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  Vážení obèania, vytvorili sme web-stránku 
www.slovenskyvyrobca.sk, ktorá slúži výhrad-
ne slovenským výrobcom. Na stránke je pre 
obèanov ZDARMA kategória „Prebytky obèanov 
miest a obcí Slovenska“.
 Takmer v každej obci ¾udia nieèo pestujú alebo 

chovajú. Pri tejto práci vznikajú aj prebytky, ktoré by radi ponúkli na pre-
daj. Finanèná situácia na Slovensku nie je ve¾mi priaznivá, ale obce môžu 
významnou formou pomôcś, ako uvediem na príklade.      
   Bežný jav. Vášmu obèanovi sa urodí väèšie množstvo - napríklad èereš-
ní. Majite¾ èerešne spotrebuje z úrody minimálnu èasś. Zostatok prezreje a 
popadá nevyužitý na zem. 
 Dôvod nevyužitia môže byś napríklad: vyšší vek obèana, nedostatok 
èasu na zber, ¾udia nevedia vzájomne o sebe, kto má na predaj èasś svojej 
úrody. Prípadne majite¾ prebytku úrody nemá peniaze na inzeráty. Alebo 
zhodnotí: ak zaplatím inzeráty - nebudem maś žiadny zisk.
 Iný príklad. V lete sliepky nesú vo zvýšenej miere vajíèka. Toto množstvo 
jedna domácnosś nedokáže spotrebovaś, preto vzniknú znovu prebytky. 

Pochopite¾ne, dôvodov môže byś viac, èo závisí na konkrétnej osobe. 
 Vážení obèania, na internete je webová stránka www.slovenskyvyrob-
ca.sk, na ktorej je možné bezplatne daś vedieś o vašej úrode, ktorú nedo-
kážete využiś vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu 
ponúknuś na predaj. Táto možnosś pre obèanov je bezplatná celoroène.
 Túto ponuku zdarma dávame preto, že pre jednotlivých obèanov je pre-
dávaś prebytky príliš prácne a nákladné. Je preto výhodné, ak obèan svoje 
prebytky pripraví doma a doma aj predá. Prípadne zvolí formu samozberu. 
 V niektorých prípadoch je pre ¾udí prezentovaś svoje prebytky na inter-
nete nedostupné. Preto vám ponúkame jedineènú možnosś zaregistrovaś 
sa prostredníctvom obce na stránke www.slovenskyvyrobca.sk v kategórii 
„Prebytky obèanov miest a obcí Slovenska“. 
  Verím, že prebytky obèanov Beckova nezostanú nevyužité a zmenia sa 
na ich peniaze.     Ing. Róbert Ïurík, obchodný riadite¾
Kontakt: 0905 284 449;
   slovenskyvyrobca@slovenskyvyrobca.sk;
   sv.regisracia@gmail.com;
   www.slovenskyvyrobca.sk

 5. zasadnutie obecného zastupite¾stva sa konalo v piatok 28. 6. 
2019, poslanci schválili tieto uznesenia: 
uz.è.63/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie kontrolu uzne-
sení zo zasadnutia obecného zastupite¾stva zo dòa 17. 5. 2019 bez pripo-
mienok.
uz.è.64/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie informáciu o rea-
lizácii projektov v obci bez pripomienok.
uz.è.65/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo VZN è.1/2019 o výš-
ke mesaèného príspevku na èiastoènú úhradu nákladov na èinnosti škôl 
a školských zariadení v obce Beckov.
uz.è.66/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie odborné stanovis-
ko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Závereèného úètu obce za rok 2018.
uz.è.67/2019 - Obecné zastupite¾stvo schva¾uje Závereèný úèet Obce 
Beckov za rok 2018 a celoroèné hospodárenie bez výhrad.
uz.è.68/2019 - Obecné zastupite¾stvo schva¾uje použitie prebytku hospo-
dárenia Obce Beckov na tvorbu rezervného fondu vo výške 171 257,49 €.
uz.è.69/2019 - Obecné zastupite¾stvo vzalo na vedomie stanovisko hlav-
nej kontrolórky obce k Zmene rozpoètu obce na rok 2019 è. 3.
uz.è.70/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo Zmenu rozpoètu obce na 
rok 2019 è. 3 bez pripomienok.
uz.è.71/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo ponuku spoloènosti JRK 
Slovensko s.r.o. Bratislava na zakúpenie evidenèného systému odpadov 
ELWIS v zmysle cenovej ponuky zo dòa 12. 6. 2019.
uz.è.72/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo udelenie Ceny obce pre 
Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov Slovenska v Beckove pri prí-

ležitosti 20. výroèia založenia základnej organizácie.
uz.è.73/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo hodnotu stravovacieho 
lístka pre zamestnancov OcÚ a starostu obce od 1.7.2019 na sumu 4,20 €.
uz.è.74/2019 - Obecné zastupite¾stvo uložilo obecnému úradu predložiś 
informáciu o riešení poh¾adávok na daòových príjmoch, vypracovaś infor-
máciu pre poslancov - aká je štruktúra daòových nedoplatkov s termínom 
do ïalšieho zasadnutia obecného zastupite¾stva v septembri 2019. 
uz.è.75/2019 - Obecné zastupite¾stvo schválilo komisiu pre výber dodáva-
te¾a na podlimitné zákazky v zložení: ¼uboš Hajdúšek, Peter Benko, Ernest 
Benko, Ing. Jaroslav Martiš, Ing. Jaroslav Hlava, Ing. Ján Macejka.
uz.è.76/2019 - Obecné zastupite¾stvo uložilo komisii pre výber dodáva-
te¾a zabezpeèiś výber dodávate¾a a spôsob financovania kúpy úžitkového 
vozidla.
uz.è.77/2019/a - Obecné zastupite¾stvo schválilo plán kontrolnej èinnos-
ti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2019. b) Obecné zastupite¾stvo 
oprávòuje hlavnú kontrolórku obce Beckov vykonávaś finanènú kontrolu v 
súlade so zákonom o obecnom zriadení a zákonom o finanènej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov: na obecnom úrade, v 
organizáciách v zriaïovate¾skej pôsobnosti obce, u právnických osôb, v 
ktorých má obec majetkovú úèasś a iných osôb, ktoré nakladajú s majet-
kom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v 
rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku a kontrolu iných osôb, ktorým boli 
poskytnuté úèelové dotácie z rozpoètu obce v rozsahu nakladania s urèe-
nými finanènými prostriedkami pod¾a schváleného plánu kontrol.

   Zapísala Anna Benková

Uznesenia obecného zastupite¾stva
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OBECNÝ ÚRAD 

Daniel Hladký - starosta; 0905 506 021; 77427 20
       starosta@obec-beckov.sk 
Zdenka Krasòanská - hlavná kontrolórka - 77427 24; 0902 911 452;
       kontrolorka@obec-beckov.sk 
Anna Benková - matrika, ev. obyvate¾stva, PODATE¼ÒA, stavebná agenda
        77427 21; beckov@obec-beckov.sk 
Ing. ¼ubomír Èikel - úètovníctvo, nahlasovanie vývozu fekálií, POKLADÒA
          7742 725; 0903 742 725; uctaren@obec-beckov.sk 
Ing. Marika Jurèacková - projekty, personalistika a mzdy, majetok obce;
     0917 694 611; projekty@obec-beckov.sk
Mgr. Dana Badžgoòová - sociálne, web, knižnica, Beckovské noviny -
        77427 22; socialne@obec-beckov.sk 
Alica Stehlíková - pracovníèka pre OcÚ, KD, klub a zdr. stredisko
     0907 072 382; alica.stehlikova@gmail.com

OBECNÁ PREVÁDZKA

Peter Èaòo - pracovník OP; 0904 847 222
Miroslav Malec, Drahoslav Minárik, Peter Heldes, Peter Huorka
- pracovníci OP

Vývoz fekálií - 0904 882 333

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE PRÁVNICKÝCH OSÔB
HRAD BECKOV

Mgr. Peter Pastier - výkonný riadite¾ - 0948 216 735
         riaditel@hrad-beckov.sk 
Iveta Martišová - administratíva - 032 77427 27; info@hrad-beckov.sk 

CENTRUM NOVEJ EVANJELIZÁCIE - FRANTIŠKÁNI, OFM 

P. Jozef Èirák, OFM  - predstavený františkánov, 0915 070 532
       jozefcirak@gmail.com
P. Anton Kraèunovský, OFM  - farský administrátor, 0949 857 551

ECAV Beckov

Mgr. Ondrej Peśkovský - námestný farár CZ v Beckove, 0902 157 473,
       o.petkovsky@gmail.com  

POHREBNÍCTVO 

Štefan Buèek - 0904230875.  

OBEC BECKOV - kontakty

Ponuka dopestovaných prebytkov



 Na našom druhom stretnutí s pánom starostom Danielom Hladkým sme sa 
za èitate¾ov a obyvate¾ov Beckova spýtali na nieko¾ko dôležitých vecí týkajúcich 
sa obce. Ale, vážení èitatelia, aj vy môžete poslaś svoje otázky do redakcie BN 
e-mailom (socialne@obec-beckov.sk; redakcia.bn.ko@gmail.com ), telefonicky 
èi osobne, ako komu vyhovuje. Váš záujem nás poteší.
 1. Pán starosta, najposlednejším a najmä najdôležitejším podujatím 
v tomto mesiaci boli DNI OBCE 2019. Boli ste spokojný s priebehom 
podujatia? Aké zmeny plánujete do ïalších rokov? 
Myslím si, že dni obce prebehli tento rok pod¾a oèakávania na štandardnej úrov-
ni, aj keï bolo badaś urèité malé zmeny. Tie boli spôsobené hlavne personálnou 
zmenou na èele organizaèného tímu. Pre krátkosś èasu na zorganizovanie celej 
akcie sme boli nútení pristúpiś ku kompromisom, ale reakcie úèastníkov boli len 
pozitívne, aj keï urèite sa nepodarilo vyhovieś všetkým. Celá akcia je poriadaná 
hlavne pre obyvate¾ov obce a verím, že sa všetci dobre zabavili.
 2. Vandali nám nièia Kúriu aj starobinec - na rozdiel od tých historic-
kých, týchto našich sa nevieme zbaviś - alebo áno? Útoèia aj na okolo 
idúcich ¾udí...
Uvedené nehnute¾nosti majú svojich konkrétnych vlastníkov a je ich úlohou 
zabezpeèiś objekty proti neoprávnenému vniknutiu cudzích osôb. Na úrovni 
vedenia obce s nimi komunikujeme o náprave, žia¾, ich postoj je taký, aký je. Do 
zjednania nápravy je, samozrejme, zapojený aj Krajský pamiatkový úrad a takisto 
aj stavebný odbor Spoloèného úradu samosprávy. Využívame všetky zákonné 
prostriedky na zjednanie nápravy. Tým ale netvrdím, že som zo situáciou spo-
kojný.
 3. Zmena nás èaká aj vo vývoze a platbách za komunálny odpad. 
O èo konkrétne ide v novom systéme separovania KO? Obecné zastu-
pite¾stvo 28.6.2019 schválilo uz.è.71/2019 ponuku spoloènosti JRK 
Slovensko s.r.o. Bratislava na zakúpenie evidenèného systému odpadov 
ELWIS v zmysle cenovej ponuky zo dòa 12.6.2019.
Celá problematika evidencie odpadov je popísaná v samostatnom èlánku (str. 
3). Následne bude do všetkých domácností doruèený informaèný leták s ïalším 
vysvetlením, k èomu je potrebná evidencia vyprodukovaného odpadu. Naklada-
nie s odpadom je celosvetový problém a všade je to finanène nároèné. A na to, 
aby sme èo najmenej zaśažili obecný rozpoèet, a takisto aj peòaženky obèanov, 
potrebujeme vedieś ko¾ko a akého odpadu domácnosti vyprodukujú. Cena za 
uloženie KO je štátom regulovaná a každoroène násobne stúpa. Preto je dôležité 
maś preh¾ad o odpadoch a maś možnosś motivovaś obèanov, aby produkovali èo 
najmenej KO a zvýšili objem separovaných zložiek.
   4. Obecný úrad momentálne rieši ïalšiu haváriu vodovodu, aké iné 
vážne problémy sa museli zvládnuś v priebehu posledných dvoch me-
siacov?
Poruchu kanalizácie v materskej škole, ktorá je odstránená, našśastie sa nejed-
nalo o ve¾ký zásah. Bola potrebná výmena kanalizaèného potrubia v dåžke cca 
5 metrov. Horší prípad nastal na vodovodnej prípojke OcÚ. Samotná realizácia 
prebehla pomerne rýchlo, ale administratíva, to množstvo povolení a získanie 
informácií o skutkovom stave, bolo èasovo podstatne nároènejšie. Dobehli nás 
nevysporiadané veci z minulosti. Ale všetko sa, našśastie, podarilo a OcÚ má 
novú prípojku vody.
 5. Naša „srdcová“ téma - Kúria Dubnických - je nieèo nové?
Doterajší majite¾ dal prís¾ub, že zasa zaène s rekonštrukciou objektu. Prebeh-
li nové rokovania na pôde Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) o zaèatí prác. 
V týchto dòoch bol vykonaný statický posudok vypadnutej steny a stanovené 
postupy na zabezpeèenie stropu. Zaèiatkom septembra bude vykonaný štát-
ny doh¾ad KPÚ za úèasti majite¾a objektu a nového investora. Dúfam, že dôjde 
k zhode názorov a budova bude zachránená.
 6. Od septembra nastane zmena aj na obecnom úrade - po Bc. Janke 
Ježovicovej nastúpi nová pracovníèka. Bude maś v náplni práce dane, 
pokladòu a kultúru, ako mali predošlé? 
Absolútnou prioritou novej pracovníèky bude zvládnuś problematiku daní a poplat-
kov. K dispozícii bude maś nový program pre správu a evidenciu daní. Tak-
tiež absolvuje odborné školenie v oblasti daòových zákonov a zaškolenie na nový 
program. Celá problematika daní a poplatkov je pomerne nároèná a ja verím, že 
sa jej podarí zvládnuś všetko v èo najkratšom èase.
 7. Obecná prevádzka nadobudla do majetku aj stroj na opravu 
miestnych komunikácií, ktorý sa úspešne a NENÁPADNE využíva. 
Zakúpili sme „žehlièku“ na asfalt. Je to zariadenie urèené na opravu výtlkov na 
ceste. Zatia¾ pracovníci prevádzky opravili tie najviac poškodené úseky, a teraz 
na jeseò sa pustia do ostatných opráv. Myslím si, že toto bol správny krok, pre-
tože nie sme èasovo odkázaný na externého dodávate¾a. Môžeme si opraviś, èo 
potrebujeme kedyko¾vek v priebehu roka, a hlavne vtedy, keï sa výtlk ešte len 
zaène tvoriś. Zároveò by som chcel poprosiś obèanov o priebežné nahlasovanie 
vytvorených výtlkov, èi už na OcÚ alebo priamo zamestnancom prevádzky.

