennými profilovanými rímsami a fasá-
dou zdobenou diamantovým kvádrovaním v techni-
ke sgrafita - obr. 1.
 Kúriu v roku 1885 predal jej posledný majite¾, 

zeman Ondrej Dubnický, za 10 000 korún obci za 
úèelom zriadenia štátnej školy (3) a tomuto úèelu 
slúžila vyše 100 rokov. Priestory kúrie slúžili škol-
stvu aj po otvorení novej základnej školy v roku 
1959. V západnom krídle na poschodí bývali dlhé 
roky školské dielne a v prízemí sa v jednej triede 
vyuèovalo, vpravo od vchodu bola školská kuchyòa. 
Na poschodí východného krídla bol uèite¾ský byt 
a smerom od parku „horná“ škôlka. Medzi kúriou 
a sirotincom, v jednopodlažnej budove, bola zria-
dená školská jedáleò, ktorá fungovala ešte v 80. 
rokoch. Tieto priestory sa aj v 90. rokoch využívali 
pri kultúrnych podujatiach, bývali v nich výstavy 
pri prvých Beckovských letných slávnostiach (od 
1998). Definitívne prestala byś v majetku obce 
v roku 2003. 
 Koncom 90. rokov sa prezentovala na verej-
nosti snaha vtedajšieho vedenia obce využiś kúriu 
na zriadenie nových  priestorov pre obecný úrad. 
V akademickom roku 1998/1999 vznikla na fakulte 
architektúry  STU v Bratislave štúdia Kaštie¾ Dub-
nických v Beckove - vedúca ateliérovej tvorby 
Ing. Arch. Jarmila Lalková - FA STU Bratislava - 5. 
študijná skupina Katedry ochrany a tvorby v pamiat-
kovom prostredí. Výkresy sú dodnes na OcÚ - štu-
denti pripravili: Súèasný stav - poh¾ad západný, 
severný, východný, južný; Slohová analýza - 1. a 2. 
nadzemné podlažie, krov; Architektonický detail - 
okno, sgrafito; Výkres stavebných úprav a položiek 
- 1. a 2. nadzemné podlažie, krov; Návrh - poh¾ad 
východný a západný; Návrh - 1. a 2. nadzemné pod-
lažie, podkrovie, suterén; Farebné riešenie fasády; 
Perspektíva. Výkresy boli prezentované verejnos-
ti v priestoroch obecného úradu a v „papieraku“ 
poèas BLS v roku 1999. Bol to, žia¾, krásny, ale 
nerealizovaný sen. 
 V roku 2003 obec ako vlastník predala kúriu do 
vlastníctva spoloènosti s ruèeným obmedzeným. 
Kúria sa èasom dostala do zálohy v banke a tiež 
opakovane zmenila vlastníkov (4). 
 Dá sa povedaś, že napriek propagovaným 
zámerom i realizovanému pamiatkovému i arche-
ologickému výskumu (2) kúrii zmena vlastníka 
neprospela. Poslednou kvapkou bolo odstránenie 
strechy v lete 2014, èo sa prejavilo na jej dnešnom 
havarijnom stave. 
 Je to smutné. Mnohí Beckovnia sú síce hrdí na 
našu slávnu minulosś, veï od 14. do 18. storoèia 
sme boli mesto, pýšia sa osobnosśami, ktoré sa tu 
narodili alebo tu pôsobili, snáï každý vie dakoho 
významného menovaś, ale súèasná realita je v roz-
pore s tým, èo by sme mohli maś, keby... Keby v 
historickom jadre nebolo vidieś ruiny (kúrie Dub-
nických a Kollárovcov, hradby, domy), zanedba-
nosś (bývalý dom dôchodcov) a celkovú chudobu 
- dedièstvo 20. storoèia. Nezachovali sa mnohé 
hmotné pamiatky, a to nemám na mysli len kaštie¾ 
Medòanských. Z dnešného stavu neve¾mi vidieś 
pôvodnú zástavbu, takže ani nechápeme, kam sa 
bývalých dvetisíc obyvate¾ov pomestilo, napriek 
tomu, že èasś z nich bývala mimo hradieb. To, èo 
sa po roku 1989 podnes urobilo v podhradí, nesta-
èí, aby sme nadviazali na zašlú slávu... Ale máme 
aj výrazné pozitíva. Úspešne rekonštruujeme Bec-
kovský hrad, v dobrom stave sú kostoly, exteriér aj 
interiér, kláštor, našśastie, aj iné objekty (kúria Amb-
rovec, domy okolo námestia, aj nedávno zrekon-
štruovaný Altusovec i bývalý Jaškov dom). Lenže 
Beckov nie je len hrad, ani v minulosti nebol, Bec-
kovské panstvo bolo rozsiahlejšie, ako je súèasný 
kataster obce (4), a to nás zaväzuje. Chceme maś 
krásne historické jadro, celoroène obývané domá-
cimi a sezónne vyh¾adávané turistami, ktorí tu nájdu 
ubytovanie, kvalitné jedlo, pozitívne zážitky z návštev 
historických budov „vnútra mesta“, z podujatí, kto-

ré sa konajú na hrade, v múzeu i v podhradí, prí-
padne duchovné zážitky z pobytu v kláštore? Áno? 
Tak popri hrade podporme aj záchranu Kúrie Dub-
nických, rekonštrukciu parku, nájdime cestu na 
záchranu hradieb. Dajme si šancu na vytvorenie 
„najkrajšieho“ miesta na zemi - nášho domova, pre 
nás i našich potomkov.  Mgr. Dana Badžgoòová   
Poznámky
 1) Beckov 1. Jozef Karlík, zostavovate¾. Vydal 
WillArt Nové Mesto nad Váhom pre Obec Beckov 
2006, s. 163.
 2) V. Horáková, Beckov - kúria Dubnických. 
Pamiatkový výskum. Bratislava 1998.
 3) Ondrej Dubnický sa tak stal prvým miesto-
predsedom kuratívia a barón Edmund Medòan-
ský, krajinský poslanec, bol prvý predseda kuratí-
via štátnej školy v Beckove. 
 4) Obec Beckov prejednávala na OZ 27. 6. 
2003 predaj Kúrie Dubnických, v BN è/2003, 
s. 2, sa o tom píše: „Dòa 27. 6. 2003 OZ vzalo 
na vedomie informáciu firmy TRANSMODUL 
oh¾adne záujmu o kúpu nehnute¾nosti Kúria 
Dubnických a postupnosti prác pri zozna-
movaní sa technického stavu a podmienok, 
ktoré stanovuje KPÚ v Trenèíne. Schválilo 
predloženú zmluvu o budúcej kúpnej zmlu-
ve s doplnkami: výška ceny nehnute¾nosti
1 050 000 Sk, zálohu vo výške 100 000 Sk 
zaplatiś do 1. 9. 2003, sankcia vo výške priamych 
nákladov.“ Predaj kúrie bol schválený na mimo-
riadnom zasadnutí OZ dòa 17. 10. 2003. V BN 
3/2003, s. 2, sa uvádza, že: „Na základe znalec-
kých posudkov je budova vo ve¾mi zlom stave, 
neobývaná a chátra. Èím dlhšie by sa èakalo 
s predajom, tým by sa jej stav zhoršoval. Pretože 
sa nachádza v historickom jadre obce a je tiež 
kultúrnou pamiatkou, je nevyhnutné s òou nieèo 
urobiś. Zámer kupujúcej firmy obnoviś jej pôvod-
ný charakter a vybudovaś tu penzión a reštauraè-
né zariadenie, by obci ve¾mi pomohlo. OZ schvá-
lilo predaj nehnute¾nosti Kúrie Dubnických, dom 
è. 3 na parc. è. 624 a dom è. 4 na parc. è. 625 
a pozemky v k. ú. obce Beckov za cenu 500.000 
Sk pre TRANSMODUL, s.r.o., Štvrtok è. 16.“ 
Uz.è.282/2004 OZ z 10. 9. 2004 neschválilo 
odpredaj èasti pozemku pred Kúriou Dubnických 
è. 686/1 o výmere 198 m2. Uz. è. 299/2004 z 8. 
10. 2004 OZ schválilo žiadosś firmy TRANS-
MODUL, s.r.o., Štvrtok n. V. è. 16, o dlhodobý 
prenájom pozemku pred Kúriou Dubnických pre 
potreby parkovania a letnej terasy. In: BN 3/2004, 
s. 2 a 3.
Súèasným vlastníkom je od 12. 6. 2012 Kúria 
Dubnických, s.r.o., so sídlom Beckov è. 3. 
 5) Kristína Daneková, Pomery na panstve 
Beckov v 16. - 18. storoèí. Diplomová práca. 
Trnavská univerzita 2017.  
Obrázky
Obr. 1: Sgrafito na fasáde kúrie, 2014. Foto: DB
Obr. 2: Kuria Dubnických - L. Medòanský, okolo 
1890. Zdroj: Virág Judit Galéria 

Kúria Dubnických v centre pozornosti
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Chystajte si deti masky, bude smiech a špás!
Fašiangový karneval dnes prišiel medzi nás.

Krá¾ a šašovia, všetci sú už tam,
detský karneval, práve prišiel k nám!

 Práve touto piesòou zaèínal karneval v našej materskej škole. Nechýbali 
originálne masky, zábava a obèerstvenie. Pani uèite¾ky pripravili pre deti boha-
tý program a deti sa na chví¾u stali niekým / nieèím iným. Okrem rozvíjania 
fantázie si deti mohli vyskúšaś svoje pohybové zruènosti v rôznych súśažiach 
a hrách. Našu MŠ navštívila aj Simsalala so svojím hudobno-pohybovým pro-
gramom, ktorému sa deti ve¾mi potešili.
 Na naše milé prekvapenie sa aj dnes nájdu ¾udia, ktorým nie je naša 
materská škola ¾ahostajná. V 1. triede bola potrebná výmena koberca a vïaka 
ochote a sponzorskému daru pána Miroslava Mahríka sa nám ho podarilo 
vymeniś a vynoviś triedu najmenších detí. 
 Deti aj pani uèite¾ky sa tešia na ïalšie zážitky a akcie, ktoré nás ešte do 
konca šk. roka v MŠ èakajú. Mgr. Andrea Bartóková, zástupkyòa pre MŠ

Fašiangový karneval v škôlke

Milí obèania, 
 aj v tomto roku máte možnosś poukázaś 2% svojich daní za rok 2017 
pre vybranú neziskovú organizáciu. Potešilo by nás, keby ste sa rozhodli 
pomôcś našej / vašej základnej a materskej škole. Tento príspevok vás 
niè nestojí, pretože daò by ste inak odviedli štátu. Ak sa rozhodnete 2 %
darovaś práve pre Rodièovské združenie, finanèné prostriedky budú 
použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu (uèebné pomôc-
ky), mimoškolskej èinnosti (krúžková èinnosś) a na skvalitnenie vybavenia 
základnej a materskej školy. 
 Tlaèivo s údajmi našej školy vám zasielame prostredníctvom Beckov-
ských novín. Taktiež  je k dispozícii aj na webovej stránke školy: www.
zs-beckov.edupage.org a v kancelárii školy. 
 Vyplnené tlaèivo spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestná-
vate¾a môžete odovzdaś našej pani ekonómke v škole alebo priamo na 
daòovom úrade. Za prejavenú dôveru vám úprimne ïakujeme.

  Rodièovské združenie, Mgr. Jozef Pekaroviè,
riadite¾ školy v Beckove

DVE PERCENTÁ Z DANÍ
  Vianoce sú považované za najkrajšie sviatky roka, spájajú rodinu a dávajú 
každému z nás príležitosś na chví¾u spomaliś, zamyslieś sa... Tento vianoèný 
èas vládol aj v našej škole. Vonku zaèali poletovaś snehové vloèky a škola 
sa napåòala žiakmi, rodièmi i ostatnými návštevníkmi, ktorí ešte chceli využiś 
poslednú príležitosś na nákup vianoèných darèekov pre svojich blízkych. 
V priestoroch našej školy sa totiž 21.12.2017 organizovala Vianoèná burza, 
na ktorej žiaci spolu s uèite¾kami predávali svoje výrobky. V tento deò si žiaci 
už od rána pripravovali rôzne ozdoby na stromèek, vianoèné vence, zdobe-
né medovníèky a iné. Na burze celá chodba rozvoniavala vôòou vianoèných 
oblátok, vianoèného punèu, výborných zemiakových placiek a iných dobrôt. 
Tieto výrobky žiaci predávali za symbolické ceny a výśažok z tejto akcie si kaž-
dá trieda pripísala do svojho triedneho fondu. Súèasśou burzy boli i tvorivé 
dielne, kde sme si mohli pozrieś, ako sa vyrábajú vianoèné oblátky, svieèky, 
èi vianoèné gule. 
 Poïakovanie patrí všetkým žiakom, rodièom a ostatným, ktorí sa zúèastnili 
burzy, èi už ako predávajúci alebo kupujúci. Obzvlášś chcem poïakovaś pani 
I. Martišovej, ¼. Hajdúškovej a J. Juríkovej, ktoré sa postarali o tvorivé dielne. 
Taktiež ïakujem p. uè. V. Hladkej, ktorá celú túto akciu pripravila a všetkým 
uèite¾kám i vychovávate¾kám, ktoré sa podie¾ali spolu so svojou triedou na 
tvorbe výrobkov. Verím, že táto akcia sa páèila všetkým a v budúcnosti bude 
dobrým zvykom v tejto akcii pokraèovaś. 