STRETNUTIE SO STAROSTOM
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 Modernizujeme odpadové hospodárstvo obce pre kvalitnej-
šie životné prostredie a šetrenie peòazí.
 Nachádzame sa v období, kedy je nevyhnutné, aby sme sa zaobe-
rali otázkou ochrany životného prostredia. Jednou z ciest je vyvážaś na 
skládky menej odpadu, lepšie triediś a zhodnotiś odpad, ktorý sa dá. 
Preto sme sa v našej obci rozhodli v tomto roku realizovaś nieko¾ko 
akèných krokov. Povedú k zníženiu skládkovania, zlepšia kvalitu život-
ného prostredia, z dlhodobého h¾adiska prinesú úsporu v obecnom 
rozpoète a motivujú každého z nás k zodpovednejšiemu správaniu sa 
k odpadu.  
 Ak vieme ko¾ko odpadu vzniká, môžeme prijaś opatrenia. 
Preto zavádzame evidenciu odpadu 
 Na skládkach stále konèí odpad, ktorý by nemusel. Samospráva 
a v koneènom dôsledku obèan platí za jeho zber, odvoz, manipuláciu 
a uloženie na skládke. Tieto poplatky z roka na rok rastú aj v závis-
losti od úrovne triedenia odpadu v samospráve. Je nevyhnutné, aby 
sme k odpadu pristupovali zodpovedne z poh¾adu samosprávy, každej 
domácnosti a obèana. Ak nechceme zvyšovaś poplatky pre obèanov, 
tieto peniaze nám budú v rozpoète chýbaś a nezostanú na financova-
nie iných projektov. Aktuálny systém je nespravodlivý, pretože už urèi-
te mnoho domácností odpad triedi ve¾mi dobre alebo sa ho dokonca 
snažia minimalizovaś a predchádzaś jeho vzniku, no platia za odpad 
rovnako ako tie, ktoré sa takto nesprávajú. Aby sme motivovali k trie-
deniu aj ostatných, zavádzame v obci elektronický systém evidovania 
odpadu z domácností a subjektov.
 Umožní nám zistiś, kde a ko¾ko zmesového komunálneho a trie-
deného odpadu vzniká a ako domácnosti triedia. Na základe týchto 
poznatkov budeme môcś zlepšiś našu spoluprácu s obèanmi, zlepšiś 
informovanosś a realizovaś ïalšie kroky, aby sme triedili viac a zvýšila 
sa aj naša miera triedenia, ktorá ovplyvòuje výšku poplatku za skládko-
vanie. 
Aké budú prínosy pre obec a obèanov?
 Zavedenie systému nám pomôže zlepšiś nastavenie odpadového 
hospodárstva. V prvom období budeme sledovaś vývoj a hodnotiś zoz-
bierané údaje. Na základe nich v ïalšom období pripravíme opatrenia, 
ktoré vytvoria spravodlivý systém pre domácnosti. Zodpovedný prís-
tup k odpadu, triedenie odpadu, kompostovanie alebo vykladanie len 
plnej nádoby so ZKO (zmesový komunálny odpad), nielen optimalizuje 
vynaložené prostriedky na odpadové hospodárstvo, ale umožní odme-
niś obèanov a nastaviś spravodlivý a motivaèný systém. 
Ako to bude fungovaś?
 Elektronický evidenèný sys-
tém zaèína byś samozrejmosśou 
v mnohých slovenských samo-
správach. Systém je jednoduchý 
a obèanov neobmedzuje. Každá 
zberná nádoba na ZKO a vrecia 
na triedený odpad budú ozna-
èené nálepkou s originálnym 
QR kódom, ktorý bude prirade-
ný každej domácnosti. Pri zbere 
odpadu sa èítaèkou zaeviduje 
príslušný kód do systému, ktorý 
bude spravovaś obec. V systéme budeme zozbierané dáta pravidelne 
analyzovaś a vyhodnocovaś. Umožní nám optimalizovaś náklady na zber 
odpadu, identifikovaś rôzne situácie, o ktorých sme doteraz nevedeli 
alebo nemali relevantný podklad a vytvoriś spravodlivý systém odpado-
vého hospodárstva pre obèanov. 
   Pre úspech systému je ve¾mi dôležitá pomoc a zapojenie vás, obèa-
nov. Len spoloènými silami môžeme znížiś množstvo produkovaného 
odpadu, nevyhadzovaś naše peniaze na skládku, lepšie triediś, kom-
postovaś a zabezpeèiś kvalitné životné prostredie aj pre ïalšiu gene-
ráciu. 
 O postupných krokoch budete podrobne informovaní. Zavádza-
né zmeny výrazne neovplyvnia doterajšie fungovanie zberu odpadu. 
Dostanete informaèné letáky, v ktorých nájdete informácie o tom, ako 
bude zavedenie systému, oznaèovanie nádob a ich zber a evidovanie 
prebiehaś. Prosíme vás o ich preštudovanie a spoluprácu. Všetky ïal-
šie otázky vám radi zodpovieme na obecnom úrade. 

   Tibor Molnár, produktový manažér pre evidenciu odpadov,
JRK Slovensko s.r.o.

Triediś a kompostovaś sa oplatí 
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CENA OBCE

 Na 5. zasadnutí OZ 28. 6. 2019 uznesením è.72/2019 - obecné 
zastupite¾stvo schválilo udelenie Ceny obce pre Základnú organizáciu 
Jednoty dôchodcov Slovenska v Beckove pri príležitosti 20. výroèia 
založenia základnej organizácie.
 ZO JDS v Beckove vznikla 11. januára 1999, na ustanovujúcej schôd-
zi v klube pri parku sa zišlo 80 seniorov, do prvého výboru zvolili Margitu 
Bubeníkovú za predsedníèku, ¼udmilu Ondrejovièovú za tajomníèku a Evu 
Pavlíkovú za pokladníèku. Na akciách v klube vypomáhali èlenky výboru 
Mária Vlnová, Anna Juríková, Mária Dvoranová. Poèet èlenov sa rozrástol 
zo zakladajúcich 60 na vyše 120 èlenov v neskorších rokoch, v súèasnos-
ti má ZO JDS 102 èlenov. Na výroènej schôdzi 11.2.2010 bola zvolená 
za predsedníèku ZO JDS v Beckove Ing. Mária Mináriková a od výroènej 
schôdze, ktorá sa konala 28.3.2019, je predsedníèkou Eva Budiková. 
 ZO pripravila za 20 rokov mnoho akcií, ob¾ube sa tešili prednášky 
lekárov, vystúpenia detí z materskej a základnej školy, jednodòové výlety, 
družobné stretnutia so seniormi z Rajca i z okolitých obcí - z Hôrky nad 
Váhom, Koèoviec, Kálnice. Jednota sa pravidelne zúèastòovala jarných 
brigád na èistení obce. 
 Za svoju èinnosś bola ZO JDS v Beckove nieko¾kokrát vyznamenaná, 
a to v roku 2000 dostala jej predsedníèka Margita Bubeníková Cenu sta-
rostu za prácu v prospech obce; v roku 2008 pri príležitosti 800. výroèia 
prvej písomnej zmienky o obci získala pamätný list predsedníèka ZO JDS 
Margita Bubeníková za významný podiel na rozvoji kultúry v obci a celá ZO 
JDS v Beckove získala pamätný list za rozvoj spolkovej èinnosti v obci. 
 Jednota dôchodcov v Beckove dostala aj nieko¾ko pamätných listov 

od okresnej organizácie Jednoty dôchodcov v Novom Meste nad Váhom, 
naposledy v januári t. r. k 20. výroèiu založenia.  
 Eva Budikova: „Ïakujeme starostovi a obecnému zastupite¾stvu za 
ocenenie našej doterajšej práce. Je pre nás príjemné vedieś, že to, èo 
robíme, nie je iba pre naše potešenie, ale že sme potrební a užitoèní 
aj pre našu obec. Verím, že to bude pre všetkých èlenov motivácia a 
povzbudenie k ïalšej èinnosti.“

 Èas plynie v podstate rovnakým tempom, avšak keï sa obèas na chví¾u 
zastavíme, tak si uvedomíme, že je nekompromisne rýchly. Preto je až 
neuverite¾né, že sa tento rok konal už VII. roèník kultúrno-spoloèenského 
podujatia DNI OBCE 2019. 
 Témou sobotného programu bolo klasické „Prekvapenie z kotlíka“, kto-
ré sa nám rozhodlo pripraviś 12 tímov (1.Kováèikovci, 2.Rodina Šimovcová, 
3. 1.Florbalový team Beckov, 4. Salaš Beckov, 5. Obecná prevádzka, 6. 
Hrad Beckov, 7. Po¾ovné združenie Hurban Beckov, 8. CNE a farnosś, 9. 
Hasièi Beckov, 10. OŠK Slovan Beckov, 11. Sibírske tigre, 12. Mexiko 
Keleši). Podaktorí boli už ostrie¾anými kuchtíkmi, ale našli sa i „nováèiko-
via“.    Tohtoroèné poèasie bolo také akurát. Ani teplo, ani zima a kvapky 
dažïa sa stratili kamsi za slneèné lúèe. Miestny park pokrylo 12 farebných 
stánkov a vzduchom sa okrem hudby niesla aj lákavá vôòa pripravovaných 
jedál. Práve spomínaná vôòa zaèala postupne lákaś nielen miestnych, ktorí 
o pripravovanej akcii vedeli, ale i náhodne okoloidúcich. Všetci už nedo-
èkavo èakali, kedy sa vyhlási ukonèenie varenia a budú sa môcś pustiś 
do degustácie jedál. A veru bolo si z èoho vyberaś. Okrem klasického èi 
po¾ovníckeho gulášu bolo možné „okoštovaś“ aj guláš patizónový, taliansku 
polievku minestrone, boršè ako aj slivkové gule a mnoho iných. Medzi jed-
notlivými degustáciami sa èapovalo chladené pivo, kofola a pre šoférov bol 
pripravený aj nealkoholický radler. 
 Súèasśou podujatia bola aj výstava ruèných prác v klube pri parku, 
ktorú pre nás pripravili dámy z Jednoty dôchodcov. 
 Po dojedení posledného „prekvapenia z kotlíka“ bolo vyhlásenie 
absolútneho víśaza vo varení a pripravených zopár súśaží pre malých 
i ve¾kých. Prvou, v ktorej si pomerali sily malí aj ve¾kí, bolo jedenie periek 
(perky pripravili šikovné èlenky kultúrnej komisie). Nasledovali Pivní vzpiera-
èi (držanie kríg¾a na èas). Titul Majstra varešky si tento rok odniesol 1. Flor-
balový team Beckov. Medzièasom sa v parku zaèali zhromažïovaś hudob-
ní nadšenci, ktorí sa tešili na vystúpenie mladého talentovaného Jakuba 
Jurèacka, po ktorom nasledovali dynamické Beckovské ksichty. Hudba 
narastala na intenzite a nenechala divákov len tak sedieś. Posledné akordy 
dozneli so zapadajúcim slnkom a úèastníci, ale aj diváci, sa po príjemne 
strávenej sobote rozišli domov. 
 Nede¾né zvony sa rozozvuèali, aby dali na známosś, že o 10.00 sa 
v kostole sv. Štefana koná slávnostná svätá omša. Po skonèení sa kona-
lo agapé pred kostolom, v sprievode DH Modrovanka, ktorá hrala i poèas 
omše. Hudbu v podaní DH Modrovanka si bolo možné vypoèuś aj na kon-

certe v poobedných hodinách v miestnom parku. ¼udovú nôtu vystriedal 
Beckovský spevácky zbor pod vedením p. Mgr. Anežky Ilavskej. Tóny náhle 
zmåkli, aby mohol starosta Daniel Hladký udeliś Cenu obce a Ceny starostu 
obèanom, ktorí boli nominovaní a následne ocenení. 
 Tento rok si diplom, kyticu a možno i malú slzu dojatia v kútiku oka 
odniesli ZO JDS v zastúpení Margitou Bubeníkovou a Evou Budikovou, 
Mgr. Marika Jurèacková, Anna Reháková a Bc. Roman Pastorek v zastúpe-
ní Pavlom Bánovským (ocenená MUDr. Mária Havranová si cenu prevzala 
dodatoène). Potlesk utíchol a parkom sa opäś rozozvuèali ¾udové piesne, 
ktoré podveèer ukonèili celé víkendové podujatie, ktorého cie¾om je, tak 
ako každý rok, nielen dobré jedlo, ale hlavne, aby sme sa ako ¾udia zasta-
vili, usmiali sa jeden na druhého a možno na chví¾u zabudli na to, èo nás 
trápi, èi si pripomenuli, aký je to dobrý pocit urobiś druhému radosś...
 Poïakovanie patrí nielen èlenom kultúrnej komisie, ktorí celé podujatie 
zorganizovali  v spolupráci so zamestnancami prevádzky OÚ Beckov, ale aj 
sponzorom, ktorými tento rok bola spoloènosś BUDIŠ, a.s., a spoloènosś 
HEINEKEN SLOVENSKO.     Silvia Hlavová

DNI OBCE 2019

   ZO Jednoty dôchodcov Slovenska - pri príležitosti
20. výroèia založenia základnej organizácie v Beckove 

Foto: JoS



5www.obec-beckov.skčíslo 4 - august 2019 Beckovské NOVINY

CENA STAROSTU

   Bc. Roman Pastorek, futbalový 
tréner a funkcionár OŠK Slovan 
Beckov, sa narodil pred 46 rok-
mi, pochádza z Nového Mesta 
nad Váhom, je otcom dvoch 
detí. V Beckove býva už 26 
rokov, vzdelanie získal na prie-
myslovke v Novom Meste nad 
Váhom a na Trnavskej univerzite 
bakalára z pedagogiky. Praco-
val ako colník, v súèasnosti je 
zamestnaný v Helle. V mladosti 
hrával aktívne futbal, asi posled-
ných 18 rokov sa venuje futba-
lu v Beckove, najskôr 8 rokov 
ako tréner žiakov a momentálne 
ako funkcionár a manažér klubu 
OŠK Beckov.  
   Roman Pastorek: „Nominácia 
na udelenie ceny ma prekva-
pila a som ve¾mi vïaèný za 
jej udelenie. Ve¾mi pekne 
ïakujem vedeniu obce za oce-
nenie, ako aj všetkým kolegom 
z výboru klubu za pomoc pri 
vykonávaní práce funkcionára 
OŠK Slovan Beckov.“

Roman Pastorek
- za obetavú prácu v prospech obce Do zubnej ambulancie v Beckove prišla v roku 1979, najskôr pracovala 

so zubnou asistentkou Š. Nožinovou, potom A. Drobnou a v súèasnosti s J. 
Tillerovou. V januári oslávila 76 rokov, napriek dôchodkovému veku sa stále 
venuje svojej profesii, do jej obvodu patria pacienti z Beckova, Beckovskej 
Viesky, Rako¾úb a Kálnice. Pochádza z Považian, mala sedem súrodencov, 
jeden z nich, brat Viliam Kubica, robil dentistu v Beckove, a možno aj vïaka 
nemu sa z nej stala zubná lekárka. Študovala na LF UK v Bratislave, pro-
movala v roku 1965. Prvé dva roky pracovala v Zlatých Moravciach, potom 
päś rokov v Dubnici nad Váhom, a keï jej manžel, vojak z povolania, dostal 
umiestnenie v Novom Meste nad Váhom, zaèala tam pracovaś aj ona, naj-
skôr zastupovala, a potom,  asi päś rokov, vykonávala prax školskej zubnej 
lekárky na priemyslovke. Odtia¾ prišla do Beckova, kde sa stará o dentálne 
zdravie svojich pacientov celých 40 rokov. Málokto to po nej zopakuje! 

 Mária Havranová: 
„Cena starostu ma 
potešila, som rada, 
že si obec na mòa 
spomenula. Ïakujem 
všetkým, ktorí toto 
podujatie organizova-
li. Slávnostného pre-
vzatia ceny by som sa 
bola rada zúèastnila, 
ale nevyšlo mi to zo 
zdravotných dôvodov. 
Ïakujem za pochope-
nie.“
Dvojstranu pripravila D. Badžgoòová

MUDr. Mária Havranová
- za celoživotnú prácu v oblasti 

zdravotníctva pre obèanov Beckova 

 Anna Reháková, rod. Vavrisová, bola ocenená pri príležitosti odchodu 
do dôchodku. Narodila sa v Beckove pred 62 rokmi, bola manželkou už 
nebohého Viliama Reháka, je matkou dvoch detí a starou mamou štyroch 
vnúèat. Je vyuèená krajèírka, dlhé roky pracovala v beckovskej AVE, neskôr 
vo Fatime Trenèín - predaj a aranžovania kvetov a v KVETE Trenèian-
ske Stankovce, potom v Slovenskej katolíckej charite v Beckove (v kláštore 
u vincentiek) a naposledy v kuchyni školskej jedálne. Vo vo¾nom èase sa 
venovala kvetom - pestovaniu, aranžovaniu, ktorými dotvárala priestory pri 
poèetných podujatiach v obci a najmä v rímskokatolíckej farnosti v Becko-
ve. Obetavo a nezištne, pre radosś svoju a potešenie iných. 
 „Srdeène ïakujem p. starostovi a všetkým poslancom za udelenie 
ceny. Úprimne si to vážim. Zároveò chcem poïakovaś p. Mgr. Pekaro-
vièovi, Mgr. Èièalovej, Ing. Hrušovskej a dnes už bývalým spolupracov-
níkom, ktorí vždy pri mne stáli a stoja aj s mojou rodinou. Moja dedina 
- moja rodina. S vïakou a úctou Anna Reháková.“

Anna Reháková
- za dlhoroènú obetavú prácu 

v prospech obce 

 Ing. Marika Jurèacková, rod. Máriássy, dlhoroèná pracovníèka obecné-
ho úradu a bývalá poslankyòa OZ, získala Cenu starostu obce za dlhoroè-
nú a obetavú prácu pre obec pri príležitosti životného jubilea. 
 Narodila sa pred 60 rokmi v Brne, je manželkou a matkou troch detí. 
Vyštudovala vysokú školu strojne-textilnú v Liberci, pracovaś  zaèala v Zorni-
ci v Bratislave, odkia¾ sa aj s rodinou v roku 1987 presśahovali do Beckova. 
Zamestnala sa v JRD Rozkvet Kálnica - Beckov, od roku 1995 pracuje pre 
obec Beckov - najskôr ako úètovníèka, jedno 
volebné obdobie bola poslankyòou OZ (2002 
- 2006), potom ako hlavná kontrolórka obce. 
Zaslúžila sa o založenie obèianskeho združenia 
SKC Dotyk, výstavbu a fungovanie zaria-
denia núdzového bývania v Beckove (2000 
- 2018). Ako zamestnankyòa obecného úradu 
pracuje na oddelení personalistiky a miezd, má 
na starosti obecný majetok a od roku 2010 pri-
pravuje projekty pre obec a Hrad Beckov, èím 
sa podie¾a na postupnej rekonštrukcii NKP Hrad 
Beckov a obce Beckov. 
 Ing. Marika Jurèacková: „Ve¾mi si vážim toto 
ocenenie, ktoré mi pripomenulo èas, keï sme 
sa prišli nezáväzne pozrieś do Beckova na 
domèek, ktorý bol napredaj. Od tohto momen-
tu som vedela, že toto je naše miesto pre život. 
Ïakujem, že s podporou mnohých ¾udí z Bec-
kova som mohla pracovaś na veciach, ktoré 
som pokladala za zmysluplné a ktoré som sa 
snažila robiś s ve¾kým nasadením a s láskou.“

Ing. Marika Jurèacková
- pri príležitosti životného jubilea 

za dlhoroènú obetavú prácu
v prospech obce

Ceny prevzali Anna Reháková, Marika Jurèacková,
Margita Bubeníková a Eva Budiková. Foto: JoS

Roman Pastorek pri zápise
do pamätnej knihy. Foto: DB
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 „Každé obdobie prináša so sebou svoje poetické náboje a ani jeden 
by nemal, nesmie, ostaś bez povšimnutia“ napísal Ladislav Mednyánszky 
vo svojich denníkoch. Myslím, že táto myšlienka absolútne vyjadruje pod-
statu toho, preèo sa tento rok konali v Beckove dve nezávislé, avšak svojou 
podstatou príbuzné, akcie, ktoré spájalo práve jediné: nezabudnúś v prvom 
rade na èloveka, ktorý svojím citlivým vnímaním okolitého sveta vytvoril die-
la, ktorými sa oprávnene zaradil medzi najvýznamnejších európskych ma-
liarov svojej doby. 
 Poèas troch júlových dní sa v Beckove konal 1. roèník Plenéra Ladisla-
va Mednyánszkeho pod záštitou miestnej neziskovej organizácie GENIUS 
LOCI, v spolupráci s obcou, ako aj so Základnou školou Jozefa Miloslava 
Hurbana v Beckove. Úèastníkmi plenéra boli výtvarníci z blízkeho okolia: 
Alena Teicherová, Zuzana Bobošová, Ján Hubinský, Miroslav Gregor, Dra-
homír Šśastný, Stanislav Lubina, Viliam Polák, ako aj žiaci miestnej základnej 
školy: Melisa Patyková, Lívia Prokopenská, Simon Kapko, Eliška Hladká, 
Veronika Beòovièová, Viktória Švecová, Silvia Šprinclová (žiakov výtvarne 
viedla pani uèite¾ka Mgr. Viera Hladká). 
 Zdrojom inšpirácie pre všetkých výtvarníkov bol samotný Beckov, ktorý 
v jeho krásach objavoval aj sám Ladislav Mednyánszky a vyjadril to slovami 
„Vonku som našiel mnoho pekných základných motívov pre obrazy.“ 
(L.M. Denníky 1877 - 1918). 
 Poèasie sa spoèiatku nevedelo rozhodnúś, ako nás prekvapiś, avšak 
slneèné lúèe k veèeru odhalili skryté krásy a umelci sa rozpàchli h¾adajúc 
ich stopy, ktoré preniesli do svojich diel. Cie¾om tejto akcie bolo nielen 

umožniś umelcom 
tvoriś v prostre-
dí, v ktorom tvoril 
samotný Majster, 
ako aj osloviś širšiu 
verejnosś, ale hlav-
ne vytvoriś tradíciu, 
ktorá bude maś 
kultúrny a umelec-
ký odkaz pre ïal-
šie generácie. Za 
úspech považujem 
skutoènosś, že staś 
sa úèastníkom ple-
néra oslovilo aj mla-
dých ¾udí a verím, 
že do budúcna 
tomu nebude inak. 
Celková atmosféra bola priate¾ského, chví¾ami až rodinného charakteru. 
Vernisáž vytvorených diel bola akoby bodkou èi ukonèením odkazu samot-
ného Ladislava Mednyánszkeho v duchu hesla „In arte voluptas“ (Pôžitok 
z umenia).
 Tešíme sa na vás aj na budúci rok!
 Touto cestou by sa patrilo poïakovaś sponzorom spoloènosti BUDIŠ, 
a.s., a spoloènosti Mäsiarstvo Urbánek Trenèín za sprostredkovanie 
obèerstvenia, ako aj Centru novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. v Beckove 
a Základnej umeleckej škole Juraja Kréna v Novom Meste nad Váhom za 
zapožièanie stojanov na vernisáž.    Silvia Hlavová
Zdroje: Denníky 1877 - 1918 Ladislav Mednyánszky

Krásy rodiska Ladislava Mednyánszkeho poh¾adom výtvarníkov

Tesne pred odovzdaním diplomov - sedem umelcov a nieko¾ko mladých talentov
poèúva príhovor Akad. arch. Mariana Strieženca, ved¾a neho Daniel Hladký, starosta. 
Z¾ava do prava: Drahomír Šśastný, Miroslav Gregor, Alena Teicherová, Ján Hubinský, 

Zuzana Bobošová, Viliam Pollák a Stanislav Lubina. Foto: DB

Z vernisáže, nede¾a 14. júl 2019. Foto: Peter OndrejovièNieko¾ko obrázkov žiakov našej školy. Foto: DB
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Termín: 1. 9. 2019  In vino veritas
Tradièné podujatie venované prezentácii vinárstva v najsevernejších 
vinohradoch Slovenska. 

Termín: 8. 9. 2019  Deò židovskej kultúry
Už od 17. storoèia bola v Beckove silná židovská komunita, ktorá 
svojou èinnosśou a kultúrou pomáhala budovaś multikultúrny priestor 
mesteèka Beckov. Dnes už v Beckove je jediný pamätník týchto uda-
lostí, a to národná kultúrna pamiatka Židovský cintorín pod hradom. 
Podujatím Deò židovskej kultúry na hrade Beckov, ktoré je súèasśou 
Európskych dní kultúrneho dedièstva, chceme prezentovaś židovské 
kultúrne dedièstvo ako súèasś európskeho multikultúrneho priesto-
ru. V spolupráci s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí 
by  sme chceli odprezentovaś hudbu, tance, rôzne druhy umenia ako 
aj tradiènú gastronómiu. 

Termín: 14. 9. 2019  Jesenný piknik na hrade Beckov
Podujatie spája dobrú hudbu, kávu, èokoládu a zábavu. Tešiś sa 
môžete na burzu starých kníh a hry pre deti. Objednajte si vopred 
piknikový prútený košík s dobrotami a veselo privítajte s nami jeseò. 
Podujatie je súèasśou Dní európskeho kultúrneho dedièstva.