   Mgr. Anna Èièalová, zástupkyòa riadite¾a školy

VIANOÈNÁ BURZA

Hlúpa žaba
 Raz išla žaba v jeden letný deò so svojimi kamarátkami Žofkou a myš-
kou Katkou. Išli sa napiś ku Katke domov. Kým nalievala myška a Žofka 
vodu, žaba im ukradla nádobku so žuvaèkami a druhú nádobku s vodou. 
Myška a Žofka h¾adali obidve nádobky. Ale nenašli ich. Žofka bola pozorná 
a uvidela, že žaba má mokrý batoh. Pozrela sa do batohu a našla myškine 
obidve nádobky. Prišli na to, že žaba ich využívala celý èas a kradla im veci.
Pouèenie: Never ¾uïom i keï sú tvoji kamaráti.

  Viki Polonská, Dominika Štefániková - 6. roè.

Medveï a zajac
 Bol raz jeden zajac v lese na èuèoriedky. Náhodou sa medveï pre-
chádzal po lese a zajac Ferko ho ve¾mi prosil, aby mu pomohol nazbieraś 
èuèoriedky. Medveï mu odpovedal: „Pomôžem ti, ale musíš pomôcś aj ty 
mne.“ Zajac mu prisahal, že mu pomôže. A tak medveï spolu so zajacom 
zbierali èuèoriedky. „Ja som ti pomohol a teraz pomôž ty mne,“ prosil med-
veï, „ideme zbieraś jahody.“ Zajac sa len usmial a odpovedal medveïovi: 
„Nepomôžem ti, lebo sa mi nechce!“ Medveï zostal stáś zhrozený nad 
to¾kou drzosśou, zajac sa otoèil a odišiel.
Pouèenie: Nikdy never ¾uïom, ktorých dobre nepoznáš.

  Maruschka Babulicová, Zojka Betáková, Joja Bartošová - 6. roè. 

Vlk a medveï
 Jedného dòa sa medveï rozhodol, že pôjde nazbieraś  jedlo na zimu. 
Poèas h¾adania našiel útulný domèek. Zaklopal a vraví: „Býva tu niekto?“ 
Otvoril nazúrený vlk: „Èo chceš ty škaredý  medveï?“ Medveï si vzdychol 
a odpovedal: „H¾adám jedlo na zimu. Nedal by si mi krajec chleba, pro-
sím?“ Vlk mu odpovedal ešte zúrivejšie: „Odpá¾, niè ti nedám!“ A tak med-
veï išiel domov. Medzitým si vlk zakúril v kozube a zaspal. Lenže vyskoèila 
iskierka a vlkovi zhorel dom. A tak išiel k medveïovi. Zaklopal mu na dvere 
a pýta sa: „Prosím, môžem ísś ïalej?“ Medveï mu odpovedal: „Nie, ako ty 
mòa, tak ja teba nepustím dnu!“
Pouèenie: Nerob druhým to, èo nechceš, aby robili tebe.

  Jakubko Hrnèiarik, Paśo Uko - 6. roè.

Tvorba našich žiakov na hodinách
literatúry

Školské kolo sa konalo 14. 2. 2018.
Umiestnili sa títo žiaci:
1. kategória - poézia: 1. miesto Kris-
tína Brišková, 2. roèník; 2. miesto 
Marko Szijarto, 2.  roèník; 3. miesto 
Nataša Kubicová, 2. roèník; próza: 
1. miesto Ján Ondrejoviè, 4. roèník; 
2. kategória - próza: 1. miesto Lívia 
Múdra, 7. roèník; 2. miesto Radovan 
Ondrèka, 5. roèník.
 Umiestneným žiakom gratulujeme 
a všetkým súśažiacim ïakujeme za ich 
aktívnu úèasś.  ZŠ

Súśaž v prednese poézie a prózy
Podjavorinskej Bzince
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 K pestrému spoloèenskému životu patria aj plesy. Plesy firemné, plesy 
rôznych organizácií alebo združení, mládežnícke, školské, plesy športovcov, 
hasièov, plesy rodièovské, plesy farské, obecné, mestské, krajské, reprezen-
taèné... 
 Všetky tieto podujatia spája chuś sa zabávaś, odreagovaś sa, spoloèen-
sky sa vyžiś po pracovných povinnostiach. Plesy sú výbornou príležitosśou na 
zábavu, na tanec a na príjemný kultúrny zážitok. 
 Sobotný veèer, 3. február, plný kultúrny dom plesajúcich hostí, krásna 
výzdoba, zábavný program, chutná veèera... a mohol by som vypoèítavaś ešte 
ïalej... Tak to bol ïalší roèník nášho plesu rodièov, pedagógov, zamestnan-
cov a priate¾ov školy. Na to, že to bola obrovská akcia, tak to dopadlo úplne 
fantasticky. Ïakujem všetkým, ktorí sa prišli zabaviś a verím, že sa vám všet-
kým páèilo...
 Ve¾ké ïakujem vyslovujem pani uèite¾kám, ktoré sa pod vedením pani uèi-
te¾ky Hladkej postarali o prekrásnu výzdobu, našim úžasným tetám kuchár-
kam na èele s pani Gábovou za výborné jedlo. Taktiež sa chcem poïakovaś 
pánovi Strakovi a pánovi Martišovi za výpomoc v bare a pani Hrušovskej, ktorá 
mala pod palcom finanèné zabezpeèenie plesu. 
 Celý program sa niesol pod režisérskou taktovkou pani uèite¾ky Godálovej 
a pani uèite¾ky Kreperátovej, ktoré nacvièovali tance i spevácke vystúpenia so 
žiakmi, za èo im patrí prejav úcty a poklony. 
 O dobrú náladu sa už tradiène postarala hudobná skupina Rytmus z Novej 
Bošáce, ktorá hrala skoro až do bieleho rána. Skvelá nálada taneèných kôl sa 
striedala so spevom prítomných. 
 Zábava bola naozaj výborná, tombola pre tých vylosovaných bola už len 
tou pomyselnou èerešnièkou a družná zábava nám vydržala až do skorých 
ranných hodín. 
 A èo dodaś na záver? Snáï, že o rok sa vidíme znova. 
 A v neposlednom rade sa chceme poïakovaś všetkým, ktorí veno-
vali ceny do tomboly:
Kolektív ZŠ s MŠ J. M. Hurbana, Beckov; Starosta obce Beckov; Radoslav 
Macejka - Radotherm, Beckov; Ing. Marek Jambor; REX plus, s.r.o., Beckov; 
Ekopol, spol. s.r.o, Nové Mesto nad Váhom; Double Agency, s.r.o., Boris Kl-
èovský, Beckov; F - PLUS s.r.o., Beckov; 22Bikes, Nové Mesto nad Váhom; 
Autoservis - Milan Tománek, Tr. Stankovce ; Bižutéria - Anna Balážová, Myja-
va; Citroën, Nové Mesto nad Váhom; Fox Racing Slovakia, Horná Streda; Gast-
ro Star, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom; Hôrka s.r.o - mäsovýroba, Trenèi-
anska Teplá; Hrad Beckov - Záujmové združenie; Ing. Jaroslav Martiš; Jakub 
- Pneuservis, Nové Mesto nad Váhom; Jaroslav Straka; KLIMAT - Ján Skovajsa, 
Beckov; Kvetinárstvo Angela, Myjava; Kvety Tessa s. r. o., Myjava; Kvety Marta 
Balážová, Myjava; Lauris R. M. s. r. o., Kálnica; Linde - Ladislav Vanek; Luboš 
Prokopenský; Mabonex Slovakia, spol. s r. o., Piešśany; Mgr. Andrea Kreperá-
tová; Mgr. Lenka Varaèková; Orava - Milk, Leštiny; Originálny šperk - Kristína 
Mjartanová; Ovèín Beckov - Farma Miroslav Cipciar; Pavol Bánovský; Platanus 
s. r. o., Beckov; Po¾nohospodárske družstvo Beckov; Rastislav Štefánik; R. D. 
A., Nové Mesto nad Váhom; ROYALDOM, s.r.o., Èastkovce; Sevotech spol. s 
r. o., Beckov; Stanislav Danek; Víno SARDO, Myjava; Vladimír Košnár - K. V. 
KANÁL, Nové Mesto nad Váhom. Mgr. Jozef Pekaroviè, riadite¾ školy

Rodièovský ples 2018
 Predveèer lyžiarskeho som utekala do postele, lebo som sa nevedela 
doèkaś rána. Ani som oka nezažmúrila, tak som sa tešila. Koneène prišiel 
pondelok!!! Ráno nás už autobus èakal pre školou. Posledné objatia, vzduš-
né božteky rodièom, posledné mávnutia a hurá Makov! Cesta do Makova trva-
la asi hodinu. Keï sme vystúpili z autobusa, zostali sme na chví¾u sklamaní. 
Po snehu ani náznak. Mnohým prebehlo hlavou: „A teraz èo?“ Dlho sme ale 
nerozmýš¾ali. Zobrali sme si batožinu a išli sme sa ubytovaś. Po vybalení sme 
išli na svah, kde na naše prekvapenie bolo asi 30 cm snehu. Tu sme sa roz-
delili do skupín. Tí, ktorí vedeli lyžovaś a tí, ktorí nevedeli lyžovaś. Po výcviku 
sme išli naspäś do hotela. Ale tým sa deò neskonèil. Veèer sa zaèal nádherne 
a vtipne. S babami sme si kúpili š¾ahaèku a spravili sme si š¾ahaèkový veèer. 
Ohadzovali sme sa š¾ahaèkou. V ten veèer som si musela trikrát umývaś vlasy. 
Na druhý deò ráno sme vstali o 7.30 hod. Išli sme na raòajky. O deviatej sa 
išlo lyžovaś. Boli sme tam až do obeda. Na obed sme išli do hotela. Veèer bola 
vždy zábava. 
 V utorok veèer nás uèil ôsmak Samko Heèko boxovaś. To sme sa všetci 
ve¾mi zabavili. Ale na ïalšie ráno sa nám nechcelo vstávaś, tak sme naschvál 
zaspali na izbe. Lenže inštruktori to zbadali a zaèali nás budiś - dvíhali nás 
z postele.
 Najkrajšie boli noci, lebo vtedy sme najviac vymýš¾ali. To sme sa navzá-
jom prepašovávali do izieb a vyvolávali duchov. A takto išiel deò za dòom. 
Až prišiel posledný deò. V tento deò sme mali preteky na svahu, ktoré sme 
pod¾a inštruktorov zvládli výborne. Prvé miesto z dievèat získala Eliška Hladká 
a z chlapcov to bol Radko Ondrèka. Jediné, èo nás naštvalo, bolo to, že zaèa-
lo nádherne snežiś a nám sa už konèil lyžiarsky výcvik. 
 Všetko sa raz konèí. Aj najkrajšiemu lyžiarskemu výcviku bolo koniec a my 
sme sa tešili, že uvidíme našich rodièov. Nebolo nikoho, komu by sa nepáèilo. 
Všetci sme odchádzali plní zážitkov.   Vaneska Jordánová, 7. roèník

Lyžiarsky výcvik

  V piatok 22. decembra sa konal prvý roèník Vianoèného turnaja vo florba-
le o putovný pohár riadite¾a školy, ktorého sa zúèastnili štyri družstvá (A-team 
ZŠ s MŠ Beckov, B-team ZŠ s MŠ Beckov, Hasièi Beckov, 1. FK Beckov).
  Je to pomerne mladý šport a o to viac pre mládež populárnejší. Celý turnaj 
sa niesol v duchu FAIR PLAY hry, priate¾stva, ale pravé športové zápolenie 
zvíśazilo. Hráèi „bojovali“ o každú loptièku a úspešne vsietený gól. Hralo sa 
pod¾a platných pravidiel florbalu 4+1. Z celkového prvenstva sa napokon tešil 
A-team ZŠ s MŠ Beckov, ktorý v dramatickom rozhodujúcom zápase porazil 
1. FK Beckov v pomere 3:2.
 Turnaj mal dobrú úèasś a ešte lepšiu kvalitu. Som rád a zároveò chcem 
poïakovaś všetkým zúèastneným za oslavu tohto krásneho sviatku pokoja 
športom. 
 Florbal pôvodne vznikol vo Švédsku, kde sa táto hra hrávala od polovice 
70. rokov. Táto nová hra má svoj pôvod na celom svete, pretože podobné 
hry florbalu sa hrávali poèas 19. storoèia. Napríklad v Severnej Amerike a 
Anglicku bol floorhockey vytvorený z ¾adového hokeja, v Austrálii populárny 
pozemný hokej sa pretransformoval do halového hokeja. Prvý turnaj sa hral v 
Michigane v roku 1962. 
 Keï prišiel tento šport do Európy, bol puk èoskoro nahradený loptièkou 
z umelej hmoty, ktorá je svojim prevedením skoro totožná s tréningovou lop-
tièkou basebolistov. Podstata florbalu sa mohla objavovaś v mnohých rozma-
nitých formách hier, ale to nebol florbal, pokia¾ Švédi nezaložili prvú oficiálnu 
národnú Florbalovú federáciu 7. novembra 1981 v Sale, Švédsko. Keï uzre-

la svetlo sveta prvá oficiálna brožúra pravidiel v septembri 1983 a urèilo sa, 
že okolo ihriska bude použitý mantinel, moderný florbal urobil svoj prvý krok 
smerom ku organizovanému športu. V tom èase sa florbal dosś odlišoval od 
toho, ako ho poznáme dnes, ale položili sa základy medzinárodného napre-
dovania v tomto novom vzrušujúcom kolektívnom športe, ktorý fascinuje ¾udí 
na celom svete.
 Na Slovensku sa plastová hokejka s ohnutou èepe¾ou a deravou plasto-
vou loptièkou po prvý raz objavila v roku 1999. Mgr. Jozef Pekaroviè
Vyhodnotenie:
1. miesto: A-team ZŠ s MŠ Beckov  3. miesto: Hasièi Beckov
2. miesto: 1. FK Beckov    4. miesto: B-team ZŠ s MŠ Beckov