Termín: 15. 9. 2019  Beckov pre všetkých
Už minulý rok sme si pre návštevníkov Beckova pripravili zábavno-
pouènú hru, kde sme spolu spoznávali pamiatky Beckova a jeho 
bohatú históriu. Tento rok s týmto zámerom budeme pokraèovaś. 
Pripravili sme si pre vás aj remeselné dielnièky na hrade, animaèný 
program a v obci v dvoch termínoch sprevádzané prehliadky Sakrál-
nej cesty po Beckove. Podujatie je súèasśou Dní európskeho kultúr-
neho dedièstva.

Termín: 21. 9. 2019  Festival dobovej kuchyne
Podujatie prináša množstvo zaujímavých chutí a vôní a, samozrejme, 
zábavy. Tešiś sa môžete na súśaže stredovekých kuchýò, dobovú 
hudbu a tance, ale aj skvelého Mira Kasprzyka, ktorý bude podujatie 
moderovaś a ako kaukliar alebo hradný šašo vás bude svojím ume-
ním zabávaś. Podujatie je súèasne závereèným programom venova-
ným téme Tri k¾úèe pre Katarínu. Od 6.4. ste mohli navštíviś tri hrady 
Beckov, Èachtice a Plavecké podhradie, zbieraś tri k¾úèe od kaste-
lánov a pomôcś tak krásnej Kataríne otvoriś jej truhlicu plnú pokla-

dov. Poèas podujatia vyžrebujeme piatich výhercov, ktorí dostanú od 
našich partnerov atraktívne ceny. 

Termín: 28. 9. 2019
Turnaj v tradiènej lukostre¾be o pohár vojvodu Ctibora
V poradí už 16. turnaj v tradiènej lukostre¾be je súśažným podujatím, 
ktoré láka strelcov nie len zo Slovenska. Príïte sa pozrieś na viac 
ako 18 disciplín a viac ako 200 strelcov prevažne v dobových kostý-
moch, ktorí budú spolu zápoliś o pohár vojvodu Stibora zo Stiboríc.

Termín: 29. 9. 2019  Lukostrelci
Po turnaji o pohár vojvodu Stibora na jeseò už tradiène privítame 
nielen lukostrelcov, ale aj remeselníkov, ktorí za strelcami vždy stáli. 
Chcete sa viacej dozvedieś o výrobe tetivy, šípov alebo obleèenia 
pre strelcov? Prípadne nahliadnuś do kováèskej dielne a pozrieś si 
výrobu streliek? Nielen to, ale aj bohatý zábavno-náuèný program s 
prednáškami, súśažou v lukostre¾be pre laickú verejnosś a zábavné 
scénky s pátracou hrou, to všetko sme si pre vás pripravili už poèas 
tretieho roèníka podujatia Lukostrelci. 

Termín: 12. - 13. 10. 2019  Tekvicový festival
Festival svetlonosov, vyrezávanie a zdobenie tekvíc, dielnièky s výro-
bou lampiónov, výstava a rôzne hry sú pre vás pripravené poèas dru-
hého októbrového víkendu. V sobotu potom vyzdobíme hrad vašimi 
výrobkami, rozsvietime lampáše a tekvice. Sprievodca vás nasledov-
ne prevedie veèerným hradom za svitu lampiónov a porozpráva vám 
desivý príbeh o svetlonosovi. 

Termín: 19. - 20. 10. 2019  Pivný festival
Výroba a púšśanie šarkanov. Nasledovne spoloèné púšśanie šarka-
nov a súśaž o najkrajšieho  šarkana. Tešiś sa môžete aj na pátraciu 
hru, ktorá vám odhalí, èi je pravdivá legenda o šarkanovi v hradnej 
studni. 

Termín: 25. - 26. 10. 2019  Stridžie dni
Tajuplná noc na hrade Beckov poodhalí magickosś dní od Katarí-
ny (25. novembra) po Tomáša (21.decembra). Poèas týchto dní sa 
pod¾a povier predpokladala zvýšená aktivita nepriaznivých síl, keï 
víśazila tma - zlo nad dobrom - svetlom. Poèas hranej prehliadky hra-
du sa budete smiaś, ale urèite aj báś.

   Ïalšie informácie: www.hrad-beckov.sk

Hrad Beckov - PREH¼AD PODUJATÍ 
SEPTEMBER - OKTÓBER 2019

M. Vdovjak, T. Èarnogurská, Etikety zo Spišskej Belej a Popradu. Belianky 2018
Miroslav Hazucha, Z príbehu Dušana Èikela. 2009
Zdenìk Fišer a kol.: Rusava a Daniel Sloboda. Rusava 2011 MaVS v Brne 
P.C. Castová - Kristin Castová, Predurèená - Škola noci 9, Ikar BA 2012
Katarína Beòová, Barónka - Osudy Margity Czóbelovej. SNG BA 2011
Štefan Šicko, Kálnica. Tising - OcU  Kálnica 1996
Rudolf Dobiáš, Triedni nepriatelia IV. Hlbiny KPVS 2013
¼ubomír Belan, Žitná - Radiša 1294 - 2010. Obec Žitná Radiša 2010
Jennifer Probstová, Dohodnuté manželstvo. IKAR 2013
Pedro Gálvez, Nero. Cisárov denník. Slovart 2009
Dušan Dušek, Melón sa vždy smeje. Slovart 2013
Jozef Branecký, Ferko a Janka. Tranoscius 1948

 Obecná knižnica ïakuje starostovi obce Rusava p. Bohumilovi Škarpi-
chovi za knižku Daniel Sloboda a Rusava, v ktorej sa doèítate aj o našom 
rodákovi J.M. Hurbanovi. Ïakuje aj ïalším darcom, a to Jozefovi Kunovi 
- primátorovi Spišskej Belej, Michalovi Bartošovi, Dušanovi Èikelovi, PhDr. 
Milanovi Šišmišovi, Rudolfovi Dobiášovi, Silvii Hlavovej, Zdenke Múdrej, 
Jane Kerlikovej, Zdenke Krasòanskej, Petrovi Ondrejovièovi a všetkým 
nemenovaným, ktorí svojimi knižkami obohatili knižnièný fond Obecnej 
knižnice v Beckove.      Dana Badžgoòová

Nové knihy v obecnej knižnici
(júl - august) Obyèajný pozdrav, vyrieknutý pri náhodnom stretnutí na ulici, pri vstupe 

do úradu, niektorého obchodu, idúc na návštevu - skrátka kdeko¾vek, kde 
sa stretá èlovek s èlovekom. „Dobrý deò“ má rôznu intenzitu - býva vyslo-
vený nahlas a zrete¾ne, ale aj potichu, len tak pomedzi zuby, že pozdrave-
ný ani nevie, èi zaznel. Niekto rád pozdraví, iný èaká, že pozdravia jeho, 
ïalší pozdravy prehliada, iný nezdraví vôbec... je to pestré, ako sú rozlièní 
a nevyspytate¾ní ¾udia okolo nás. Zvyklo sa hovoriś, že pozdraviś je sluš-
nosś a odzdraviś povinnosś. Rodièia uèili deti zdraviś a prežívali nepríjemné 
pocity, keï to ich detièky z akéhoko¾vek dôvodu nechceli robiś. Dnes to 
platí menej, mnohým rodièom i nerodièom èasto nezáleží na iných ¾uïoch, 
naèo by ich potom zdravili? Aj na pracoviskách sa obèas tvárime, že kolegu 
nevidíme, sused obèas prehliada suseda, lebo sa mu vidí, že je to lepšie, 
ako byś neustále predmetom jeho všeteèného záujmu... A pritom máme 
možnosś aspoò v každodennom pozdrave vyjadriś èistú radosś z okamihu, 
z toho, že sme, že žijeme, že ešte chodíme, že sa máme s kým stretnúś, 
že stále poznávame ¾udí na ulici. Keï pridáme srdeèný úsmev, urèite bude-
me maś dobrý pocit z okamihu aspoò my, hoci druhá strana môže preží-
vaś zmes negatívnych emócií. Aha, takže preto sa nezdravíme? Aby sme 
nenahnevali milým úsmevom a pekným slovom? Je tu však jedno pravidlo: 
ak od niekoho nieèo chcem, tak slušný pozdrav môže byś tou vstupnou 
bránou k pozitívnej vzájomnej komunikácii a ochote v èomko¾vek pomôcś. 
A vtedy nezáleží na veku, pohlaví alebo spoloèenskom postavení. Vyskúša-
te? Staèí povedaś „Dobrý deò!“ adresne a zrozumite¾ne.     DB

Dobrý deò!



 Žiaci 9. roèníka sa tento školský rok zapojili už 
po tretíkrát do vzdelávacieho programu Ja Viac ako 
peniaze, ktorý je zameraný na finanènú gramotnosś. 
Za úspešné absolvovanie tohto vzdelávacieho pro-
gramu žiaci mohli získaś certifikát. Tento školský rok 
ho získali títo žiaci - Simon Bartek, Miriam Beláková, 
Laura Dovinová, Mária Gábová, Patrik Hajdušek a 
Adrian Vojta.
 Ïakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu školy 
a taktiež aj všetkým uèite¾om, ktorí pripravovali týchto 
žiakov, lebo majú ve¾ký podiel na týchto úspechoch.    

ZRŠ
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 V školskom roku 2018/19 sa výchovno-vzdelávací proces v materskej 
škole uskutoèòoval formou hier, realizovaním situaèného uèenia, zážitko-
vého uèenia a spontánne navodených aktivít a tiež cielených vzdelávacích 
aktivít s rešpektovaním rozvojových možností a schopností detí. Prostred-
níctvom divadelných, rozprávkových alebo náuèných predstavení si deti 
obohacovali svoje poznanie o svet reálny i fiktívny. Poèas roka sme sa 
prihlásili do viacerých projektov a súśaží, ktoré organizovali rôzne inštitúcie 
a nádacie. 
 Na jeseò si predškoláci pripravili pestrý program pre babièky a ded-
kov v rámci mesiaca október - Úcta k starším. Poèas roka deti spolu s pani 
uèite¾kami ešte pripravili vystúpenia pre rodièov, mamièky i babièky k ich 
sviatku. 
 K ochrane prírody sme prispeli separovaním papiera a jeho odovzda-
ním do zberu druhotných surovín. S prírodou a jej krásami sme sa obo-
znamovali neustále poèas všetkých roèných období. Získané poznatky 
o prírode i zvieratách sme pretvárali do výtvarných aktivít v podobe milých  
malých výtvorov, obrázkov, ktoré celoroène zdobili naše šatnièky v mater-
skej škole. 
 V zimnom období sme sa spolu tešili z bohatej snehovej nádielky. Na 
školskom dvore sme stavali snehuliakov malých i ve¾kých pre potešenie 
všetkých. Vianoèné obdobie tradiène patrilo peèeniu medovníkov. Tvárièky 
detí sa vo februári premenenili na najrôznejšie rozprávkové bytosti na kar-
nevale. 
 V marci smerovala naša pozornosś ku knihám. Návštevou obecnej kniž-
nice i prednáškou so spisovate¾kou sme sa pohrúžili do sveta kníh ešte 
intenzívnejšie. Pokúšali sme sa založiś si aj malú mini-záhradku, hneï ako 
vykuklo jarné slnieèko. 
 V apríli nás navštívili i záchranári a polícia. Deti zaujato sledovali ukážky 

ich práce, ktoré nám ochotne predviedli. Spoèiatku nám poèasie neprialo, 
ale nakoniec sa podarilo ešte vyèariś deśom úsmev v spolupráci so soko-
liarmi ukážkou dravých vtákov. 
 V rámci Narodného projektu prevencie obezity „NAPPO“ deti absol-
vovali množstvo aktivít zameraných na pohyb, zdravie a zdravý životný štýl. 
Ani MDD sa nezaobišlo bez hier, a súśaží pre deti. Radosś a smiech spokoj-
ných detí sa niesol celým dvorom elokovaného pracoviska MŠ. 
 Na záver školského roka si pani uèite¾ky spolu s najstaršími deśmi 
pripravili rozlúèkový program s materskou školou pod názvom „Rozlúèka 
predškolákov“. Pozvanie na slávnostnú rozlúèku prijal aj starosta obce pán 
Daniel Hladký. Program bol akýmsi vyvrcholením toho, èo všetko sa deti 
v materskej škole nauèili, a tým dokázali, že už prišiel správny èas, aby 
to, èo už vedia, rozvíjali a zdokona¾ovali i v základnej škole. Za príjemnú 
atmosféru, ktorá sa niesla celým programom, ako i premyslenú organizáciu 
by som rada poïakovala pani uèite¾kám Kubicovej a Husárovej, ktoré deti 
poèas roka pripravovali na školu po odbornej stránke. 
 A pri poïakovaní sa ešte na chví¾u zastavím. Touto cestou chcem ešte 
poïakovaś všetkým rodièom, ktorí materskú školu podporili v aktivitách 
bežných i nevšedných, ale i sponzorskými darmi v najrôznejších podo-
bách, ako i dobrým a milým slovom na adresu materskej školy ako celku. 
Slovo „ÏAKUJEM“ patrí neodmyslite¾ne pedagogickým zamestnancom 
i nepedagogickým zamestnancom a vedeniu ZŠ s MŠ J.M. Hurbana. Moje 
poïakovanie patrí teda všetkým, ktorí sa podie¾ali akýmko¾vek spôsobom 
na tom, že atmosféra a život v materskej škole poèas školského roka boli 
obohacujúce nielen pre deti, ale i pre nás dospelých vo všetkých dimenzi-
ách poznania. 
 A teda 2. septembra 2019 sa brána materskej školy opäś otvorí pre 
všetky deti.     Mgr. Silvia Zemánková - zástupkyòa pre MŠ 

Materská škola v školskom roku 2018/2019

 V tomto školskom roku naši žiaci dosiahli ve¾mi pekné umiestnenia v nasledujúcich 
súśažiach:

Názov súśaže      Meno a priezvisko žiaka, trieda      Umiestnenie

Matematický klokan   Sabina Bartošová, 1. trieda        100 % úspešnosś
Matematická olympiáda Eliška Martišová, 5. trieda        1. miesto
- okresné kolo
Florbal  - okresné kolo  N. Hajdúšková, 6. trieda
             J. Bartošová, V. Polonská, 7. trieda
            K. Bakalová, E. Hladká, V. Jordánová,
            L. Sládeková, 8. trieda
            N. Sládeková, 9. trieda          2. miesto
Chemická olympiáda   Patrícia Gestingerová, 8. trieda      3. miesto
- okresné kolo      Lívia Múdra, 8. trieda          6. miesto
Stolný tenis (chlapci)   L. Gajdošech, J. Hrnèiarik, 7. trieda
- okresné kolo      El Jamil, 8. trieda, A. Vojta, 9. trieda    3. miesto
Stolný tenis (dievèatá)  P. Gestingerová, K. Hazdová, V.      3. miesto
            V. Jordánová, L. Sládeková, 8. trieda
Rétorická Lubina    Viktória Polonská, 7. trieda        4. miesto
Geografická olympiáda Karol Radosa, 5. trieda         4. miesto
- okresné kolo
Olympiáda v nemeckom  Lívia Múdra, 8. trieda          4. miesto
jazyku - okresné kolo
Olympiáda v anglickom Ján Ondrejoviè, 5. trieda         5. miesto
jazyku - okresné kolo
Pytagoriáda       Dominik Èaòo, 8. trieda         5. miesto
iBobor - celoslovenská on-line informatická súśaž
v kategórii Drobec     Maxim Groschmidt, 3. trieda       96. percentil
               Nela Barteková, 3. trieda         94. percentil
v kategórii Bobrík     Eliška Martišová, 5. trieda         96. percentil
v kategórii Kadet     Patrícia Gestingerová, 8. trieda      95. percentil

   Poznámka: Percentil je èíslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosś súśažiaceho v rámci 
všetkých ostatných súśažiacich. Presne vyjadruje ko¾ko percent súśažiacich malo menej ale-
bo rovnako ve¾a bodov ako daný súśažiaci. Napríklad hodnota 80 znamená, že daný súśažiaci 
predbehol (alebo mal rovnako ve¾a bodov ako) 80% ostatných a len 20% súśažiacich dosiahlo 
lepší výsledok než on. Hodnota 50 znamená, že skonèil v polovici, 75 znamená, že uzatváral 
najlepšiu štvrtinu súśažiacich a 100 znamená, že bol najlepší.

Úspechy našich žiakov v školskom roku 2018/2019

Ja Viac ako peniaze

Najlepšie žiaèky
v školskom roku 2018/2019

Patrícia Gestingerová
8. roèník

Najlepšia žiaèka
za II. stupeò

Lea Ruth Cipciarová
4. roèník

Najlepšia žiaèka
za I. stupeò
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 Na obdobie dvoch mesiacov, krásne obdo-
bie letných prázdnin, priam vyletia všetci žiaci zo 
svojich lavíc a opustia školské budovy a brány sa 
za nimi zatvoria. Èas na návrat späś do školy je 
presne urèený už dlhé roky - je ním 1. september. 
Podobný výlet, ale v tomto prípade ponad školu 
a návrat, nie však až po dvoch mesiacoch, ale 
každodenne, sledujeme aj u iných živoèíšnych 
druhov. V okolí školy a hradu denne pozoruje-
me kàde¾ holubov, ktoré síce vyletia z hniezda, 
zo svojich holubníkov, ale zakaždým sa vrátia do 
svojho domu k majite¾ovi. Dráha ich letu vykres¾u-
je osmièku, znak nekoneèna, akoby tým holuby 
naznaèovali, že život a spolužitie, koexistencia 
všetkých druhov, je naozaj nekoneèný, stále sa 
opakujúci kolobeh. 
   Chcela by som predstaviś a položiś nieko¾ko 
otázok nášmu spoluobèanovi ¼ubomírovi Rybá-
rovi, ktorého holuby vídaś krúžiś vo výške okolo 
Beckovského hradu.
Ako si sa dostal k chovu holubov?
 K tejto zá¾ube ma priviedol môj otec, ktorý 
choval holuby. Ja som zaèal ako mladý chova-
te¾ v Palárikove ešte v roku 1970 a odvtedy mi to 
zostalo. Chovate¾stvo je nielen zá¾uba, relax, ale 
je za tým aj ve¾a práce a vo¾ného èasu. V Becko-
ve som 11 rokov a som registrovaný èlen v ZO 
poštových holubov v Novom Meste nad Váhom. 
Za obec sme tam štyria èlenovia: J. Koníèek, J. 
Tekula, moja manželka Andrea, rodená Školáro-
vá, a ja.
Aké podmienky sú potrebné pri chovate¾st-
ve?
 Dnes je už chov poštových holubov na 
vysokej úrovni. Ovplyvòuje ho viacero faktorov. 
Základom pre chovné holuby je kvalitné krmivo, 
vitamíny, stopercentný zdravotný stav, hygiena 
holubníkov a okolia a ve¾a šśastia. Holuby sú 
navádzané na preteky od mája do augusta. Pre-
konávajú vzdialenosti od sto do tisíc kilometrov, 
prièom dosahujú rýchlosś 60 až 100 kilometrov 

za hodinu. To záleží, samozrejme, od poveter-
nostných podmienok.
Pre väèšinu z nás je to nepochopite¾né, ale 
ako odborník možno poznáš odpoveï na 
otázku - ako sa poštové holuby dokážu vrá-
tiś na urèité miesto?
 S urèitosśou nie je to ešte dokázané, ale naj-
pravdepodobnejšie vysvetlenie, ku ktorému sa 
prikláòajú ornitológovia, je, že sa holuby orien-
tujú pod¾a magnetického po¾a.
Viem, že chováš aj okrasné holuby. Priblíž 
èitate¾om túto skupinu operencov!
 Áno, chovám staroholandské kapucíny a 
pražské krátkozobé letúne. Po skonèení pretekov 
poštových holubov sa na jeseò zaèína výstavná 
sezóna s okrasnými holubmi. Tieto holuby vysta-
vujem nielen na obvodných a krajských výstavách 
na Slovensku, ale èastokrát chodím s nimi aj do 
zahranièia. Takto reprezentujem nielen seba ako 
chovate¾a, ale aj obec Beckov a našu republiku. 
Sú holuby vhodné aj pre gastronómiu, na 
konzumáciu?
 Každoroène si odchovám mlá-
ïatá na preteky a ostatné z chovu sú 
použité na konzum. Je to kruté, ale 
taký je život. Pritom mäso z holuba, 
hlavne vývar, je aj lekármi odporúèa-
ný pre malé deti a śažko chorých 
¾udí.
Máš nejaký zážitok, spomienku, 
spojenú s týmto koníèkom?
 V období, keï bývala u nás dcé-
ra poèas stredoškolského štúdia, 
zapojila sa do stredoškolskej odbor-
nej èinnosti - SOÈ. Navrhol som jej, 
aby spracovala tému Poštové holu-
by. Mala o tom znalosti dosś hlboké, 
keïže sledovala roky moju prácu s 
poštovými holubmi. Téma príroda 
bola raritou, nie bežná pre práce 
stredoškolákov, ktorí si pripravili pre-

zentácie na bežné témy. Nielen hodnotiaca komi-
sie v školskom kole ju vybrala do ïalších kôl, ale 
víśazstvom na krajskom kole so svojou prezen-
táciou si zaistila úèasś na celoslovenskej súśaži 
v Starej ¼ubovni, kde bola ocenená 2. miestom 
zo všetkých študentských prác. 
Aký úspech si ceníš najviac?
 Moje najväèšie úspechy s poštovými holub-
mi? Najviac si cením ohodnotenie - víśaz medzi-
národnej testovacej stanice Nitra. Okrem toho 
som získal množstvo ocenení za prezentáciu na 
výstavách okrasných holubov. 
 V Beckove je ve¾a šikovných ¾udí, chovate¾ov 
rôznych druhov zvierat , napríklad pán Igor Križan 
sa špecializuje na králikov, ale o chovate¾och 
hydiny a exotického vtáctva nemám preh¾ad. 
Preto ich chcem povzbudiś, aby verejne prezen-
tovali výsledky svojho chovu. Veï chovate¾stvo 
nie je len o úspechoch, ale aj o stretnutiach s 
kamarátmi a hlavne - o medzi¾udských vzśahoch. 
Ïakujem za rozhovor! 

  Ing. Darina Jarábková

¼ubomír Rybár nie je rybár, je chovate¾om  z Beckova

 Júl - august. Dôchodcovia majú prázdniny. Užívame si leto s deśmi 
a vnúèatami, ktoré si našli na nás viac èasu. Zopár z nás si našlo èas aj na 
prácu pre nás a urobilo poèas Beckovských slávností výstavu na tému Ladi-
slav Mednyánszky a Mednyánszky oèami detí. Výstavu sme urobili vïaka 
spolupráci s obecným úradom a základnou školou. Ïakujeme za ochotu 
Mgr. Badžgoòovej a p. uèite¾ke Hladkej a tiež našim šikovným „malým“ 
umelcom, ktorí nám poskytli krásny materiál. Výstava bol otvorená aj poèas 
dní Beckova.

 

Úèastníci dní Beckova si mohli pozrieś aj výstavu ruèných prác, ktoré vytvo-
rili naše šikovné dôchodkyne. Ïakujeme èlenkám p. Emílii Hubinovej, 
Márii Vavrovej, Zuzane Tehlárovej, Márii Štefánikovej a Márii Hajdúškovej 
za zapožièanie prác ich šikovných rúk a Eve Úradníèkovej za pomoc pri 
aranžovaní. Krásne poïakovania sú zaznamenané v našej kronike. 
 Jednota dôchodcov Beckov bola ocenená CENOU OBCE za 20 rokov 
svojej èinnosti.
 Prvá predsedníèka JD p. Bubeníková písala o èinnosti vo februárových 
novinách a za ocenenie poïakovala starostovi na slávnostnom podujatí. 
Rada by som sa aj ja pridala k poïakovaniu a vyzdvihla prácu všetkých èle-
nov, lebo zbytoèný je „generál bez armády“. Takže ve¾ké ÏAKUJEM a pros-
ba POKRAÈUJME...     Eva Budiková

Jednota dôchodcov v lete 

Výstava Mednyánszky oèami detí. Foto: DB
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Spoloèenská kronika (júl - august 2019)

Narodili sa:   Filip a Dominik Sedláèkovci

Blahoželáme 

50 rokov: Jozef Fiala, Eva Striežencová, Anna Kabelíková                                                               
55 rokov: Viliam Pavlík, Pavol Hlávka, Jozef Kabelík
   Lenka Tupá, Jana Jarošèiaková
60 rokov: Ing. Marika Jurèacková, Mgr. Marta Striežencová,
   Danka Gurišová
65 rokov: Ján Pacek, Elena Križanová, O¾ga Bánovská
70 rokov: Anna Hlávková
75 rokov: Anton Šrámka

Rozlúèili sme sa: Rudolf Trebatický, Mária Križanová, Anna Košútová,
     Emília Švehlová
Jubilanti poskytli Redakcii BN súhlas so zverejnením svojich mien v rubrike.

SPOMÍNAME

   Prvého septembra si pripomíname 2. výroèie 
úmrtia Viliama Reháka.
Nech ho nebeský Otec odmení za všetko, èo pre 
nás s láskou vykonal. 

Manželka, deti a vnúèatá

V neznámy svet odišli ste späś,
zaplakal každý, kto Vás mal rád.

Odišli ste od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budete v srdciach tých, ktorí Vás milovali.

I po rokoch sa oèi slzou zarosia, srdce zaplaèe bô¾om,
keï stojíme nad Vaším hrobom.

Odišli ste cestou, ktorou každý ide sám,
len brána spomienok ostala dokorán.

Èas je neúprosný hráè a každý raz s ním prehrá svoj boj...

 Pripomenuli sme si 24. júna, èo odišla snívaś svoj veèný sen naša 
mama Jožka a 27. augusta zaspal i náš otec Milan. Hoci sú rany stále 
èerstvé a bo¾avé, naše srdcia sú naplnené láskou, ktorú nám dávali celý 
svoj život. Tí, ktorí ste ich poznali a èítate tieto riadky, venujte im s nami 
tichú spomienku.     Dcéry Zdena a Beáta s rodinami

Manželia Jožka a Milan Zahumenskí spoloène na stretnutí dôchodcov.

Èas plynie ako rieky prúd,
kto śa mal  rád, nemôže nikdy zabudnúś. 

    Dòa 26. júla uplynulo 20 rokov, èo nás navždy 
opustil manžel a otec pán Štefan Ondrèka. 
S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku 
ïakujú manželka Emília a deti Norbert a Katarína 
s rodinami.