Vianoèné sviatky sme v našej škole oslávili športom

 V dòoch 13. a 14. januára sa uskutoènil už 9. roèník Novomestského 
pohára Fedory Kalenèíkovej v krasokorèu¾ovaní. Po prvýkrát na òom štartova-

la aj žiaèka našej školy Nela Barteko-
vá. Druháèke Nelke sa podarilo získaś 
krásne umiestnenie. Len o pár bodov 
jej ušla medaila. Skonèila na 4. mies-
te v kategórii basic mladšie. K tomuto 
krásnemu úspechu srdeène blahoželá 
triedna pani uèite¾ka Zuzana Szijartová, 
vedenie školy a tiež redakcia BN. Nelke 
želáme, aby sa jej naïalej darilo zdolá-
vaś krasokorèuliarke méty, a aby naïalej 
žala úspechy svojej poctivej prípravy na 
tréningoch. A najmä prajeme, aby ju 
tento šport napåòal radosśou. 
Nelka, len tak ïalej!     RP

Krasokorèuliarska nádej z Beckova
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Spoloèenská kronika (január - február 2018)

Narodili sa:     Patrik Ševèek, Alica Gazdíková
Blahoželáme
50 rokov:    Mária Šulejová, Eva Bubeníková
55 rokov:    Jaroslav Fiedler, O¾ga Koníèková
60 rokov:    Peter Rau
65 rokov:    Marta Pavlíková, Vladimír Šimonèic
70 rokov:    Jozef Štefánik, Ivan Vazovan, Daniela Šimková,
      Margita Šrámková
75 rokov:    Jaroslav Švehla, Rudolf Šimko
80 rokov:    Jozef Lacko, Stanislav Kadleèík
Rozlúèili sme sa: Mária Koníèková, Anna Klèovská, Ján Èikel,
       Ján Šutovský, Jozef Vranka, Mária Hajdúšková 

  Pripravila A. Benková

 Psychologièka sa prechádzala po miestnosti poèas prednášky o zvlá-
daní stresu. Keï zdvihla pohár s vodou, každý z prítomných oèakával, že sa 
spýta: „Je pohár z polovice prázdny alebo z polovice plný?“
 Namiesto toho sa usmiala a spýtala sa ¾udí, ko¾ko si myslia, že pohár 
váži. Odhadov bolo ve¾a, ona však povedala: „Na skutoènej hmotnosti nezá-
leží. Záleží na tom, ako dlho pohár držím. Pokia¾ ho držím minútu, nie je to 
žiadny problém. Keï ho budem držaś hodinu, bude ma bolieś ruka. Keby 
som ho držala celý deò, moja ruka by sa cítila paralyzovaná. V každom prí-
pade je pohár stále rovnako śažký, ale èím ho dlhšie držím, tým śažší sa zdá.“
 Potom pokraèovala: „Stres a starosti sú rovnaké ako tento pohár. Mys-
lite na nich chví¾u a niè sa nestane. Myslite na nich o nieèo dlhšie, zaènú 
vás zraòovaś. A ak sa nimi budete zaoberaś celý deò, budete sa cítiś paraly-
zovaní - neschopní èoko¾vek urobiś.“
 Dôležité je nezabúdaś svoje stresy uvo¾òovaś. Každý veèer, èo najskôr 
to pôjde, odhoïte všetky svoje bremená. Neśahajte ich so sebou po celý 
veèer až do noèného spánku. Nezabudnite svoj pohár vèas odložiś!

  Zdroj: internet 

ÚVAHA O STRESE

 Vybrala si profesiu zdravotnej sestry - obetavosś 
a pomoc chorému a trpiacemu èloveku mala nie-
len v náplni práce, ale zahrnula ju aj do svojho 
vo¾ného èasu. Dlhé roky sa starala a stále sa 
stará o chorých v našej obci, pomáha im radami 
aj èinmi. V 90. rokoch bola poslankyòou obec-
ného zastupite¾stva, dodnes je èlenkou sociálnej 
komisie. Dokonca aj èasś svojho osobného vo¾na 
darovala obci - tentoraz ako speváèka v Beckovs-
kom speváckom zbore. A zvyšok síl venuje sebe 
a svojej rodine... 12. februára oslávila 70 rokov. 

 Ku krásnemu životnému jubileu želáme Daniele 
Šimkovej všetko najlepšie, najmä dobré zdra-
vie, nech jej láska k ¾uïom i životu zdobia tvár 
úsmevom po dlhé roky. Redakcia BN

Gratulujeme Daniele Šimkovej

Pôvaby slovenèiny
Jednu f¾ašu sme vypili do jednej, do tretej pol druhej a do štvrtej 
trištvrte tretej.
Poznámka: Tomuto iná národnosś nemôže rozumieś, iba žeby pili 
s nami.   KV

 Rok 2017 sa nesie v znamení osláv 30. výroèia od zaèiatku pôsobenia 
pôvodného programu Európskej únie v oblasti celoživotného vzdelávania. Pro-
gram Erasmus Plus poskytuje finanèné granty pre široké spektrum akcií a akti-
vít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Jeho cie¾om je 
umožniś aktívnym úèastníkom jeho programov zlepšiś si poznatky, zruènosti, 
nadviazaś a podporovaś projektovú spoluprácu v rámci partnerstiev a zdie¾aś 
inovácie vo vzdelávaní.
 Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novom Mesto nad Váhom sa 
v rámci programu Erasmus Plus úspešne zapojila do vzdelávacích mobilít pre 
uèite¾ov financovaných zo zdrojov EÚ a v rámci výzvy 2017 vypracovala projekt 
s názvom Opening Horizons. Cie¾om tohto projektu bolo absolvovaś kurzy pre 
uèite¾ov zamerané na: Vzdelávanie žiakov so špecifickými potrebami a Kreatívna 
metodológia vo vyuèovaní anglického jazyka. Projektovým partnerom bola vzde-
lávacia inštitúcia Pilgrims, ktorá má svoje pracovisko v Canterbury, University of 
Kent. Ich humanistický prístup je vyjadrený aj vo výstižnom motte: „Pilgrims neu-
èí jazyk, ale uèí ¾udí“, pretože do centra uèebného procesu postavili samotného 
uèiaceho sa, nášho žiaka.  
 Miestom pôsobenia partnerskej vzdelávacej inštitúcie bola Ve¾ká Britá-
nia, University of Kent, v historickom meste Canterbury. Pobyt poèas letného 
obdobia v tomto univerzitnom Campuse bol úžasný, pestrý a obohacujúci. 
Celodenný program bol naplnený vzdelávaním, prednáškami, aktivitami pokra-
èujúcimi popoludní a konèiacimi veèierkou. Lektori nás inšpirovali a podali ve¾a 
nových informácií, napríklad o škótskych zvykoch, indických tancoch a hudbe, 
spomienky na Beatles prostredníctvom dramatizácie ich piesní. Poèas pred-
nášok a aktivít sme sa spoznali nielen s našimi lektormi a medzinárodne uzná-
vanými profesormi, ale nadviazali sme priate¾stvá, ktoré nám urèite poslúžia aj 
v budúcej pedagogickej praxi. Spolu s nami navštevovali kurzy uèitelia z 18 kra-
jín - krajinu vychádzajúceho slnka zastupovala  kolegyòa z Japonska, boli tam 
uèite¾ky z Èíny, Grécka, Portugalska, Holandska, Litvy a iných európskych kra-
jín. Umožnilo nám to zvýšiś jazykové, sociálne a kultúrne kompetencie. Absol-
vovanie vzdelávacieho kurzu posilnilo naše praktické zruènosti, relevantné pre 
súèasnú prácu a profesionálny rozvoj.
 Kurzom Kreatívna metodológia sme si obohatili spôsob výuèby anglic-
kého jazyka novými metódami a prístupmi ku kvalitnej výuèbe a vzdelávaniu, 
používanie kreatívnych umení posilnilo stimulovanie uèenia a motiváciu žiakov. 
Multi-zmyslové a diferencované prístupy pri vyuèovaní žiakov so špecifickými 
potrebami, ich identifikovanie, zaradenie, zmena ich myslenia vedúca k lep-
šiemu a efektívnejšiemu uèeniu sa - to sú len niektoré z tém, ktorým sme sa 
venovali v kurze Vzdelávanie žiakov so špecifickými potrebami. Nauèili sme 
sa, napríklad, èo môže uèite¾ovi pomôcś vytvoriś vzśah so žiakom, èo mu môže 
pomôcś zosúladiś sa so žiakom tak, aby žiak prijal uèivo spôsobom, ktorý je 
pre neho (nielen pre nás ako uèite¾a) najvhodnejší, ako rozoznaś študenta 
pod¾a toho, aký typ zmyslového vnímania a myslenia mu vyhovuje, ako cie¾a-
vedome usmerniś svoje správanie tak, aby žiak èo najviac vnímal to, èo ho 
chceme nauèiś, ako formulovaś otázky, ktoré sa ho pýtate, ako nedávaś rady 
a pritom mu poradiś. Pochopili sme silu pozitívneho myslenia a správania - 
vedomého aj nevedomého, silu pôsobenia uèite¾a na žiaka a žiaka na uèite¾a.
 Absolvovaním kurzu sme získali ve¾a skúseností, skvalitnili a prehåbili svoje 
pedagogické zruènosti. Preto sme zaèali školský rok s  predsavzatím - èo najlep-
šie využiś všetko nadobudnuté vedomosti v prospech zlepšenia výuèby žiakov, 
aby sa našou prácou niesol a sprevádzal nás odkaz Jana Amosa Komenského:
 „Keï chceme byś múdri a s nami celý svet, uème ¾udí. Uèiś nie, aby sme 
uèili, ale aby vedeli. Vedieś nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k èinu. H¾adajte 
a nachádzajte spôsob, pod¾a ktorého by uèitelia menej uèili, ale žiaci sa viac 
nauèili, aby bol v školách menej zhonu, nechuti a márnej práce, no viac vo¾ného 
èasu, potešenia a zaruèeného úspechu...menej temnôt, zmätkov a roztržiek, 
no viacej svetla, poriadku, mieru a pokoja.“    D. Jarábková

Program Erasmus Plus
„obohacuje životy, otvára obzory“

 Informujeme, že pohrebné služby v Beckove vykonáva Štefan 
Buček, tel. è.: 0904 230 875; pohrebné služby DÁLIA poskytujú: pre-
daj rakiev, vencov, kytíc; prevozy zosnulých; kopanie hrobov. 

  Inú službu - Kamenárstvo - poskytuje Jaroslav 
Hašák. Robí pomníky, náhrobné kamene, zákry-
ty, obklady hrobov a hrobiek, rekonštrukcie hrobov, 
ruène kreslené portréty. Cena dohodou. Ponúka 
50% z¾avy na zimný výpredaj žulových pomníkov, 
zákrytov. JHS - obchodné zastúpenie pre váš regi-
ón. Kontakt: 0948 588 415. DB

Na obrázku je ukážka portrétu zosnulého - 
originálnej kresby J. Hašáka na kamennom 
pomníku. 

Pohrebné služby

Rozlúèili sme sa 
 V roku 2017 zomrelo v našej obci 13 obyvate¾ov. Pripomeòme si ich 
mená a zaspomínajme si, veï nie tak dávno, èo boli medzi nami: Mária 
Pavlíková, Štefan Zverbík, Anna Šutovská, Mária Straková, Marián Španko, 
Július Šimonèiè, Ema Klinèúchová, Melánia Tupá, Viliam Rehák, Anna Pri-
krylová, Daniel Kap¾avka, Anna Benková, Mária Koníèková. Žia¾, už aj po 
Novom roku mali svojich nasledovníkov. Pamiatka na nich nech zostane v 
našich srdciach!



 Pod slovom „poklad“ (v odbornej terminológii 
sa používa pojem „hromadný nález” alebo „depot“) 
si mnoho ¾udí predstaví hromadu zlata, šperkov, 
mincí a iných cenností, ukrytých v zemi, v jaskyni, 
alebo na inom neprístupnom mieste. Ich význam 
však nespoèíva len v artefaktoch remeselnícky, èi 
umelecky spracovaných, ale môžu nám poskytnúś 
aj mnoho iných informácií. Depoty môžu indikovaś 
miesta remeselníckych dielní, trhových centier 
a taktiež odha¾ovaś technickú vyspelosś populácie 
v danom období. Môžu byś dokladmi obchodných 
kontaktov, alebo naznaèovaś priebeh dia¾kových 
ciest, prípadne odhaliś miesta svätýò, èi obetných 
miest. Èasto nám dokážu vypovedaś o vojenských 
konfliktoch, èi obdobiach nepokojov.
 Slovo „depot“ môžeme v archeológii charak-
terizovaś ako skupinu artefaktov, ktoré tvoria jeden 
uzavretý nálezový celok a boli spoloène uložené, 
najèastejšie do zeme, s vopred premysleným 
zámerom. Pôvodný zámer uloženia depotu už nie 
je možné rekonštruovaś, avšak jeho charakter nám 
môže poskytnúś cenné informácie o pôvodnej príèi-
ne jeho ukrytia. Na základe spôsobu jeho uloženia, 
stavu artefaktov, nálezového prostredia, èi datova-
nia súboru, môžeme uvažovaś, èi bol súbor arte-
faktov uložený v dôsledku strachu v èase nepoko-
jov, alebo z iných dôvodov. Nálezové prostredie 
nám napovie aj to, èi mal byś depot v budúcnosti 
vyzdvihnutý, alebo mal byś trvalo uložený ako obet-
ný dar. Ich obsahom bývajú hotové výrobky, alebo 
iba polotovary z rôzneho materiálu: zlata, striebra, 
bronzu, železa, kameòa, keramiky, èi jantáru.
 Z doby rímskej máme na našom území doklady 
o pobyte germánskych kmeòov, máme nálezy hneï 
nieko¾kých typov depotov. Sú to depoty mincí, depo-
ty kovových predmetov (v prevažnej väèšine želez-
ných) a zmiešané depoty. Tieto predmety môžu byś 
uložené rôznym spôsobom, buï v keramickej ale-
bo kovovej nádobe, v obale z organického mate-
riálu (napríklad kože), alebo mohli byś uložené 
samostatne. Tieto poklady najèastejšie nachádza-
me na sídliskách, ojedinele v rámci pohrebísk 
a v blízkosti riek, èi minerálnych prameòov. Naj-
väèší význam pre nás majú súbory artefaktov, ktoré 
sa dochovali spolu s nádobou, v ktorej boli uložené.
   
Depot z Beckova
 Jeden takýto „poklad“ bol nájdený aj pri arche-
ologickom výskume v Beckove. Archeologická 
lokalita bola objavená v roku 2004 v juhozápadnej 
èasti katastra obce Beckov, v polohe Sady a Nivy 
(Pažitné), v súvislosti s výstavbou skladových 
objektov spoloènosti TESCO. Ide o polykultúrne 
nálezisko s śažiskom osídlenia vo vèasnej dobe 
rímskej a v stredoveku. Podarilo sa tu preskúmaś 
takmer celé germánske sídlisko s rozlohou asi 1 
ha, s osídlením od 1. polovice 2. storoèia až po 
záver 4. storoèia. Z doby rímskej tu bolo odkrytých 
celkovo 199 objektov. V obytnej chate èíslo 161 
sa objavil depot 5 železných kosákov, ktoré boli 
uložené na dlážke v rohu obydlia. Práve táto chata 
však bola silne narušená pecou a dvoma jamami 
zo stredoveku. Keramický súbor z tohto objektu 
patrí medzi najmladšie celky zo sídliska (4. - 5. sto-
roèie), preto je možné, že súbor kosákov bol ukry-
tý v súvislosti s definitívnym opustením sídliska.
 Takéto depoty železných predmetov tvoria 
v dobe rímskej na území barbarika, teda za hrani-
cou Rímskej ríše, špecifickú kategóriu. Zo želez-
ných predmetov sa v nich nachádzali nádoby a ich 
súèasti, zbrane a súèasti výzbroje, po¾nohospo-

dárske nástroje, remeselnícke nástroje, súèasti 
konského postroja a voza, k¾úèe a kovania zám-
ku, rošty a  kozlíky na peèenie. V prípade depo-
tov železných predmetov na našom území je ve¾-
mi pravdepodobné, že dôvodom ich uloženia do 
zeme bola potreba nazhromaždiś si svoj majetok, 
v tomto prípade železnú surovinu, ktorá bola zís-
kaná ako korisś z najbližšieho územia s dokladmi 
prítomnosti Rimanov a využívaná na ïalšie spraco-
vanie.
      
Cyklus jedného depotu
 Popri skúmaní nálezových okolností a zloženia 
depotov je dôležité zamyslieś sa aj nad celým pro-
cesom ich ukladania. Z archeologického h¾adiska 
sa stretávame iba so závereènou fázou tohto cyklu, 
prípadne môžeme urèiś èasový úsek, v ktorom bol 
uložený do zeme. Celkový proces, ktorým si depot 
prešiel je však možné naèrtnúś len hypoteticky.
 Prvou fázou celého cyklu ukladania depotov 
je zámer vlastníka uložiś si, ochrániś, prípadne hro-
madiś majetok. Už antickí autori hovoria o tom, že 
starostlivosś o ochranu majetku bola najdôležitej-
ším podnetom k ukrývaniu mincí. Iný zámer však 
mohol maś èlovek, ktorý do zeme uložil súbor 
železných predmetov. V tomto prípade sa taktiež 
jedná o ukladanie majetku, ale zrejme v podobe 
suroviny na ïalšie použitie. Nie je však vylúèené, 
že ukladanie niektorých depotov do zeme mohlo 
maś aj votívny, èiže kultový charakter.
 Druhým krokom pri vytváraní depotu je výber 
predmetov, ktoré budú uložené do zeme. V prípa-
de mincí, boli vo všeobecnosti do zeme ukladané 
mince vyššej hodnoty a èlovek sa dokázal vyhnúś 
falošným, neregulérnym razbám, ktoré neboli 
vhodné pre ukrytie. V nieko¾kých prípadoch boli 
k minciam priložené aj iné predmety, prevažne 
šperky. Skladba depotov kovových predmetov je 
vo výbere prevažne jednotná- ukladali sa najmä 
železné predmety, ojedinele bronzové. Prevažná 
väèšina z nich je tvorená po¾nohospodárskymi 
a remeselnými nástrojmi, súèasśami konských 
postrojov, menej zbraòami.
 Treśou fázou cyklu ukladania depotov je ukry-
tie. Potom, èo bol materiál vybraný a zhromažde-
ný, sa urèila nádoba, do ktorej sa predmety uložili, 
a následne miesto uloženia. Nádoba je typická 
najmä pre mincové depoty, pretože zabezpeèovala 
ich prepravu a zaistila mince proti pohybu. Bežné 
boli schránky z organických materiálov, keramické 
nádoby, menej kovové.
 Ïalším, asi najdôležitejším krokom, bol výber 
miesta ukrytia. Úkryt musel zaruèovaś bezpeènú 
úschovu, musel byś ¾ahko dostupný, aby mohol byś  
následne bez problémov vyzdvihnutý. To obme-
dzovalo možnosti priebežného otvárania ukryté-
ho pokladu kvôli kontrole, alebo zmene obsahu. 
Väèšina nálezov depotov pochádza z rímskych 
provincií, ale poèetné doklady máme aj z územia 
barbarika. V barbariku boli depoty èasto ukladané 
v rámci zahåbených obydlí, alebo v ich blízkosti. 
Najèastejšie sa však nachádzali vo vo¾nej krajine.
 V ïalšej fáze celého cyklu nastáva zlom, 
v ktorom sa poklad z rôznych príèin nevyzdvihol 
zo zeme. Túto fázu je možné doložiś len vo ve¾mi 
málo prípadoch. Je možné uvažovaś o zabudnutí 
miesta uloženia, strate alebo poškodenia znaèe-
nia, smrti majite¾a, alebo o vojenských konfliktoch, 
ktoré mohli spôsobiś náhly odchod obyvate¾stva. 
Výnimkou sú však depoty, ktoré boli do zeme 
uložené ako posvätné, èi obetné dary, u ktorých 

sa nepredpokladalo ich budúce vyzdvihnutie.
 Celý cyklus jedného depotu uzatvára jeho 
posledná fáza, ktorou je nájdenie. Depoty, èi už 
kovové, alebo mincové, bývajú objavované pri śaž-
be nerastných surovín, stavbe dia¾nic, domov, ale-
bo pri po¾nohospodárskych prácach. V dnešnej 
dobe je ale pomerne ve¾a depotov objavených pri 
systematických, alebo záchranných výskumoch, 
èo umožòuje zachytiś kontext nálezu. Na druhej 
strane sa ale kvôli ilegálnym h¾adaèom pokladov o 
mnohých  depotoch s ve¾kou pravdepodobnosśou 
ani nevie. Vyzdvihnutím nálezov sa celý cyklus jed-
ného depotu uzatvára.
 Mgr. Patrícia Maòáková, archeologièka, 
Trenèianske múzeum v Trenèíne, oddelenie 
Podjavorinské múzeum
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(pod¾a Hajnalová - Varsik 2010 , obr. 3)

13www.obec-beckov.skčíslo 1 - február 2018 Beckovské NOVINY

Poklad železných kosákov z doby rímskej z Beckova
a jeho význam pre germánske obyvate¾stvo



 Na stredu 31. 1. 2018 o 16. hodine bolo 
Záujmové združenie Hrad Beckov pozvané na 
tématickú prednášku pre  seniorov o histórii 
hradu a jeho legendách spojenú s premietaním: 
HRAD BECKOV V MINULOSTI, SÚÈASNOSTI 
A BUDÚCNOSTI. Usporiadate¾om  bola Mest-
ská knižnica mesta Piešśany spolu s Klubom 
aktívnych seniorov v Piešśanoch AkSen. 
 Prezentáciu hradu pripravoval výkonný ria-
dite¾ ZZ Mgr. Peter Pastier, ktorú mal odpre-
zentovaś nový kastelán beckovského hradu 
Mgr. ¼uboš Mordin so sprievodkyòou Zdenkou 
Krasòanskou.
 Pred knižnicou nás èakal muzikant, gajdoš 
Rastislav Jobus, zo skupiny Vrbovské vàby (na 
fotografii), s ktorým sme sa zoznámili a pre-
miestnili o ulicu ïalej do Aura domu, kde sa mala 
prednáška pre seniorov konaś. V dome nás priví-
tala a uviedla jeho zamestnankyòa. Spoloèenská 
miestnosś sa nachádzala v podkroví domu. 
 Rasśo v historickom kostýme a v rukách 
s nástrojom, ktorý kvíli, spieva, raduje sa i plaèe, 
so slovenskými gajdami, chcel prednášku v tých-
to priestoroch zahájiś aj ukonèiś gajdošskou hud-
bou. No keï nástroj vylúdil ve¾mi hlasný zvuk, 
dohodli sme sa, že hudobná ukážka bude po 
prednáške pred domom na dvore.
 Technicky zdatní seniori nám pomohli naštar-
tovaś techniku a prednáška mohla zaèaś. Dozve-
deli sme sa, že niektorí seniori navštevujú univer-
zitu tretieho veku so zameraním na históriu a že 

okrem iných rôznych záujmov radi chodia na 
výlety.
 Kastelán  uviedol prednášku tým, kde sa 
hrad nachádza, k èomu slúžil, èo strážil a že 
vïaka svojmu kultúrno-historickému bohatstvu  
bol v roku 1970 vyhlásený za Národnú kultúr-
nu pamiatku. Poslucháèov previedol struènými 
dejinami a zdôraznil, že združenie sa snaží hrad 
udržovaś, aby si návštevníci mohli zájsś na miesta 
s bohatou históriou.
 Na obrázkoch ukázal premeny beckovského 
hradu za posledné roky, ako rekonštrukcie hra-
du prebiehajú v súèasnosti a ktoré èasti hradu sa 
plánujú reštaurovaś a ktoré sa postupne zabez-
peèujú. 
 Spomenul prvú písomnú zmienku, že sa hrad 
volal Bludište a že na honosné rodinné sídlo ho 
dal prebudovaś š¾achtic Stibor zo Stiboríc v gotic-
kom slohu. Od sprievodkyne si vypoèuli legendu 
- povesś o tom, ako dal Stibor postaviś hrad šašo-
vi Beckovi za vtipnú odpoveï a keï chcú vedieś, 
èo na hrade po šašovi zostalo, môžu to zistiś 
osobne. Seniori sa zaujímali, preèo sa zaèal hrad 
volaś Beckov a odkia¾ tento názov pochádza. 
 Od kastelána sa dozvedeli ešte aj o pripravo-
vaných akciách v tomto roku. Najviac ich zaujalo 
otvorenie hradu pri príležitosti MDŽ a veèerná 
prehliadka s hvezdárom. Potešilo nás, že preja-
vili záujem o návštevu hradu. Tak sme nadobudli 
pocit, že sa prednáška páèila.
 Kastelán poïakoval za pozornosś a pozval 

všetkých na dvor, kde muzikant Rasśo zahral. 
Tiež im rád odpovedal na zvedavé otázky oh¾a-
dom výroby nástroja, ako sa gajdošskému ume-
niu ako skupina venujú a kde vystupujú.
 Spokojní seniori aj my sme sa potleskom roz-
lúèili. Tešíme sa, že sa s nimi stretneme už túto 
sezónu na hrade. 