 Prešiel ïalší rok, konèia sa ïalšie prázdniny, ktoré sme prežili bez 
našej susedy, kamarátky, kolegyne Ing. Elenky Pavlíkovej. Keï pre-
chádzame okolo jej domu vo Veternej ulici, spomíname si, ako pred 
šiestimi rokmi poslednýkrát poslala 
k nám úsmev na rozlúèku a odišla, odišla 
navždy, konèiac svoju pozemskú púś. 
 Ja si na òu èasto spomínam, hlavne 
keï chcem pripraviś rodine nejakú dob-
rotu z pekáèa. Takú, ktorá sa zje skôr, 
než by stihla vychladnúś. Takto mi oko-
mentovala pred rokmi Elenka jej škori-
cové hniezda. Pochutnávali si na nich jej 
dvaja synèekovia a kúsok sa ušiel medzi 
reèou aj mne. 
Preto, keï chcem zamiesiś  kysnuté ces-
to na domáci koláè, zoberiem si tento 
osvedèený „Elenkin recept“ (tak som ho 
nazvala), ktorý mám s jej rukopisom stá-
le odložený. Pochutnávame si potom na 
koláèikoch a spomíname... 

Ing. Darina Jarábková

„Elenkin recept“ ako spomienka

 Keï sa v roku 2013 vïaka pátrovi Leopoldovi Jablonskému zaèali 
v kláštornom kostole v Beckove konaś modlitby za uzdravenie, nikto vtedy 
netušil, do akej miery zasiahnu mnohým do životov. Na zaèiatku to bolo len 
nieèo nové, iné, podozrivé, vzbudzujúce aj nedôveru i strach. Postupne 
však niektorí poèúvli volanie a v iných víśazila zvedavosś, ktorá sa èasom 
menila na túžbu - túžbu  nieèo v svojom živote zmeniś. Pri modlitbách, 
chválach, svedectvách a spovediach sme spoznávali nových ¾udí, nové 
spoloèenstvá, nových františkánskych kòazov, a tí nám otvorili nielen brány 
kostola a kláštora, ale aj srdcia a pozvali nás „vystúpiś zo svojej komfortnej 
zóny“ a otvoriś brány svojho srdca - a my sme pozvanie prijali.
 V tom období, ale hlavne poèas posledných troch rokov, sme mali mož-
nosś zoznámiś sa a bližšie spoznaś viacerých z nich: p. Leopolda, p. Egi-
da, p. Masea, p. Felixa Maria a br. Bartimeja. Ich prítomnosś vnímame ako 
ve¾ké požehnanie nielen pre našu farnosś, ale aj pre celú obec.

 Najdlhšie z nich tu pôsobil páter Egid. 
Jeho sme najskôr spoznávali v prítmí kláštor-
nej spovednice, kde od roku 2013 poèas 
modlitieb za uzdravenie vysluhoval sviatosti 
zmierenia. Po presśahovaní do Beckova v r. 
2016 slúžil každý druhý pondelok sv. omše, 
naïalej spovedal a bol neustále k dispozícii 
každému, kto potreboval rozhovor, povzbu-
denie, modlitbu, èi vysluhovanie sviatostí. Od 
leta 2017 k nemu po odchode p. Leopolda 
pribudol p. Felix Mária, ktorý bol duchovným 
správcom kláštorného kostola a venoval sa 
aktivitám v CNE, a na jeseò 2018 prišiel brat 
Bartimej, ktorý sa venoval mládeži a pritiahol 
ju k hraniu a spevu poèas piatkových sv. omší. 

Zároveò bol katechétom náboženstva v našej základnej škole.
 Keï zo zdravotných dôvodov koncom roka 2017 odišiel správca rim.
kat. farnosti vdp. Cyril Adam, požiadal arcibiskup Ján Orosch provinciálne-
ho ministra františkánskej rehole o pomoc pri službe vo farnosti Beckov. 
Po súhlase provinciála bol od 1. 12. 2017 p. Egid Branislav Golha vyme-

novaný za správcu rim.kat. farnosti v Becko-
ve. Svojej novej služby sa ujal v èase adventu 
- akoby symbolicky v èase tichej prípravy na 
zrodenie nieèoho nového. Pokraèoval v diele 
a aktivitách svojho predchodcu, ale zároveò, 
vïaka svojim darom a charizmám, ktoré od 
Boha dostal, otvoril novú cestu a priniesol 
nové poznanie všetkým, ktorí boli pripravení, 
otvorení a vnímaví.
 Svojou skromnosśou, ¾udskosśou a poko-
rou si získal a oslovil mnohých. Postupne sa 
zaèali lavice v kostole zapåòaś nielen v nede¾u 
a poèas sviatkov, ale aj v bežné dni. Oživili sa 
rorátne sv. omše pri svieèkach, uskutoènili sa 
tradièné farské dni, pri ve¾konoèných obra-
doch prvýkrát v našom kostole uskutoènil aj 

obrad umývania nôh a novinkou boli Dni sv. Antona. Všetky tieto aktivity mali 
za cie¾ spájaś a vytváraś jednotu: vo vzśahoch, (pokraèovanie na str. 11)

Pokoj a dobro, bratia františkáni!
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 V Bratislave sa 27.-31. mája 2019 konala provinciálna kapitula sloven-
skej františkánskej provincie, ktorá na ïalšie obdobie zadefinovala smero-
vanie františkánov na Slovensku (pozn.: Františkáni si každé tri roky volia 
spomedzi seba bratov, ktorí ich reprezentujú pri zasadaní tzv. kapitulného 
zhromaždenia; rozhodnutia kapituly majú najvyššiu právnu silu a sú záväzné 
na obdobie troch rokov). Jednou z tém kapituly bola aj otázka pôsobenia 
bratov v Beckove. Bratia prítomní na kapitule skonštatovali, že prítomnosś 
našej komunity v Beckove sa ukazuje užitoèná pre pastoraèno-evanjelizaè-
né ciele a miestnu farnosś. Priorita èinnosti bratov v Centre novej evanjeli-
zácie sv. Jána Pavla II. - františkánsky kláštor (CNE JP2) sa však kapitulou 
usmernila na odovzdávanie františkánskej spirituality, vytváranie podmie-
nok pre krátkodobé pobyty, duchovné obnovy a ïalšie formy pastorácie 
a evanjelizácie. 
 Júnové stretnutie nového vedenia františkánskej provincie urèilo aj 
nové personálne obsadenie jednotlivých domov na najbližšie tri roky. Per-
sonálne zmeny sa automaticky dotkli aj filiálneho domu v Beckove. Za 
nového predstaveného kláštora, a zároveò správcu CNE JP2 a kláštor-
ného kostola sv. Jozefa, bol od 1. augusta 2019 menovaný páter Jozef 
Èirák OFM, ktorý dovtedy pôsobil ako predstavený františkánskeho 
kláštora a správca kostola františkánov v Bratislave. Za nového farské-
ho administrátora a správcu farského kostola bol navrhnutý a arcibisku-
pom vymenovaný páter Anton Kraèunovský OFM, doposia¾ pôsobiaci 
vo Fi¾akove ako výpomocný duchovný. Novú komunitu v Beckove doplnil 
laický brat Vavrinec Vadkerti OFM, ktorý bol èlenom trnavskej komuni-
ty. Pravidelná personálna „rošáda“ je súèasśou františkánskeho spôso-
bu života, aj keï nie vždy je ¾ahko prijatá samotnými bratmi èi veria-
cimi. Pastoraèná služba doterajšieho osadenstva kláštora v zložení br. 
Egíd, br. Félix a br. Bartimej bola mnohými Beckovèanmi i ¾uïmi z okolia 
ve¾mi oceòovaná a bratia sa stali pevnou súèasśou beckovskej katolíckej 
komunity i spoloèenského života v obci, ako to dosvedèili aj rozlúèko-
vé stretnutia s odchádzajúcimi bratmi. Za ich službu, dobré rady pre nás 
„nových“ ako aj nekomplikované odovzdanie úradov im v mene našej novej 
komunity ïakujem a na nových pôsobiskách (br. Egíd - Prešov, Br. Félix 
- Uherské Hradištì (CZ), br. Bartimej - Trstená) vyprosujem potrebné Božie 

milosti a úspešné úèinkovanie, podobne 
ako tu v Beckove.
 Dovo¾te aby som teraz aspoò na krátko 
predstavil nás, nových bratov, v Beckove.
 Predstavený kláštora, páter Jozef (38 
rokov), pochádza z východu, z obce Belá 
nad Cirochou v okrese Snina. Vyštudo-
val uèite¾stvo predmetov biológia a geo-
grafia na Prírodovedeckej fakulte UK 
v Bratislave a neskôr ako františkán aj 
filozofiu a teológiu na Teologickej fakulte 
Trnavskej univerzity v Bratislave. Vo svojej 
doposia¾ krátkej kòazskej službe pôsobil 
dva roky v Hlohovci ako pastoraèný kòaz, 
a zároveò ako duchovný správca Gymná-
zia Angely Merici v Trnave. Ïalšie tri roky 

pôsobil ako predstavený najväèšej františkánskej komunity v Bratislave. Vo 
svoje službe sa venuje pastorácii mladých, predovšetkým v hnutí GIFRA 
- Františkánska mládež, sprevádzaniu pútnikov na františkánske miesta a je 
èlenom františkánskeho misijného tímu. Medzi spolubratmi a mladými je 
známy aj ako „páter José“, keïže medzi jeho zá¾uby patrí španielska kultú-
ra a jazyk. Medzi ïalšie zá¾uby patrí štúdium histórie, trocha „spieva“ a má 
rád hory. 

 Nový farský administrátor, páter Anton 
(56 rokov), pochádza z metropoly Šari-
ša, z Prešova. Vyuèený a zároveò vášnivý 
elektrikár, svoje teologické štúdia absol-
voval v Bratislave a svoje štúdium zavàšil 
licenciátom na Katolíckej univerzite v po¾s-
kom Lubline. Ve¾kú èasś svojho kòazského 
života prežil ako misionár v Rusku, Kaza-
chstane a na Ukrajine (13 rokov). Na 
Slovensku pôsobil v rôznych zodpoved-
ných úlohách ako gvardián èi formátor 
v Trstenej, Trnave, Bratislave, Prešove, 
naposledy ako kaplán vo Fi¾akove. Je 
dlhoroèným koordinátorom tímu františ-

kánskych ¾udových misií. Anton je domácim majstrom - kutilom, vo Fi¾akove 
choval napr. aj oveèky, ale medzi jeho zá¾uby patrí aj èítanie, èi rozpráva-
nie príbehov z misií. Je známy tiež svojím zvuèným hlasom. Jeho životným 
mottom je heslo: „Nohami na zemi; rukami pri práci; a srdcom pri Bohu.“ 

 Brat Vavrinec (42 rokov) je laickým 
františkánskym bratom pochádzajúcim 
juhozápadného Slovenska, konkrétne 
z vinárskej dedinky Dvory nad Žitavou. 
Jeho slovenskými pôsobiskami boli dote-
raz Trstená, Fi¾akovo, Hlohovec a napo-
sledy Trnava. Je telom i dušou misioná-
rom. Aj keï jeho prvotnou túžbou boli 
misie v Kolumbii, potreby Františkánske-
ho rádu ho skoro na deväś rokov zaviali do 
Bolívie, kde pôsobil v rôznych úlohách na 
nieko¾kých miestach, naposledy v bolívijs-
kom národnom sanktuáriu v Copacabane. 
Jeho ïalšou misijnou túžbou je pôsobe-
nie na Kube, ktorá je aktuálnou misijnou 
výzvou v našom ráde. Vavrinec alias brat 
Lorenzo je známy aj svojimi originálnymi 

kresbami, šikovnými a zruènými rukami, ale hlavne svojím ve¾kým zmyslom 
pre humor a misijnými anekdotami. Ob¾úbeným výrokom, ktorým sa riadi, 
je myšlienka z Dekalógu pokoja od Gándiho: „Neutiecś, nemaś strach zo 
smrti, vedieś risknúś život a niesś zodpovednosś za svoje skutky.“
 Milí Beckovèania, to je v krátkosti èosi o nás. Veríme, že postupne 
spoznáme aj my vás. Už teraz sme vïaèní za vaše prijatie a tešíme sa na 
spoloèné stretnutia a spoluprácu. A nezabudnite, že sme tu naozaj pre 
vás.    Jozef Èirák OFM, predstavený františkánov v Beckove

  Drahí Beckovèania, dovo¾te mi zopár slov na rozlúèku. 
Poèas posledných dvoch rokov som mal možnosś priniesś na 
stránkach Beckovských novín zopár myšlienok. Chcem vám 
poïakovaś za krásne dva roky, ktoré sme mohli ako bratia (br. 
Egíd, br. Felix Mária a br. Bartimej) prežiś v Beckove. Pre nás 
františkánov je Beckov súèasś našej bohatej histórie. Dokazuje 
to aj túžba našej rehole, ktorá znovu potvrdila prítomnosś bra-
tov v kláštore, aby sa život v beckovskom kláštore viac prepojil 
s reho¾ou ako i s farnosśou. Všetko sú to Božie plány, v kto-
rých my ¾udia môžeme pomaly èítaś a spoznávaś ve¾ké veci. 
Je to jeden príbeh Božej lásky, ktorý neprestáva. Dejiny obce 
sa môžu skonèiś jej zánikom, rovnako môže zaniknúś kláštor, 
rovnako môže skonèiś pôsobenie ktoréhoko¾vek brata, ale prí-
beh Božej lásky neskonèí. Preto vám prajem, aby ste aj s no-
vými bratmi (br. Jozef, br. Anton a br. Vavrinec) zažívali mnoho 

krásnych prejavov dobroty a lásky Boha. Jedna kapitola skonèila a prichádza ïalšia. Ste jej 
autormi. Pretože Boh z nás neurobil pozorovate¾ov, ale spoluautorov. Tak nech je tá nová 
kapitola ešte krajšia ako tá predchádzajúca. br. Felix Mária, františkán

Jeden príbeh, ktorý nemá koniec

Noví bratia u františkánov

(pokraèovanie zo str. 10)
spoloèenstvách, vo farnosti. A to sa, myslíme, podarilo. Za 
jeho krátke 1,5 roèné pôsobenie sa farnosś zaèala stávaś 
rodinou a ožila. 
 Život je však plný zmien a „naši pátri“ odišli slúžiś svo-
jimi charizmami, láskou a oddanosśou, iným ¾uïom. Všet-
kým trom ïakujeme za spoloène prežitý èas a úprimné 
priate¾stvo. 
 Zvlášś pátrovi Egidovi zo srdca ïakujeme za vytrva-
lé modlitby za našu farnosś a obec, za osobné modlitby 
a požehnania, za ochotu, povzbudenia, usmernenia. Ale 
hlavne ïakujeme za prijatie, pravdivosś a nesmiernu ¾ud-
skosś.  
 Všetkým prajeme spolu so sv. Pavlom: „Nech Boh spl-
ní každú vašu potrebu pod¾a svojho bohatstva v sláve skrze 
Krista Ježiša“(Filipanom 4,19). Zostávate v našich srdciach 
a modlitbách. Pokoj a dobro!     Vïaèní farníci

Pokoj a dobro,
bratia františkáni!
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 V Beckove v rokoch 1866 - 1936 boli verejne èinní muži z dvoch gene-
rácií rodiny Bálentovcov, ktorí sa významne zapísali do dejín našej obce a 
tiež ich potomkovia zanechali stopu v slovenských dejinách. 
 V tomto roku si pripomíname 25 rokov od smrti JUDr. Borisa Cyrila 
Bálenta, ktorý zomrel 17. 7. 1994 v Bratislave a bol vnukom Štefana Bálen-
ta, ev. farára v Beckove v rokoch 1866 - 1916, a synovcom Pavla Bálenta, 
ev. farára (1916 - 1936), èlena obecného zastupite¾stva a starostu (1927 
- 1931, 1932 - 1935) v Beckove (1). 

 JUDr. Boris Bálent,
významný slovenský bibliograf, 
knihovník, literárny historik, 
redaktor a uèite¾ sa narodil 16. 
9. 1912 v Gorna Mitropolija v 
Bulharsku a zomrel 17. 7. 1994 
v Bratislave. Jeho otcom bol 
Teodor Bálent st. (4. 12. 1871 
Beckov - 14. 3. 1938 Nové 
Mesto nad Váhom), evanjelic-
ký farár, publicista, redaktor 
a vojenský duchovný, a matkou 
Mária, rod. Kutlíková (1873-
1917). Narodil sa poèas ot-
covho pôsobenia v Bulharsku. 
Po návrate do vlasti žili v Dech-
ticiach na Liptove (1917-19) 

a potom, v rokoch  1919-31 v Košiciach, kde absolvoval Reálne gymnázi-
um (1922-30). Po zápise na Právnickú fakultu UK pracoval 4 mesiace na 
Bernom úrade v Novom Meste nad Váhom. V rokoch 1932-34 pracoval 
ako výpomocný uèite¾ v Starej Turej - Dúbrave a Hybiach a 13. 9. 1934 
zložil pedagogické skúšky na Uèite¾skom ústave v Turèianskych Tepliciach. 
Právnickú fakultu v Bratislave ukonèil v júni 1936 ako doktor práv a nastú-
pil na dvojroènú vojenskú službu. Od 1. 5. 1939 pracoval ako úradník 
Ministerstva železníc v Bratislave a Prešove po jednom roku a v Banskej 
Bystrici a Novom Meste nad Váhom po troch rokoch (1939-46).  V roku 
1944 sa oženil s PhDr. Katarínou Pokornou, narodili sa im dve dcéry - Viera 
a Zora. 
 Po vojne zaèal pracovaś v Slovenskej národnej knižnici (od novembra 
1946) vo funkcii tajomníka. V rokoch 1946-58 redigoval èasopisy Sloven-
ská národná knižnica (1946-48) a Knižnica (1949-58), v rokoch 1954 až 
1958 viedol knihovedné stredisko v Matici slovenskej v Martine, a potom 
výskumné stredisko. V rokoch 1951-53 prednášal na Filozofickej fakulte 
UK ako externý uèite¾ dejiny knihovníctva, písma, knihy a tlaèe na práve 
založenej Katedre knihovedy a vedeckých informácií. 

 V roku 1961 sa kvôli manželkinej chorobe presśahoval do Bratislavy, 
v hlavnom meste pracoval ako vedúci Miestneho pracoviska Matice sloven-
skej až do roku 1976, kedy odišiel do dôchodku, ale externe spolupracoval 
ïalej. 
 Tešil sa dobrému zdraviu, rád sa venoval športu, hral tenis, lyžoval, 
lietal, bol horolezcom. Zomrel v Bratislave 17. júla 1994. 
 Jeho záujem o knižnú kultúru sa rodil v rozsiahlej otcovej knižnici 
a dozrel poèas vojenèiny. Každú vo¾nú chví¾u využíval na štúdium historic-
kých knižníc, archívov, tlaèiarní. Svoje poznatky publikoval v Živene, v Lite-
rárnohistorickom zborníku MS, Službe, Cirkevných listoch, Slovenskej 
národnej knižnici, Slovenských poh¾adoch a Slovenskej typografii. 
 Zaujímal sa o históriu kníhtlaèe a tlaèiarní na našom území, vydava-
te¾stiev, knižných zbierok, exlibrisov, snažil sa daś knihovednému výskumu 
vedecký základ, ustáliś rozkolísanú terminológiu v oblasti dejín knižnej kul-
túry. V rokoch 1947-50 študoval na Filozofickej fakulte UK.
  Publikaèná èinnosś: V roku 1945 publikoval prácu Prvý pokus 
o spisovnú slovenèinu, vydala Matica slovenská. V roku 1947 vyšli Bansko-
bystrické púśové tlaèe, vydala ich SNK, a Bardejovské katechizmy z roku 
1581 a 1612, Martin; Exlibris na Slovensku, Martin; Prvotlaèe v bansko-
bystrických knižniciach, Žilina 1948; Knižná grafika a knižné znaèky nár.
um. Martina Benku, Martin 1957, Piesne Jána Sylvána, Martin 1957 (edi-
tor); Slovenská knihovnícka terminológia, Martin 1965. Žia¾, zostalo po 
òom množstvo rozpracovaných a nedokonèených vecí. 
  JUDr. Boris C. Bálent  zanechal významné dielo v oblasti výsku-
mu dejín knižnej kultúry na Slovensku. Pod¾a vyjadrenia svojho životopisca 
a obdivovate¾a PhDr. Vladimíra Grigara, riadite¾a Slovenskej pedagogickej 
knižnice v Bratislave: „Dr. Boris Bálent patrí medzi zakladate¾ov organizova-
ného slovenského knihovníctva. Záleží na nás, ktorí sme ho poznali a mali 
radi..., aby sme ho znovu objavili,...lebo on si to urèite zaslúži.“ - c.d.2) s. 
53.     DB
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Bálentovci z Beckova

  Pani uèite¾ka Elena Hrušovská (14. 07. 1909 
- 22. 09. 1996) má po svojich prastarých rodièoch 
pôvod vo Ve¾kých Stankovciach (dnes miestna èasś 
Trenèianskych Stankoviec). Nositelia tohto priezvis-
ka, ktoré je v tejto obci a na okolí dosia¾ rozšírené, sa 
spomínajú na rozhraní 18. a 19. storoèia, menovite 
Štefan Hrušovský s manželkou Annou, rod. Vachán-
kovou. Ich syn Štefan (1815  - 1902) sa po vyuèení 
za kožušníka usadil v Novom Meste nad Váhom a 
oženil sa s Alžbetou rod. Geržovou, pochádzajúcou 
z tamojšej poprednej rodiny.
 Syn tohto Štefana II. Ján (1852  - 1934), majite¾ 
po¾nohospodárskych nehnute¾ností, po ovdovení si 

vzal za manželku Emíliu, dcéru beckovského evanjelického farára Štefana 
Bálenta. V tomto manželskom zväzku sa narodila v Novom Meste nad Váhom 
14. júla 1909 dcéra Elena. Pri jej krste sa uvádzajú novomestskí obyvatelia 
Július Žarnovický s manželkou a Štefan Bálent, Elenin strýko.
 Nejaký èas ako trojroèná bývala Elena Hrušovská zo zdravotných 
dôvodov v Rajci, v rodine svojho príbuzného J. Gažu, uèite¾a na tamojšej 
evanjelickej škole. Do Rajca sa aj neskôr, najmä v dospelosti, èasto vracala 
a vytvorila si tu priate¾ský vzśah s rodinou Golierovcov.
 Základnú školskú dochádzku absolvovala Elena Hrušovská v rodnom 
meste, kde potom pokraèovala v štúdiu na tamojšom Èsl. štátnom reálnom 

gymnáziu M.R. Štefánika. Tu v školskom roku 1926/1927 maturovala v 
triede prof. Adolfa Škopa. Po skonèení gymnázia pôsobila ako uèite¾ka na 
viacerých slovenských školách, v Raèi (miestna èasś Bratislavy), v Galante, v 
Èachticiach (1937), v Beckove a od r. 1947 v Kálnici, odkia¾ odišla v r. 1964 
do dôchodku.
 Okrem svojich školských uèite¾ských povinností sa v miestach svojho 
pôsobenia, najmä na poslednom, aktívne zúèastòovala na kultúrno-výchov-
nej èinnosti, predovšetkým pri rozvíjaní ochotníckeho divadla. V rokoch 
1948  - 1966 režírovala v Kálnici do 30 divadelných hier a vystupovala aj 
ako hereèka. Zostáva jej zásluhou, že kálnickí divadelníci poèas jej pôsobe-
nia èastejšie okrem svojej obce vystupovali so svojimi hrami na okresných i 
krajských prehliadkach, kde sa úspešne prezentovali.
 O èinnosti tamojšieho divadelného krúžku viedla kroniku ¼UT. Rozvíjala 
aj folklórne tradície obce. V rokoch 1956 - 1962 písala obecnú kroniku. 
Bola aj zakladate¾kou MO ÈSÈK, kde sa príkladne podie¾ala na organizova-
ní bezplatného darcovstva krvi. Dlhé roky vykonávala prácu obecnej knihov-
níèky v Beckove.
 V Kálnici bývala v školskom byte v budove školy. Po odchode do dôchod-
ku sa presśahovala do Beckova. Posledné roky svojho života, už v pokroèilom 
veku, žila v domove dôchodcov, milovaná a èasto navštevovaná svojimi žiakmi.
 Zomrela v Beckove 22. septembra 1996, kde je aj pochovaná. 
Foto: redakcia BN Dr. Milan Šišmiš

ELENA  HRUŠOVSKÁ z rodiny Bálentovcov
- sto desiate výroèie narodenia
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 Nenápadné miesto popri hlavnej ceste z Brusného do Rusavy, treba 
urobiś len pár krokov vpravo. Áno, bol to náš rodák Jozef Miloslav Hurban, 
meno ktorého pod¾a tradície nesie. Hurban pobudol v Rusave v revoluènom 
roku 1848 - 1849. Keï mu v Uhorsku hrozilo maïarské uväznenie, domov 
staršej sestry jeho manželky Anny - Juliany Jurkovièovej, ktorá sa vydala za 
Daniela Slobodu, farára v Rusave, mu poslúžil ako bezpeèný úkryt. A nie-
len jemu, ale celej jeho rodine. Vyše roka tu žilo až 10 ¾udí - popri domácich 
aj Samuel Jurkoviè s dcérou Emíliou, J.M. Hurban so svojou manželkou 
Annou a prvým synom Svetozárom (Vajanský), dokonca sa im tam narodilo 
druhé dieśa, dcéra Božena (22. 9. 1848) - a priebežne prichádzali ïal-
ší hostia. A všetci sa nejako pomestili v starej drevene fare, kde bola len 
jedna kuchyòa, izba a nejaký prístrešok (s. 190 - in: Zdenìk Fišer a kol.: 
Rusava a Daniel Sloboda. Pre obec Rusavu vydala MaVS v Brne, 328 s.). 
 Z Beckova do Rusavy je to len 112 km a 1 hodina 49 min cesty pod¾a 

Google plánovaèa, rátajte 
však 2 hodiny, ide sa po 
kvalitných cestách smerom 
na Strání, Uherské Hradiš-
tì a Holešov. Odmenou je 
príchod do malebnej valaš-
skej dedinky obklopenej 
lesmi Hostýnskych vrchov, 
cez ktorú preteká rieèka 
Rusava, prítok Moravy. 
Obec sa nachádza v okrese 
Kromìøíž v Zlínskom kraji, 
má asi 612 obyvate¾ov, ale 
približne rovnaký poèet žije 
v okolitých chatách, v loka-
lite je kúpalisko aj lyžiarske 
centrum - Rusava je známou 

rekreaènou oblasśou. Starosta Bohumil Škarpich je muž na svojom mies-
te neuverite¾ných 30 rokov! V obci sú dva kostoly - evanjelický a katolícky 
Povýšení sv. Køíže, najstaršia budova obce, Jubilejná Masarykova škola (1. 
stupeò), aj múzeum v budove obecného úradu. 
 V 19. storoèí žil v Rusave evanjelický farár Daniel Sloboda (20. 12. 