ZK, 31. 1. 2018
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HRAD BECKOV V MINULOSTI, SÚÈASNOSTI, BUDÚCNOSTI
Podujatie v Mestskej knižnici v Piešśanoch

 Záujmové združenie právnických osôb Hrad Beckov ako správca hra-
du a Obec Beckov ako vlastník plánujú v roku 2018 nieko¾ko zaujímavých 
investícií, na ktoré sa budú môcś tešiś návštevníci èiastoène už túto sezónu. 
Zámer je rozèlenený do troch jednotlivých èastí. Infraštruktúra, výskumy a 
samotná stavebná èinnosś. O všetkých èinnostiach informujeme prostred-
níctvom našej stránky na facebooku, kde si záujemcovia môžu pozrieś aj 
fotografie z už zrealizovaných aktivít. 
 Ale poïme postupne predstaviś zámery na túto sezónu. V rámci 
infraštruktúry by sme radi už tento rok zrealizovali opravu, alebo aspoò 
úpravu, prístupovej cesty na hrad. Cesta je k¾úèová z h¾adiska bezpeènosti 
návštevníkov a potrebná pre úèely vyvážania tovaru na hrad dodávate¾mi. 
Koncom roka 2017 sme vypracovali projektovú dokumentáciu. Projekt s 
drobnými úpravami bol schválený KPÚ Trenèín. V súèasnosti h¾adáme zdroj 
financovania. V prípade, že by sa nepodarilo realizovaś projekt v pôvodnom 
znení, máme pripravenú alternatívu, ktorá doèasne terén aspoò spevní. 
 Základným predpokladom pre stavebnú èinnosś a realizáciu našich 
aktivít na hrade je komunikácia s metodikmi KPÚ Trenèín. Aby sme na hra-
de nestavali novotvary, je potrebné zrealizovaś v objektoch a priestoroch 
hradu rôzne výskumy. Ich zameranie je rôzneho charakteru. Môže sa jed-
naś o archeologický výskum, historicko-architektonický a pod. Tento rok 
sme sa rozhodli zrealizovaś dva historicko-architektonické výskumy. Jeden 
by sme mali maś dokonèený do konca marca a jedná sa o priestor sakristie 
hradnej kaplnky. Vznikne tak predpoklad pre stanovenie metodiky obnovy 
tohto priestoru a možnosś uzavrieś kaplnku z južnej strany. Výskum platí z 
vlastných zdrojov združenie. 
 Druhý historicko-architektonický výskum by mal byś zameraný na celý 
Západný palác. Budeme tak vedieś stanoviś zámery obnovy pivnièných 
priestorov, prípadne prestrešenie priestorov prvého podlažia paláca v mies-
te, kde sa dnes nachádza hradná kaviareò s knižnicou. Ale nerád by som 
predbiehal. Tento výskum by mal byś realizovaný z finanèných zdrojov MK 
SR, a to z programu 1 „Obnovme si svoj dom“. Žiadate¾om je Obec Beckov 
a výsledok, èi budeme maś pridelené tieto financie z ministerstva, budeme 
vedieś až zaèiatkom mája. 
  Tretia èasś našej èinnosti, ktorú by som rád v tomto èlánku spomenul, 
je samotná stavebná èinnosś. K¾úèovou zostáva realizácia a dokonèenie 

objektu hradnej kaplnky. Koncom roka 2017 bola zrealizovaná obnova 
vstupných portálov do kaplnky a vonkajší vstup na emporu zo západnej 
strany. Zámerom pre najbližšie obdobie by malo byś uzavretie priestoru 
hradnej kaplnky zo západnej a východnej strany. Do konca marca budú 
zrealizované nasledujúce aktivity. 
 Dverná výplò vstupných dverí do kaplnky a súèasne aj dverí na emporu. 
Zasklenie troch gotických okien vo východnej èasti objektu. Ve¾a návštev-
níkov sa pýta, èi sa tieto sklenené èasti budú riešiś farebnou vitrážou. 
Bohužia¾, nevieme ako tieto vitráže v pôvodnom objekte vyzerali, a preto sa 
metodici obnovy rozhodli zvoliś alternatívu èíreho ruène vyrábaného skla. 
Treśou, poslednou èasśou pre uzavretie objektu z východnej a západnej 
strany, bude zasklenie rozety nad vstupom. Tento projekt by sme radi zrea-
lizovali do polovice roka 2018. Prvé dve aktivity sú financované zo zdrojov 
združenia. 
 Obdobne, ako tomu bolo po minulé roky, by sme radi s Obcou Beckov 
získali aj tento rok „projekt nezamestnaných“. Jedná sa o výzvu, ktorá je 
vyhlasovaná Ministerstvom kultúra SR a Ministerstvom práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR. V rámci tohto projektu je zámerom zabezpeèenie klenby v 
Severnom paláci. Zaizolovanie a spevnenie (preškárovanie) a domurovanie 
zrútenej èasti gotickej valenej klenby a domurovanie deštruovaných tehlo-
vých záklenkov okna v západnej stene prízemia.
 V roku 2018, z dôvodu vlhnutia muriva a narúšania štruktúry hradného 
múru na dolnom nádvorí vplyvom vlhkosti, sa rozhodla Obec Beckov žiadaś 
o dotáciu na archeologický výskum predpísaný KPÚ Trenèín a riešenie dre-
náže z vnútornej strany nádvoria. Súèasne by sa mali zakonzervovaś koruny 
murív a hradobný múr vnútornej èasti Ve¾kej delovej bašty.
 Už vyššie spomenuté je len èasśou aktivít, ktoré pripravujeme v sezóne 
2018. Pevne verím, že sa nám ich podarí zrealizovaś a najmä v plnej miere 
zabezpeèiś financovanie týchto projektov. Na záver by som ešte rád spome-
nul jednu významnú aktivitu, na ktorej realizácii už sa pracuje. Jedná sa o 
výrobu faximílie Beckovskej / Koryèanskej madony. Túto sochu by sme radi 
slávnostne umiestnili do jej pôvodného priestoru v hradnej kaplnke v èase 
konania Dní obce 19. augusta 2018.   

Mgr. Peter Pastier, výkonný riadite¾
  Záujmové združenie právnických osôb Hrad Beckov

Stavebné úpravy na hrade Beckov v sezóne 2018
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 Pred Pilátom stál rozvášnený dav. Zovšadia¾ bolo poèuś: „Ukrižuj ho! Ukrižuj!“ Nepo-
máhali žiadne výsluchy a dokazovanie neviny. Krik bol stále mohutnejší, želanie davu 
nástojèivejšie.
 Obžalovaný pred nejakým èasom povedal smelo do oèí svojim odporcom: „Vy ste z 
otca diabla a žiadosti svojho otca chcete èiniś“(J 8,44). Nebál sa ich, nebál sa povedaś 
im pravdu. Nebál sa ani Piláta, lebo Jeho cie¾om nebolo bojovaś za seba, obhájiś seba. 
Jeho mottom bolo vyznanie: „...veï nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vô¾u, ale 
vô¾u Toho, ktorý ma poslal...“(J 6,38)
 Èasto malá drobnosś spôsobí, že sa nás zmocní strach. Pozrieme sa do zrkadla 
a s hrôzou zisśujeme, že sa nám nedarí klamaś seba i ostatných, že my nestarneme. Sle-
dujeme ekonomickú situáciu v našej krajine i v celej EÚ, no stále neprichádzajú potešu-
júce správy. Vïaka rýchlemu toku informácií vieme takmer okamžite detaily o vojnových 
konfliktoch v štátoch, kde vládnu totalitné režimy. So súcitom sledujeme úbohú situáciu 
¾udí po katastrofách spôsobených zemetrasením a inými prírodnými živlami. Toto všetko, 
prirodzene, v nás vyvoláva pocity strachu. Èo bude ïalej? Èo bude s nami?
 Aj Ježiš mal strach pred tým, èo ho èakalo, lebo bol èlovekom. Pravým Bohom i pra-
vým èlovekom. V nièom sa nelíšil od nás, okrem hriechu. Svoju úzkosś pred utrpením 
vyjadril v tej známej modlitbe v Getsemanskej záhrade: „Otèe, odvráś odo mòa tento 
kalich; avšak nech sa stane nie moja vô¾a, ale Tvoja“ (L 22,42). Tam sa odohrával ten 
rozhodujúci zápas. Zápas utvrdenia sa v tom, èo je Otcova vô¾a. Ešte pred tým, ako sa 
zaèalo jeho telesné utrpenie. Jeho vnútro bolo pripravené. Preto o pár hodín neprepadol 
strachu a poslušne kráèal v ústrety smrti. 
 V našej mysli neprestajne prebieha zápas, ktorého výsledkom je to, ako sa konkrét-
ne zachováme v rozhodujúcej situácii. Potrebujeme „strážiś“ svoju myse¾. Tam prebieha 
neprestajné porovnávanie - kalkulácia: èo stratím, resp. získam, ak urobím to èi ono. Èo 
stratím, resp. získam, ak poslúchnem Boha a budem konaś poctivo, èestne, ak budem 
žiś pod¾a Jeho prikázaní. V strachu o seba, snažíme sa vlastnými spôsobmi zachrániś, èo 
sa dá. Sú takí, ktorí zaènú zhromažïovaś hmotné prostriedky „na horšie èasy“. Sú takí, 
ktorí sa oddajú užívaniu si v zmysle: „Jedzme a pime, lebo zajtra umrieme“ (1K 15,32). 
A sú aj takí, ktorí sa uzavrú sami do seba a zostávajú v strachu sami, èo napokon vyústi 
do rôznych psychických chorôb.
 Ježiš bol iný. Síce podobný nám všetkým, no iný pri prekonávaní pokušenia, iný v 
reakciách na myšlienky naháòajúce strach, iný v poslušnosti v podrobovaní sa Otcovej 
vôli. Nedovolil, aby sa strach stal Jeho hnacím motorom. Jeho viedla láska a odovzda-
nosś do Otcovej vôle. Nie, to nebola pasivita, ako to niektorí zvyknú oznaèovaś. Vydaś sa 
do Božej vôle neznamená ustúpiś a nezaujímaś sa o to, èo sa deje navôkol. Odovzdaś 
sa do Božej vôle èiní èloveka aktívnym, slúžiacim. Veï taký bol Ježiš - aj vo chvíli zajatia 
pomáhal, ešte aj na kríži sa modlil za svojich nepriate¾ov, ešte na kríži slúžil kajúcemu 
lotrovi. Do poslednej chvíle dával, slúžil tým, ktorí boli okolo Neho.
 My sa bojíme, že mnoho stratíme alebo budeme príliš trpieś, ak by sme aj my dovolili, 
aby sa v každej oblasti nášho života diala Božia vô¾a. Sme poháòaní strachom. Pritom si 
ani neuvedomujeme, ako ve¾mi sme oklamávaní. Satan sa nám snaží nahovoriś, že získa-
me viac, ak budeme obchádzaś to, èo nám hovorí Boh vo svojom Slove.
 Uèiniś rozhodnutie musí každý sám. Èi chceme alebo nie, svojimi postojmi sa roz-
hodujeme každý deò. Pocit strachu nás priam otrocky núti konaś obranne, chrániś seba 
samého bez oh¾adu na prostriedky a spôsob. Nedovo¾me, aby sme prepadli strachu. 
Kristus nám dáva silu na službu, na utrpenie, vôbec na všetko, èo sa nám zdá byś śažké 
a zložité. On nekladie na nás bremená, ktoré by sme nedokázali uniesś, ktoré by nás 
zlomili. Dáva nám iba to¾ko, ko¾ko dokážeme uniesś.

     ¼ubomír Ïuraèka, zborový farár ECAV Nové Mesto nad Váhom
     administrátor ECAV Beckov

Keï hnacím motorom je strach

•  8. 3. Medzinárodný deò žien
Otvorenie hradu pre verejnosś v sezóne 2018. Ženy 
majú vo¾ný vstup na hrad. K dispozícii bude ochutnáv-
ka vín a možnosś zakúpiś si kvet a dobré víno.

•  30. 3. - 2. 4. Ve¾ká noc na hrade Beckov
H¾adanie pokladu s Král(ik)om, dielnièky, živé zvierat-
ká, výstava kraslíc.

•  7. 4. Turnaj v tradiènej lukostre¾be o pohár voj-
vodu Stibora - Dvanáste podujatie súśaže v tradiènej 
lukostre¾be.

•  18.4. Svetový deò kultúrneho dedièstva
Program pre školy

•  20. 4. - 21. 4. Cestou-necestou
Otvorenie výstavy fotografií Petra „Becka“ Ondrejovièa. 
Minifestival cestopisných filmov.

•  28.4. Doba a život Stibora zo Stiboríc
Dobový tábor, hrané scénky z obdobia stredoveku, 
aktivity pre deti.

•  29. 4. Keï hudba znie
Podujatie venované Medzinárodnému dòu tanca - tan-
ce a móda v stredoveku a renesancii.

HRAD BECKOV - program
marec - apríl 2018 

 Chceme vás, milí èitatelia, upozorniś na existenciu 
stránky, kde nájdete na mape Slovenska všetky kostoly 
(kostoly, nie kaplnky alebo modlitebne). 
 Dozviete sa z nej, kde všade sú kostoly, k akej cir-
kvi patria (rímskokatolícka, reformovaná, evanjelická a. 
v., grécko-katolícka, pravoslávna, èeskoslovenská cir-
kev husitská), dokonca aj storoèie a architektonický štýl, 
v ktorom boli postavené (od 9. do 21. storoèia). Pokia¾ 
ide o Beckov, tak sa správne uvádza, že máme tri fungu-
júce kostoly, goticko-renesanèný, barokový a klasicistický, 
postavené v 15., 16. a 17. storoèí - storoèie, štýl a cirkev 
si k tomu ktorému kostolu dosaïte sami. 
 Autorom fotografií kostolov je Bratislavèan Zdenko 
Dzurjanin, jeho stránka vznikala v rokoch 2008 - 2015, 
kedy navštívil každú obec (2927) na Slovensku a odfotil 
každý kostol (4146). V lete 2015 pripravil v bratislavských 
klariskách spolu s fotografom Pavlom Demešom putovnú 
výstavu Videl som všetky kostoly Slovenska. Odvtedy 
zriadil webovú stránku www.kostolyslovenska.sk, ktorú 
stále zdokona¾uje.  DB
Zdroj: https://dennikn.sk/160769/kostoly-slovenska-
mapa-fotky/?ref=top-cl 

Kostoly na Slovensku

 V uplynulom roku 2017 sme si 
v evanjelickej a. v. cirkvi pripome-
nuli nielen 500. výroèie Reformá-
cie a Dr. Martina Luthera. V našej 
obci sa toho roku, 19. marca 
2017, uskutoènila celonárodná 
spomienka na Jozefa Miloslava 
Hurbana, ktorý sa narodil do rodi-
ny evanjelického farára v Becko-
ve pred 200 rokmi. Náš rodák 
bol ve¾kou osobnosśou nielen 
pre evanjelickú cirkev, ale aj pre 
celý slovenský národ. ThDr. J.M. 

Hurban mnohé svoje životné pod-
nety èerpal práve z evanjelickej 
reformácie. Svojím svedectvom 
života zasiahol všetky oblasti spolo-
èenského, politického aj kultúrne-
ho života. Na 21. február 1888 si 
spomíname v týchto dòoch ako na 
deò, keï tento velikán nášho náro-
da vo veku nedožitých 71 rokov 
naposledy vydýchol na svojej fare 
v Hlbokom. 
 S vïakou spomínali na nášho 
rodáka v 2. pôstnu nede¾u aj cir-

kevníci v Beckove. Poèas Služieb 
Božích slova Božieho kazate¾ 
a administrátor ev. a. v. zboru 
Mgr. ¼ubomír Ïuraèka (na obr.) 
vyjadril slová povzbudenia a úcty 
pri tejto pietnej spomienke, 130. 
výroèí úmrtia velikána slovenské-
ho národa. Po skonèení služieb 
Božích položil poddozorca CZ 
Daniel Hladký veniec k pamät-
nej tabuli, ktorá je inštalovaná na 
budove evanjelickej fary - rodisku 
Jozefa Miloslava Hurbana. DJ

130. výroèie úmrtia Jozefa Miloslava Hurbana



 V novembri a decembri 2017 sme opäś získali do OK darom 
nieko¾ko kníh pre mládež i dospelých. Aj keï sú staršie, veríme, že 
si nájdu svojich èitate¾ov. Ešte nás potešilo, že z 30 èitate¾ov, ktorí 
v priebehu rokov 2002 až 2016 zabudli vypožièané knižky vrátiś, 
niektorí napokon zapatrošené knižky priniesli a poniektorí priniesli 
náhradné knižky (miesto strateneých). Ïakujeme všetkým - umožni-
li, aby aj tieto knižky znovu „ožili“ u ïalších èitate¾ov.
Do OK pribudli darom tieto knižky:
- pre dospelých (25): 
Sprievodca IV. západoslovenského tábora ochrancov prírody
1985 - Beckov, okres Trenèín, Príroda 
S ïalším mužom bude všetko inak, Eva Hellerová, IKAR 1997
Stvorení pre beh, Christopher McDougall, Tatran 2012
Rámajána, The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. 2009
Myslenie uzdravuje, Jarmila Mandžuková, Príroda 2013
Najvyšší princíp na svete, ktorý takmer nikto nepozná,
Alexander Loyd, Citadella 2014
Transformace vìdomí - tajmeství køíže, Tomáš Keltner,
Keltner Publishing 2013
Transformace vìdomí 2, Tomáš Keltner, Keltner Publishing
Praha 2014
Žiju jak dýcham, Al Lee a Don Campbell, Metafora 2009
Amerika za plotom, Zdenìk Vychodil, J.W. Hill 1993
Na kole tøemi svìtadíly, Vítìzslav Dostál a Milan Švihálek,
Grafis Opava 1998
Napøíè Amerikou na vysokém kole, Josef Zimovèák, Slovácko 
Hodonín 1998
Ze života cyklotrampa, Jan Vlasák, Cykloturistika Plzeò 2001
Šśastná planeta 1. Vítìzslav Dostál, Grafis Opava 1998
Šśastná planeta 2. Vítìzslav Dostál, Grafis Opava 1998
Osobnost a bicykl 1. Ivo Hrubíšek, Cykloturistika Plzeò 2000
Osobnost a bicykl 2. Ivo Hrubíšek, Cykloturistika Plzeò 2000
Afrikou domù na kole, Jan Tomšíèek, Cykloturista Plzeò 1999
Pøes Andy za sluncem Inkù, Josef Honz, Votobia 2000.
70 ve¾kých záhad, Brian M. Fagan, Slovart Bratislava 2002
Èarovný svet, Reader´s Digest Výber 
Záhady okolo nás, Reader´s Digest Výber
1000 najlepších receptov z našej i zahraniènej kuchyne, Jana 
Frolíková, Jan Vašut Praha 2002
Ako byś šśastná s 1, 2, 3... deśmi, Rosa Pich - Aguilera Roca,
Rdemptoristi 2014
Dejiny krá¾ovstva uhorského, Jonáš Záborský,
Slovart Bratislava 2012
- pre deti a mládež (7): 
Za siedmimi divmi sveta, Vojtech Zamarovský, Mladé letá 1985
Ferko a Janka, Jozef Branecký, kópia pod¾a Tranosciuis 1948
Labyrint z ruží, Titania Hardie, NOXI 2008
Poškoláci, Gabriela Futová, Mladé letá 2012
Rozprávky, W. a J. Grimmovci, Pettit Press Bratislava 2008
Bájky, Jaen de La Fontaine, Pettit Press Bratislava, 2008
Slovenské klasické rozprávky, Belimex 2006

 Ïakujeme všetkým èitate¾om Obecnej knižnice v Beckove za 
priazeò v roku 2017 - do knižnice sa zapísalo 63 detí a dospelých 
(pre porovnanie, v roku 2016 ich bolo len 41) a do ïalšieho roka 
želáme všetkým priaznivcom našej knižnice ve¾a krásnych chví¾ s 
dobrou knihou.     D. Badžgoòová
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 Kúria Ambrovec, poboèka Trenèianskeho múzea v Trenèíne, má za sebou úspešnú 
turistickú sezónu, ktorej súèasśou boli napríklad Hurbanove slávnosti, otvorenie novej 
expozície, historicky prvá úèasś na akcii Noc múzeí a galérií, noèné prehliadky, akcie pre 
deti a školské výlety, skrášlenie priestorov expozície, úprava sadu a nádvoria.
 Múzeum kúria Ambrovec aj vïaka svojim návštevníkom uzatvára výbornú turistickú 
sezónu. V marci poèas Hurbanových osláv bola slávnostne otvorená vynovená expozícia 
venovaná J.M. Hurbanovi. Týmto dòom kúria Ambrovec otvorila turistickú sezónu 2017. 
 Poèas apríla mali návštevníci múzea možnosś pozrieś si staré zvyky a povery z vybra-
ných oblastí Slovenska viažuce sa k ve¾konoènému obdobiu èi obdivovaś kraslice ma¾o-
vané, farbené prírodnými látkami, napríklad šupkami z cibule, cviklou, mladou trávou, s 
rôznymi prírodnými vzormi. 
 V máji sa v kúrii hovorilo o láske a návštevníci uväzovali farbené stužky s venovaniami, 
túžbami èi želaniami na symbolický máj. V sobotu 20. mája bola kúria Ambrovec sprís-
tupnená návštevníkom v rámci Noci múzeí a galérií 2017 od 9.00 do 22.00, a to úplne 
zadarmo. Celá expozícia bola osvietená lampášmi, svieèkami a farebným osvetlením.
 Mesiac jún patril deśom, veselým detským lektorským výkladom, pokladovkám, tajniè-
kám, truhliciam plným sladkých pokladov a hlavne dobrej zábave. Múzeum navštívili škôl-
kari, školáci aj študenti. Okrem skupín navštívilo kúriu Ambrovec aj množstvo jednotlivcov 
a rodín.
 Poèas horúcich prázdninových dní sa v múzeu vystriedalo mnoho návštevníkov, ktorí 
obdivovali vystavené nábytky a bohatú históriu Beckova. Mali možnosś pozrieś si aj vyskúšaś 
repliky chladných zbraní z obdobia stredoveku. Najob¾úbenejšou možnosśou bolo fotenie 
sa v bojových pózach. Prehliadku múzea si nenechali ujsś ani úèastníci Beckovských sláv-
ností, ktorí dostávali leták so struènými informáciami o histórii obce, hradu, múzea èi o 
pôvode obecného erbu so slonom.
 V mesiaci august, v rámci Dní obce, sa v kúrii Ambrovec historicky prvýkrát konali 
noèné prehliadky. Veselo ladený príbeh zaviedol ¾udí do ve¾kého dobrodružstva, Stibor 
zachraòoval krá¾ovnú Máriu zo zajatia chorvátskych vzbúrencov. Smiali sa dospelí aj deti, 
celá prehliadka bola ve¾mi interaktívna. Scenár k noènej prehliadke napísala Eva Melich, 
hereckých sa úloh zhostili herci z OZ Kamienok.
 Jeseò v múzeu patrila zberu úrody v sade, rovnako prehliadkam zájazdov a jednotliv-
com. Mnoho návštevníkov sa najviac zaujímalo práve o J.M. Hurbana a jeho expozíciu.
 Turistická sezóna v kúrii Ambrovec sa s mesiacom október skonèila. Napriek tomu na 
poboèke naïalej vládne èulý ruch. Prebieha rekonštrukcia toaliet, kompletná plynofikácia 
objektu a odborní zamestnanci pracujú na revitalizácii expozície. Plán akcií na rok 2018 je 
už pripravený. Návštevníci sa majú na èo tešiś. Môžeme prezradiś, že si urèite zopakujeme 
úèasś na Noci múzeí a galérií, mesiac venovaný deśom, noèné prehliadky a nové akcie èi 
výstavy.
 Ïakujeme všetkým návštevníkom, pracovníkom, pomocníkom, sponzorom, dobrovo¾-
níkom, úplne všetkým, ktorí pomohli urobiś túto krásnu sezónu 2017. Prajeme bielu zimu a 
šśastný nový rok!   Mgr. Eva Melich, správkyòa Kúrie Ambrovec

Kúria Ambrovec v Beckove ïakuje za sezónu 2017

  1.  Ak sa problém dá riešiś peniazmi, nie je to problém, sú to výdavky.
  2.  Adam je prvý šśastlivec, lebo nemal svokru.
  3.  Boh dal èloveku dve uši aj jedny ústa, aby viac poèúval a menej hovoril.
  4.  Nech śa boh ochraòuje pred hlúpymi ženami, od dobrých sa ochraòuj sám.
  5.  Vošlo víno - vyšlo tajomstvo.
  6.  Boh nemôže byś všade súèasne - preto vytvoril matky.
  7.  Nebuï sladký - lebo śa zjedia. Nebuï horký - lebo śa vyp¾ujú.
  8.  Všetci sa žalujú na nedostatok peòazí a na nedostatok rozumu - nikto.
  9.  Boj sa capa spredu, koòa zozadu a hlupáka zo všetkých strán.
10.  Vedomosti nezaberajú ve¾a miesta.
11.  Hosś a ryba po troch dòoch zaèínajú smrdieś.
12.  Èlovek má žiś, hoci aj kvôli zvedavosti.
13.  Vyberajúc si z dvoch ziel, pesimista si vyberie obe.
14.  Hluchý poèul ako nemý rozprával, že slepý videl ako chromý rýchlo bežal.
15.  Boh ochraòuje chudákov, aspoò od nákladných hriechov.
16.  Keby dobroèinnosś niè nestála - všetci by boli filantropmi.
17.  Keï sa stará dievka vydáva, hneï sa premieòa na mladú ženu.
18.  Rodièia uèia deti rozprávaś, deti uèia rodièov mlèaś.
19.  Z ïaleka žiaden èlovek nie je zlý.
20.  S peniazmi nie je tak dobre, ako je zle bez nich.
21.  Možno, že sú vajcia ove¾a múdrejšie ako sliepky, ale rýchlo zosmradnú.
22.  Ešte sa nenarodil taký kôò, na ktorom možno dohoniś svoju mladosś.
23.  Muži by viac urobili, keby ženy menej rozprávali.
24.  Šediny - to je príznak staroby, nie múdrosti.
25.  Dobre mlèaś je śažšie ako dobre hovoriś.
26.  Zlá žena je horšia ako dážï: Dážï zaháòa do domu a zlá žena z neho vyháòa.
27.  Svet nezanikne preto, že je ve¾a ¾udí, ale preto, že je ve¾a ne¾udí.
28.  Hospodin, pomôž mi vstaś na nohy, spadnúś dokážem aj sám.
29.  Ak sa život nemení k lepšiemu, poèkaj - zmení sa k horšiemu.
30.  Nech by láska bola akoko¾vek sladká, kompót z nej neuvaríš.
31.  Ak nie je èo robiś, žiadajú sa ve¾ké èiny.
32.  Ten, kto nemá deti, ich vie dobre vychovávaś.
33.  Lepšie je umrieś od smiechu ako od strachu.
34.  Skúsenosś je slovo, ktorým ¾udia nazývajú svoje chyby.
35.  Starnúci èlovek vidí horšie, ale viac. Zdroj: internet

Židovské príslovia

NOVÉ KNIHY V OBECNEJ KNIŽNICI 
november - december 2017



 O obnove národnej kultúrnej pamiatky Kúria 
Dubnických v Beckove môžeme povedaś, že 
ide už o 20-roèný proces. V roku 1998 bol v 
objekte ako podklad obnovy realizovaný archi-
tektonicko-historický výskum. Prvá architek-
tonická štúdia bola vypracovaná v roku 2003, 
po jej schválení bola v roku 2004 spracovaná 
projektová dokumentácia obnovy, zároveò bol 
v objekte realizovaný aj archeologický výskum. 
Práce však boli pozastavené, investor rokoval 
o spolufinancovaní s inými partnermi, nakoniec 
pre krach svojich podnikate¾ských aktivít od 
obnovy upustil. Objekt bol v tom èase relatívne 
zabezpeèený, tzn. mal funkènú strechu aj oken-
né výplne.
 Po rokoch, kedy boli KPÚ prezentované 
minimálne dva ïalšie podnikate¾ské zámery, 
ktoré sa nakoniec nerealizovali, sa v roku 2012 
majite¾om kúrie stala spoloènosś Kúria Dubnic-
kých, s.r.o. Pôvodný projekt bol mierne prepra-
covaný pôvodným autorom.
 V roku 2014 zaèala obnova, problém však 
nastal už v júli 2014, kedy bola nelogicky a bez 
súhlasu KPÚ rozobraná strecha, prièom na 
stavbe nebolo pripravené rezivo na nový krov. 
KPÚ ihneï žiadal okamžité provizórne prekry-
tie strechy, èo sa síce realizovalo, ale nedosta-
toène. V zime 2014 bolo realizované prekrytie 
objektu novými drevenými trámovými stropmi a 
železobetónovou platòou, èo však boli zároveò 
posledné práce na objekte, okrem niektorých 
udržiavacích prác (zabezpeèenie výplní otvorov, 
oplotenie, kosenie), ktoré èasto robila namiesto 
vlastníka Obec Beckov.

 Objekt zostal aj naïalej nezastrešený, medzi-
èasom vlastník zrušil kanceláriu vedenú ako síd-
lo firmy. V nasledujúcom roku (2015) KPÚ zaèal 
konanie o náprave, v rámci ktorého v rozhod-
nutí o opatreniach uložil vlastníkovi realizovaś 
zastrešenie objektu. Nako¾ko uložené opatrenia 
neboli vykonané a vlastník s KPÚ naïalej neko-

munikoval, v januári 2016 zaèal KPÚ správne 
konanie o uložení pokuty za iný správny delikt. 
V rámci konania vlastník na ústnom pojedná-
vaní oznámil, že nemá finanèné prostriedky, 
nevyšiel mu investièný zámer a údajne ponúka 
objekt so stratou na predaj za 1 €. KPÚ násled-
ne odložením ústneho pojednávania vlastní-
kovi poskytol istý èasový priestor na odpredaj 
objektu záujemcovi, ktorý bude disponovaś 
financiami potrebnými na jeho záchranu. Keïže 
vo veci odpredaja v nieko¾kých nasledujúcich 
mesiacoch nedošlo k novým skutoènostiam,
v júli 2016 bola zo strany KPÚ vlastníkovi 
uložená pokuta vo výške 35 000 €. Voèi pokute 
sa vlastník odvolal, ïalšie rokovania s vlastní-
kom v rámci odvolacieho konania viedol Pamiat-
kový úrad SR. Vlastník aj naïalej deklaroval, 
že nemôže vykonaś uložené opatrenia z nedo-
statku finanèných prostriedkov, ako aj z dôvo-
du sporu so zhotovite¾om rekonštrukcie, ktorý 
prestal realizovaś dielo pod¾a uzatvorenej zmlu-
vy. Pamiatkový úrad v máji 2017 uloženú pokutu 
v plnej výške potvrdil.
 Vlastníkovi bola pod¾a našich informácií 
uložená pokuta aj od stavebného úradu za nepl-
nenie povinností vyplývajúcich zo stavebného 
zákona.
 Musíme, bohužia¾, konštatovaś, že sa jed-
ná o neutešenú situáciu, keïže vlastník nemá 
financie na pokraèovanie obnovy a nedarí sa 
mu ani objekt odpredaś. Významná kultúrna 
pamiatka so zachovaným renesanèným sgra-
fitom, ktoré môžeme obdivovaś v odokrytých 
sondách na severnej a východnej fasáde, tak 
naïalej chátra. Ïalším postupom zo strany KPÚ 
bude opätovné vydanie rozhodnutia o opatre-
niach a v prípade, že nebudú realizované, opä-
tovné uloženie pokuty. Pre záchranu objektu je 
bezpodmieneène nutné najmä jeho urýchlené 
zastrešenie.
 Ing. arch. Jozef Múdry,

Mgr. Lucia Pastierová, KPÚ Trenèín 

 Prvá svetová vojna (1914 - 1918) 1/4
 V tomto globálnom konflikte sa proti sebe postavili Trojspolok a Doho-
da. Trojspolok tvorili Ústredné (Centrálne) mocnosti Rakúsko-Uhorsko a 
Nemecko. Taliansko, tretí spojenec, zostalo spoèiatku neutrálne a k Troj-
spolku sa v novembri 1914 pridalo Turecko. K Dohode, tvorenej Ruskom, 
Francúzskom a Ve¾kou Britániou, sa v auguste 1914 pridalo Japonsko a na 
ich strane bolo aj Srbsko s Èiernou Horou a Belgicko. Neskôr sa k boju-
júcim stranám pridali ešte ïalšie krajiny. Najvýznamnejší bol vstup Talian-
ska do vojny na strane Dohody v máji 1915 a vstup USA, taktiež na strane 
Dohody, v apríli 1917.
 Bezprostredným podnetom k vojne bola kríza v srbsko-rakúsko-uhor-

ských vzśahoch a sarajevský atentát na následníka trónu Františka Ferdinan-
da d´ Este 28. júna 1914. V pozadí však boli hlboké politicko-ekonomické 
konflikty medzi ve¾mocami, predovšetkým Nemecka s Ve¾kou Britániou a 
Ruskom. Vojnový konflikt sa zaèal vypovedaním vojny Rakúsko-Uhorskom 
Srbsku 28. júla 1914 a postupne sa k nemu pridávali ïalšie krajiny. Tak sa 
lokálny konflikt rozrástol na svetovú vojnu. Väèšina Èechov a Slovákov prija-
la vojnu s nechuśou a neboli príliš ochotní bojovaś proti iným slovanským 
národom a prelievaś krv za cudzie záujmy. Tisíce našich vojakov dávali sa 
zajaś alebo pri vhodnej príležitosti dobrovo¾ne prechádzali na stranu armád 
Dohody. Pod¾a ext. zdrojov spracoval GR

(pokraèovanie v budúcom èísle)
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Sto rokov od vzniku Èeskoslovenskej republiky

 Fašiangy - obdobie od Troch krá¾ov do Popolco-
vej stredy, ktorá v tomto roku pripadla na 14. febru-
ár. Fašiangy majú dávnu tradíciu vo veselosti, radosti 
a hojnosti. Je to obdobie prechodu od zimy do jari. 
V tomto období sa hojne robili svadby, zábavy, rôzne 
stretnutia a tradiène maškarné zábavy. Aj v Beckove 
sa konali ešte v 70. rokoch v Reštaurácii pod hra-
dom, v „hoteli“ - povedané po beckovsky. Zábava 
zaèínala nástupom masiek, tradièným obèerstve-
ním, tombolou a súśažou o najkrajšiu masku. Starší 
obyvatelia si iste spomenú na Annu Lackovú, ktorá 
ma¾ovala krásne pozvánky na tieto zábavy. Aj tí, èo 
pracovali v Novom Meste nad Váhom, si spomína-
jú na tradièné pochovávanie basy v podniku Stroj-
stav. Dobrovo¾níci, prestrojení za farára, organistu 
a kostolníka, robili obrad, kde bolo ve¾a plaèu, smie-
chu a dobrej zábavy. 
  Pochovaním basy skonèila zábava, nastalo obdo-
bie pôstu. Príchodom Popolcovej stredy prišla prvá 
Pôstna nede¾a, až nastalo obdobie Ve¾kého týždòa, 
po Smrtnej nedeli prišla Kvetná. Všetci kresśania 
prežívajú v modlitbách Kristovo ukrižovanie a Jeho 
zmàtvychvstanie. Obdobie 40-dòového pôstu, 
obdobie stíšenia a pokánia, sa skonèilo Vzkriese-
ním.    ¼. Paulus

FAŠIANGY

Medzinárodné dni 2018 
Január
  1. Svetový deò mieru
  4. Svetový Braillov deò
  6. Svetový deò vojnových sirôt; 
 Zjavenie Pána
15. Svetový deò armády 
23. Deò patriotizmu
24. Sviatok sv. Františka Saleského; 
  Deò komplimentov
25. Sviatok Obrátenia Pavla
26. Medzinárodný deò colníctva
27. Medzinárodný deò pamiatky obetí holokaustu
28. Európsky deò ochrany osobných údajov; 
  Medzinárodný deò  mobilizácie proti jadro-
  vej vojne; Svetový deò lepry 

Február
  2. Svetový deò zasväteného života; 
 Svetový deò mokradí
  4. Svetový deò proti rakovine
  6. Svetový deò bez mobilu
  8. Deò pre bezpeènejší internet
11. Svetový deò chorých; 
 Svetový deò manželstva
14. Deò za¾úbených 
15. Európsky deò perioperaènej ošetrovate¾skej
 starostlivosti sestier; Deò osamelých
20. Svetový deò sociálnej starostlivosti
21. Medzinárodný deò turistických sprievodcov; 
 Medzinárodný deò materského jazyka 
 (UNESCO)
22. Medzinárodný deò skautiek; 
 Európsky deò obetí zloèinu

Obnova NKP Kúria Dubnických

Stav k
12. 7. 2002.

Foto:
Ing. J. Matejka

Stav k 10. 9. 2014.  Foto: DB



 Náklady na komunálne odpady neustále narastajú a komunálneho odpadu 
je èím ïalej tým viac. Realita je jednoznaèná, v budúcnosti budú tieto náklady 
ešte vyššie vplyvom zvyšujúcich sa nákladov na zvoz, skládkovanie èi zvyšujúcu 
sa konzumnosś. Tým pádom hrozí celkové narastanie odpadov. 
 Každý obyvate¾ vyprodukuje približne 339 kg odpadu roène, z ktorého viac 
ako 45 % tvorí biologicky rozložite¾ný odpad. Pre zjednodušenie: každá nádo-
ba na odpad pri dome/bytovke obsahuje skoro polovicu bioodpadu, ktorý sa 
dá skompostovaś. Tieto nádoby tak odchádzajú na skládky s odpadom, ktorý 
tam nepatrí. Sme skutoène nato¾ko bohatí, aby sme dávali do odpadového hos-
podárstva desiatky tisíc eur? Náklady na odpady budú prirodzene narastaś. Ak 
súèasný systém nezmeníme, zaènú sa radikálne zvyšovaś aj poplatky pre obèa-
nov. Èo s tým urobíme? Ak zaèneme h¾adaś riešenia a úspory v existujúcom 
systéme, výsledok bude ve¾mi pozitívny. 
 Z legislatívneho h¾adiska platí to, že bioodpad už viac nemôže patriś do 
komunálneho odpadu, a teda nesmie skonèiś na skládkach odpadu. A tak oby-
vatelia obcí musia zaèaś s triedením aj tohto druhu odpadu. Na tento stav však 
netreba nazeraś ako na nieèo, èo nás bude zaśažovaś. Predsa len triedenie 
bioodpadu má ve¾ký potenciál v tom, že dokáže ve¾mi rýchlo ušetriś obecné 
financie, ktoré sú vynakladané na komunálne odpady. A teda následne sa jed-
noducho môže preniesś úspora aj na samotných obèanov. 
 To platí práve v súvislosti so zavedením domáceho kompostovania v rodin-
ných domoch. Navyše, kým samospráva predchádza vzniku odpadov a sepa-
ruje bioodpad do záhradných kompostérov, obèania získajú jednoduchý a pre 
nich samotných ve¾mi prospešný systém na spracovávanie vlastných odpadov. 
Tento fenomén úspešne funguje v celej Európe už nieko¾ko rokov. 
POZRIME SA NA TO, AKÉ SÚ SKÚSENOSTI Z OBCÍ NA SLOVENSKU 
A V ÈESKEJ REPUBLIKE? 
Zvyšovanie ekologického povedomia je základ - obec Pruské
Pán starosta MUDr. Viliam Cíbik, PhD., sa vyjadril takto: „Naším cie¾om bolo 
poskytnúś obèanom možnosś ekologicky sa zbaviś nepotrebného odpadu, na-
uèiś ich separovaś odpad a vychovávaś ich k ekologickému povedomiu, ktoré 
je v celoslovenskom meradle na nízkej úrovni. Vzh¾adom na svoj objem pri-
spieva každý odpad k zvyšovaniu poplatkov za odvoz a likvidáciu komunálneho 
odpadu. Naopak, vytriedením a kompostovaním bioodpadov je možné ušetriś 
takmer polovicu z poplatkov za odvoz a likvidáciu zmesových odpadov a získaś 
neškodným, prírodným procesom kvalitné hnojivo. Do každej domácnosti sme 
umiestnili kompostér a obèania majú možnosś svoj zelený odpad kompostovaś 
v òom. Ušetrili sme ve¾mi vysoké náklady, ktoré sme si prepoèítali, ak by sme 
chceli zaviesś zber bioodpadu externou firmou.“
 Revolúcia v nakladaní s odpadom - obec Lietavská Lúèka
Obec Lietavská Lúèka za prvých šesś mesiacov od spustenia systému domá-

ceho kompostovania znížila množstvo odpadu o 25 % a za posledný rok znížila 
frekventovanosś vývozov zmesového odpadu z 1x týždenne na 1x za dva týžd-
ne. Tieto zmeny znamenali pre obec už za prvé tri mesiace úsporu 5320 EUR, 
ktoré chce obec využiś na zlepšenie kvality života svojich obyvate¾ov. Tento stav 
sa im podarilo dosiahnuś najmä vïaka dobrej informaènej kampani o význame 
a výhodách kompostovania pre obyvate¾ov obce.
 Ve¾ká spokojnosś zo strany obèanov - obec Jalubí
„Už po prvom polroku používania kompostérov sme videli ich pozitívny prínos 
aj z ekonomického h¾adiska, pretože sa nám množstvo zmesového komunál-
neho odpadu znížilo o 18,3 %. Kompostér je zo strany obèanov ve¾mi kladne 
hodnotený, a to zo stránok funkènosti, stability, jednoduchosti pri manipulácii 
plnenia a vyberania. Obèania sú ve¾mi spokojní s týmto systémom, kompostéry 
sú vzh¾adné a ich umiestnenie do prostredia záhrad a predzáhradiek pôsobí 
ve¾mi esteticky. Presne to naša obec potrebovala.“ Zhodnotil starosta z obce 
Jalubí, Ing. Karel Malovaný.
 Ušetrené peniaze sme použili na rekonštrukciu námestia - obec 
Polešovice
 „Mám záhradu. Dávam prednosś tomu, aby sa bioodpad triedil v obci celo-
plošne pomocou kompostérov,“ zhodla sa väèšina polešovických obèanov. 
Zaobstaranie kompostérov sa pod¾a polešovického starostu Michala Zapletala 
obci aj ¾uïom vyplatí. Ovocné a zeleninové zvyšky z kuchyne a trávu èi lístie zo 
záhrady nebudú musieś zvážaś za peniaze smetiari, ale zostanú na záhrade ako 
hnojivo. Po analýzach odpadu tvoril v obci bioodpad až 40 % z komunálneho 
odpadu. „Pokia¾ by sa podarilo v prvom roku vytriediś aspoò desaś percent 
bioodpadu, mohli by sme za zvoz odpadu ušetriś až osemdesiat tisíc korún. 
Pokia¾ by sme sa po pár rokoch dostali na daných 40 %, ušetrili by sme státisí-
ce,“ kalkuloval starosta ešte pred samotným zavedením. To ešte nevedel, že
v prvom roku sa im podarí znížiś náklady na odpadové hospodárstvo z 1 mil. 
Kè na 860 tis. Kè. 
 Ïalšie príklady obcí a miest, kde sa zavádza systém domáceho komposto-
vania v domácich kompostéroch v Slovenskej republike: Vrbové, Madunice, 
Turzovka, Lysá pod Makytou, Brezová pod Bradlom, Mojmírovce, Hronovce, 
Gemerská Poloma, Zlaté Klasy, Rakovice a desiatky ïalších. Kompostovanie 
s radosśou!  Text a fotka: www.menejodpadu.sk
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Ïakujeme, že separujete odpad

KEÏ BIOODPAD ŠETRÍ NAŠE PENIAZE V OBECNÝCH ROZPOÈTOCH

 Od prvého dòa v Novom roku 2018 prešlo len pár dní a všetko sa dostalo 
do svojich zabehnutých ko¾ají. Pracujúci sa vrátili na svoje pracoviská, žiaci si 
opäś zasadli na svoje miesta za školské lavice. V našom okolí sme však spozo-
rovali aj nieèo nové, nevšedné. Od Troch krá¾ov (tak sme si zvykli pomenovaś 
6. január) sa poh¾ady cestujúcich z autobusa, èi spolujazdcov šoférov v autách 
a iných dopravných prostriedkoch s prekvapením obracajú na Rátu (vysvetle-
nie pre nie rodených Beckovèanov - vpravo za obcou pred Tesco skladmi). 
Už nieko¾ko týždòov obdivujú kàde¾  sedemdesiatich bieluèkých vznešených 
labutí, ktoré sa na tomto poli usadili. Boli tam aj na Hromnice a nevyplašil 
a nezahnal ich ani hrmotný traktor s postrekom na Valentína, 14. februára.  
Akoby nám chceli dokázaś, že sú - ako sa vraj hovorí o labutiach - najvernejšie 
z vtáctva a živoèíšnej ríše. Dokedy zostanú verné nášmu chotáru - uvidíme. 
 Možno nieèo na tom tvrdení o vernosti je - pri tomto kàdli labutí sa v urèitej 
vzdialenosti, ale stále v tesnej blízkosti, zdržuje jeden labutí párik. Sú niekedy 
ako jedno telo - záber to ukazuje sám... DJ

Jazero z labutí 
 Tento rok bude pre našu obec a jej financovanie odpadového hospodárstva 
ve¾mi nároèný. Štát plánuje zvýšiś poplatky za uloženie komunálneho odpadu 
na skládkach. Pre obec z toho vyplývajú dve, možno viaceré alternatívy. Prvá, 
pre mnohých najbolestivejšia - obecné zastupite¾stvo bude nútené odhlasovaś 
zvýšenie poplatku na obèana, pretože zo spoloèných financií nemôžeme done-
koneèna dotovaś odpady. Druhá alternatíva - obèania, všetci bez výnimky, budú 
poctivo separovaś všetky zložky, ako to ukladá zákon o odpadoch a majú na to 
obcou vytvorené podmienky. Zopakujme si, že sú to plasty, sklo, kovy, papier, 
textil, biologický odpad, viacvrstvové obaly. Na tie posledné - teda viacvrstvové 
obaly, „tetrapaky“ - pribudol v obci oranžový kontajner , ktorý je umiestnený pri 
bytovom dome Beckov è. 204, ale slúži pre všetkých obèanov .
 Viac vyseparovaných odpadov, menej uloženého komunálneho 
odpadu na skládkach. 
 Trocha námahy predsa za to stojí, nie? A to, že je to možné, ukazujú šta-
tistické výsledky z minulého roka. V roku 2017 sa nám podarilo odovzdaś viac 
papiera, plastov a ïalších komodít a znížili sme celkové množstvo komunálne-
ho odpadu, ktorého sme uložili na skládku najmenej od roku 2012. Napriek 
tomu, dosiahnuś 50 % separáciu odpadov do roku 2020 bude śažký oriešok. 
Mnohí si poviete, že chýba motivácia. V prvom rade nás má zaujímaś, akú kra-
jinu zanecháme svojim potomkom, zapratanú odpadmi a s enviromentálnymi 
záśažami alebo peknú, èistú, so zdravým vzduchom a èistou vodou. To je síce 
pekná predstava, ale vyzerá ako „fantasy“. Možno ïalšou alternatívou by bolo 
vrátiś sa k množstvovému zberu odpadu, kedy by obèania platili za skutoèné 
množstvo odpadu, ktorý by vyvážali. Dospeli sme už nato¾ko, aby sme vedeli 
prijaś fakt, že aj za odpad si musím zaplatiś, keïže je môj, vyprodukoval som 
ho v mojej domácnosti?! Mnohí, najmä tí, ktorí neváhajú vyhodiś odpad niekde 
v jarku, v lese, pri ceste, asi nie. Obdivujeme západné krajiny, ich vyspelú eko-
nomiku, vysoké zárobky a pod., ale tam zašpinené jarky pri ceste nenájdete. 
Ak sa im chceme podobaś, mali by sme sa nauèiś udržaś si poriadok, a to aj for-
mou starostlivosti o odpady. Poslanci obecného zastupite¾stva si dali za úlohu 
v tomto roku vypracovaś novú koncepciu odpadového hospodárstva v obci, ale 
bez pomoci obèanov to nepôjde. Urèite by prijali názory vás, obèanov, na túto 
problematiku. Neváhajte sa so svojimi názormi podeliś.    Anna Benková
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 Milí športovci, fanúšikovia a priaznivci beckovského futbalu, dovo¾te, 
aby som vás pozdravil v novom roku, dúfam, že pre beckovský šport úspeš-
nom. Ako už sami dobre viete, jesennú èasś sme zvládli ve¾mi dobre, A 
mužstvo a aj žiaci. Preto zimná príprava zaèala skoro, prakticky dva týždne 
po súśaži sme zaèali trénovaś v telocvièni, oficiálne sme zaèali 13. 1. 2018 
muži aj žiaci. Tento rok sa ukazuje dosś nároèný v tom, že obe družstvá 
chcú hraś o najvyššie postavenia v tabu¾ke. Nejaké ve¾ké zmeny v kádroch 
sa neudejú. 
 Prípravné zápasy A mužstva by mali byś nasledovné: dòa 10. 2. 2018 
turnaj o cenu starostu obce, ktorý skonèil víśazstvom mladých chalanov z 
A mužstva, keï porazili vo finále svojich starších spoluhráèov z A mužstva 
vysoko 7:1; ïalej pokraèujeme 18. 3. 2018 v Novom Meste nad Váhom na 
umelej tráve o 15:00 hod proti Pobedimu, 25. 3. 2018 v Novom Meste na 
umelej tráve o 15:00 hod proti Kálnici, 4. 3. 2018 v Novom Meste o 17:00 
hod proti Zemianskemu Podhradiu, 10. 3. 2018 v Piešśanoch proti Horenej 
Strede. Generálka je v Beckove 18. 3. 2018 o 15:00 hod proti Selcu. 
 Jarná èasś zaèína 25. 3. 2018 na Lubine. Žiaci si tiež dávajú dokopy 
prípravné zápasy, ale o presnom rozpise vás budeme ešte informovaś. 
 V tomto roku by sme chceli na základe projektu SFZ a pomoci OcÚ 
Beckov zrekonštruovaś šatne na ihrisku, hlavne pre našich žiakov, a do 
budúcna uvažujeme o založení družstiev dorastu aj prípraviek v rámci spo-
lupráce s inými obcami. 
 Èaká nás ešte jedno ve¾mi milé podujatie - 75. výroèie založenia fut-
balu v obci, takže dúfam, že všetky tieto úlohy sa nám podarí aj vašou 
pomocou splniś. Výroènú schôdzu sme mali 24. 2. 2018 v klube pri parku. 
 A chcel by som vás ešte porosiś, èi by ste nám nepomohli formou daro-
vania 2% daní pre vytvorenie lepších podmienok v našom klube. Ïakujeme.
 S pozdravom a športu zdar predseda OŠK Slovan Beckov

David Kaèerek

OŠK Slovan Beckov

 Mnohí z nás ve¾mi radi využívajú svoj vo¾ný èas po práci na zdravotnú 
prechádzku. Poèas zimných mesiacov nemáme skoro žiadne povinnosti 
v okolí domu a pri údržbe záhrad. Tie takisto oddychujú, driemu, pripra-
vujú svoju pôdu na jarné obrábanie. Prechádzky do okolia Beckova nám 
poskytujú naozaj ve¾a krásnych zážitkov. Pohyb na èerstvom vzduchu 
v prírode naplní naše telo energiou a pocitom uspokojenia, že sme nie-
len fyzicky v dobrej kondícii, ale pomôže nám posilniś aj našu psychiku. 
Vybudované náuèné chodníky nám takéto prechádzky u¾ahèujú. V prírod-
nej rezervácii Sychrov je v okolí náuèného chodníka zmiešaný borovicový 
les. Niektoré stromy majú už nieko¾ko desia-
tok rokov, dožívajú, vysychajú. Iné by síce 
ešte mohli skráš¾ovaś a zútulòovaś prechádzku 
Bakošom, ale, bohužia¾, priskoro dopadli svo-
jimi korunami na zem. Za to však nemôže èlo-
vek, ale príroda.  Èoraz silnejšie nárazové vetry 
lámu stromy a vyvracajú ich s koreòmi chodník 
- nechodník. Na viacerých miestach je potom 
chodník nepriechodný - ale iba na krátko. Keï 
sa po òom pôjdete znovu prejsś, aby ste sa 
dostali do krásnych zákutí beckovskej prírody, 
budete milo prekvapení. Prekážky sú zásluhou 
P.J. odstránené, chodníky spriechodnené, 
bariéry uvo¾nené. Môžeme sa opäś bez problé-
mov pohybovaś po vyznaèených chodníkoch.
Ïakujeme!  Text a foto: D. Jarábková

Prechod prírodnou rezerváciou Sychrov

 OZ Centrum SANTOSHA - Radovan Liška zo Starej Turej na základe 
zmluvy o prenájme malej telocviène è. 4/2017 so ZŠ s MŠ J.M. Hurbana 

v Beckove zo 6. 9. 2017 poria-
da od 21. 9. 2017 do 30. 6. 
2018 každý štvrtok v èase od 
18,15 do 19,15 hod kurz jogy 
pod¾a systému Joga v den-
nom živote. Viac nájdete na: 
http://santosha.sk/o-nas/.    

DB
Foto: Ing. Andrea Trstenská

Cvièíme jogu

 V sobotu 10. 2. 2018 sa konal 3. 
roèník fašiangového turnaja o pohár 
starostu obce.
Súśažilo šesś tímov:
A - skupine: A mužstvo Beckov, Starí 
páni Stará Turá, FC Sokol Amadeus; v 
B - skupine: B mužstvo Beckov, Starí 
páni Trenèín a Starosta team. 
 Zvíśazili mladí hráèi mužstva Bec-
kov, keï porazili vo finále svojich star-
ších spoluhráèov z A mužstva vysoko 
7:1.

Fašiangový minifutbalový turnaj

Víśazný tím „B“ Beckov

Víśazi podujatia: 
1. miesto „B“ Beckov; 2. miesto „A“ Beckov

3. Starosta team 

Poháre pre víśazov

Foto: Ing. J. Štefanec
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Fašiangová sobota 10. február 2018  --  3. roèník
Súśaž v smažení šišiek a fánok

Deväś z dvanástich súśažiacich o najlepšiu šišku a fánku.  

1. miesto:
O¾ga Bánovská

2. miesto:
¼uboslava Hajdúšková

3. miesto:
Iveta Martišová

Chutný guláš navaril Marek Èaòo.

Na harmonike hrá a spieva Jozef Sloboda.

Foto: JŠ