1809 Skalica - 10. 11. 1888 Rusava), 
národný budite¾ a botanik, švagor J.M. 
Hurbana. Zaslúžil sa o zblíženie katolíckej 
a evanjelickej cirkvi, za jeho pôsobenia 
v obci postavili evanjelický kostol, faru 
a školu. 
 Jeho manželka Juliana (1822 - 1866) 
zomrela mladá 10. septembra 1866 na 
choleru, ktorú dovliekli na Moravu pruskí 
vojaci. Slobodovci mali dve deti, ktoré sa 
dožili dospelosti, syna  Miloslava a dcéru 
Boženu. O deti i pána farára bolo potreb-
né sa postaraś, v èase Julianinej choroby 
im vypomáhala sestra Jána Martešíka, 
tamojšieho uèite¾a (pôvodom z Myjavy), 
Jindøiška Martešíková, zvaná Jetina. Sest-
ry nebohej Juliany, Anièka a Milka, vyvinuli 

iniciatívu na nájdenie novej manželky a gazdinej, a tak 14. júla 1868 píše 

J.M. Hurban pod ich tlakom svojmu švagrovi Danielovi Slobodovi: „Nuž 
tak tyto milé naše dušenky uznaly za nejvyšší potøebu, aby si ty stav svùj 
pozmìnil a oženil se...“ (s. 191). Švagriné mu vybrali aj nastávajúcu pani, 
mala sa òou staś Karolína Bôriková, sestra notára Karola Bôrika z Beckova 
(ajh¾a, kde všade ten Beckov figuruje!). Hurban uzatvára: „Nuž švagríèku 
mùj, rozvaž si to a uèiò dle svého vlastního uvážení.“ (s. 191). Trúchliaci 
Sloboda, vedomý si snaženia svojich švagrín, sa napokon rozhodol pre 
Jetinu, teda proti ich úmyslom. Na konci listu svokrovi Jurkovièovi uvedie 
hlavný dôvod: „Boženu má velmi ráda, myslím, že aj Božena ju; má ju ráda 
jak sestru, ráda ji èistì obléká, nuž myslím, že by jí aj dobrou macochou 
byla“ (s. 191). Okrem toho bola aj vynikajúcou gazdinou a ¾udia ju mali radi, 
radi jej pomáhali kvôli nej samej. Daniel Sloboda sa s Jetinou oženil 26. 
novembra 1868 a nikdy ne¾utoval svoje rozhodnutie, hoci v èase sobáša 
ona mala 26  rokov a on 59. Vlastné deti už nemali. 
 S Beckovom má súvis aj priate¾ský vzśah Daniela Slobodu a Dionýza 
Štúra, s ktorým sa osobne zoznámil 2. mája 1860 vo Viedni. Štúr zariadil, 
že Sloboda sa stal korešpodentom Geologického ústavu vo Viedni, hoci 
Sloboda sa geológii nevenoval, napriek tomu Štúrovi poslal po synovi Milo-
slavovi, tam študujúcemu, nejaké miestne skameneliny (s. 237 - 239). 
 Hurbanova studánka 
bola upravená do dneš-
nej podoby v roku 1929 
a dodnes slúži ako zdroj 
pitnej vody pre turistov. 
Na stránke obce sa o nej 
píše: „V dobì pobytu na 
Rusavì chodíval Hurban 
rád ke studánce, kterou 
dal obroubit kameny. 
Na vrchním kameni byl 
vytesán letopoèet 1849. 
Rusavjané jí od té doby 
øíkají Hurbanova studánka (15. 7. 2019). Naposled byl Hurban na Rusavì 
28. 8. 1883.“ Zdroj: http://www.rusava.cz.
 Knižku Rusava 
a Daniel Slobo-
da, z ktorej sme 
èerpali, máme aj 
vïaka p. staros-
tovi Škarpichovi 
v našej obecnej 
knižnici - S14 265 
- kto má záujem, 
môže sa dozvedieś 
ïalšie podrobnos-
ti o obci ale aj o 
živote a diele Dani-
ela Slobodu v tejto 
malebnej valašskej 
dedine.
„Milé naše 
dušenky” Emília, Anièka a Juliana s otcom S. Jurkovièom a malým 
Svetozárom Hurbanom. Praha, február 1849. Zdroj: dikda 

Dana Badžgoòová, text a foto

HURBANOVA STUDÁNKA

 Narodila sa 6. apríla 1824 v neïalekom Novom 
Meste nad Váhom. Pochádzala z rodiny uèite¾a 
Samuela Jurkovièa. Anièka, ako ju všetci volali, sa 
vïaka svojmu otcovi dostala k herectvu. Prvé predsta-
venie mala ako 17-roèná 5. augusta 1841. Práve vïaka 
divadlu sa zoznámila so štúrovcami. Spomedzi nich si 
vybrala beckovského rodáka Jozefa Miloslava Hurba-
na. O tom, že urobila dobre, svedèí ich dlhoroèné spo-
lužitie, poèas ktorého prežili radostné i dramatické dni 
života - revoluèné roky 1848 - 1849, Hurbanovo väze-
nie až po jeho smrś 21. 2. 1888. Svoje posledné roky 

prežila u syna Konštantína v Martine, kde zomrela 2. 
februára 1905 a pochovaná je v Národnom cintoríne. 
 Od roku 1998 sa koná v Novom Meste nad Váhom 
festival Anièky Jurkovièovej - celoslovenská prehliadka 
divadelných súborov. Tento rok sa konal už 22. roèník. 
Rodný dom A. Jurkovièovej sa nachádza na Komen-
ského ulici.  ¼ubomír Paulus

 Podobizeò Anny Jurkovièovej - Hurbanovej, diva-
delnej ochotníèky, manželky Jozefa Miloslava Hurba-
na v mladosti. Zdroj: dikda

Anna Jurkovièová - Hurbanová



 Meno Juraj Staòák je známe predovšetkým 
tým, ktorí sa zaoberajú dejinami druhej sve-
tovej vojny a partizánskeho hnutia v našom 
regióne. Vedia, že bol velite¾ partizánske-
ho oddielu a smrś si ho našla na konci vojny 
neïaleko od nás. Žia¾, jeho životné osudy nie 
sú zatia¾ podrobnejšie spracované. V dostup-
ných zdrojoch sú o òom zmienky, ale zïale-
ka nie sú presné. Napríklad na stránke Klub 
policajnej histórie - virtuálny pamätník - nájde-
me pod heslom Juraj Staòák fotku a tento 
záznam: „Juraj Staòák, ? 8.1.1945, strážma-
jster Staòák Juraj, nar. 14.3.1913 v Melèici-
ach, okres Trenèín. Bol príslušníkom sloven-
ského žandárstva. Od 1.5.1944 na trvalom 

odpoèinku vo výslužbe. Zomrel dòa 8.1.1945. Vstúpil k partizánom, kde pri 
bojoch v chotári obce Hrádok, okres Nové Mesto nad Váhom, zomrel v boji 
proti nemeckým vojskám.“ 
 Podrobnejšie informácie sme získali od jeho najbližšej rodiny, od 
synovca, ktorý žije v našej obci. Michal Bartoš (1951) je synom Staòákovej 
sestry Emílie, ktorá sa vydala a žila v Novom Meste nad Váhom a jej syn sa 
do Beckova priženil. Dlhé roky uchovával „dedièstvo“ po maminom bratovi, 
teda  fotografie, vyznamenania, doklady, Pamätnicu NB a iné písomnos-
ti, až sa rozhodol všetko zverejniś - poskytol tieto vzácne predmety Mú-
zeu SNP v Banskej Bystrici. Ale najskôr, na podnet vtedajšieho predsedu 
SZPB - Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z Nového Mesta 
nad Váhom - Jána Hulínka, ich ponúkol do izby kpt. Uhra na Lubinu, ale 
potom ich poslal do Múzea SNP v Banskej Bystrici. Bolo to presne pred 
dvomi rokmi. Dnes sa na vec pozerá inak, rád by ich získal späś a poskytol 
napríklad škole alebo ïalším záujemcom o dejiny partizánskeho hnutia 
v Trenèianskom kraji, lebo má pocit, že v múzeu (v rozpore s tým, èo si 
pôvodne myslel) zostanú bez povšimnutia. 
 Fotografie, ktoré mu 
ešte zostali, poskytol aj 
našej obci (Beckovským 
novinám), aby záujemco-
via o osobu Juraja Staòá-
ka k nim mali jednoduch-
ší prístup. Takže od 
septembra nájdete jeho 
fotky aj na web-stránke 
obce Beckov v èasti his-
tória 2. svetovej vojny. 
 Juraj Staòák sa nar-
odil 14. marca 1913 
v Melèiciach. Jeho rodi-
èia Zuzana a Ondrej 
Staòákovci mali deväś detí. V rodine si pamätajú, že dedko mal niekedy 

medzi vojnami trafiku, ale živil sa ako ro¾-
ník. Syn Juraj sa zrejme k žandárom dostal 
po skonèení základnej vojenskej služby. 
Od 1.5.1944 už bol vo výslužbe (Klub 
policajnej histórie), zo služby ho prepus-
tili kvôli ès. zmýš¾aniu (Dr. M. Vašková, s. 
85). Nemáme presnejšie údaje o tom, ako 
a kedy sa zapojil do partizánskeho hnutia. 
Spo¾ahlivo však vieme, že bol velite¾om 
partizánskeho oddielu Šrobár, do ktorého 
v auguste 1944 zapojil žandárov z Tren-
èianskej Teplej a okolia. Oddiel pomenoval 
po Vavrovi Šrobárovi, významnom sloven-
skom politikovi medzivojnového obdobia 
a lekárovi, s ktorým sa osobne poznal, 
keïže Staòák bol velite¾om žandárskej 
stanice v Trenèianskych Tepliciach a Šro-
bár v tomto meste od roku 1937 žil na 
penzii a zapájal sa aj do èinnosti odbojo-
vých skupín (zdroj: wikipedia.org). Oddiel 
Šrobár bol súèasśou partizánskej brigády 
M.R. Štefánika. Už 2. septembra 1944 
prišli na obecný úrad v Trenèianskych 

Tepliciach a prehlásili okolité obce za územie Èeskoslovenskej republiky 
(Dr. M. Vašková, s. 85). Po vojne dostal od Prezidenta Èeskoslovenskej 
republiky èeskoslovenský „váleèný køíž“ 1939 „in memoriam“ 16.4.1946 
s podpisom gen. Svobodu „v uznání bojových zásluh, které získal v boji za 
osvobození Republiky Èeskoslovenské z nepøátelského obsazení“. 
 Práve s jeho oddielom spolupracovala Beckovèanka Anna Klèovská, 
rod. Valková (4.10.1925 - 13.01.2018), odvážna partizánka z Krivosúd 
- Bodovky, ktorá po smrti manžela prevádzkovala autobusovú dopravu 
medzi Beckovom a Trenèínom a bývala v Beckove v dome ved¾a múzea 
v kúrii Ambrovec, kde ukrývala dvoch partizánov Antona Hirnera - Bohuša 
(autora knižky spomienok na toto obdobie Boje za frontom, Pravda, Brati-
slava 1981) a Vincenta Medeka - Viktora. V tejto knižke sa na nieko¾kých 
miestach spomína aj Juraj Staòák - píše sa ako Staniak. Na str. 207 èíta-
me: „Jedným z nich bol oddiel „Šrobár“. Za jeho velite¾a bol vymenovaný 
strážmajster žandárstva Juraj Staniak... Oddiel bol schválený na štábe 1. 
ès. partizánskej brigády (P.A. Velièka) v Necpaloch 25. septembra 1944.“ 
Hirner popisuje prièlenenie skupiny Bohuš - Viktor k oddielu Šrobár a ich 
spoloèné akcie na Považí. Zaèiatkom októbra prešli aj do Beckova. „Väèši-
na príslušníkov Staniakovej skupiny pochádzala z okolia Trenèína, èím bol 
daný predpoklad úspechu bojového nasadenia“ (s. 221). Hirner spomína 
aj Annu, partizánsku spojku, dcéru Jána Valka z Bodovky, u ktorej ukryl 
oblek v jej beckovskom byte (s. 223). Hirner priznáva, že Juraj Staòák ve-
del, o aký prieskum ide (s. 224), na rozdiel od ostatných èlenov. Bohuš 
a Viktor, ako ich všetci poznali, plnili spravodajské úlohy, Viktor mal vysie-
laèku... V knihe konkrétne spomína, že Viktor prišiel 13. októbra na bicykli 
do Beckova, kde práve prebiehala razia. Staèil odstaviś bicykel pred holi-
èom a vbehnúś do dvora k p. Ikášovej, ktorú poprosil o ukrytie, lebo si vraj 
doma zabudol legitimáciu. Ukryla ho narýchlo ku komínu nad krbom (s. 
227), a práve v tom dome  bývala aj p. Klèovská. 
 Viktor takto hodnotil velite¾a Staòáka: „Juro nie je zlý chlapec, ale 
ako velite¾ až prehnane úzkostlivo chráni svoju základòu. Ale èo potom, 
ak ju skupina bude musieś opustiś? Èas ho nauèí a chlapci ešte stvrdnú. 
Až potom spoznajú krásu odvahy. Bolo by úèelnejšie, keby tak dôkladne 
strážil èistotu radov svojich nových príslušníkov. Nepozdáva sa mi nová 
skupina piatich“ (s. 233). A ïalej: „Juro sa ma spýtal (hovorí Števo Mlyn-
ský), èo by som ako komisár skupiny povedal, keby Gintera vymenoval za 
svojho zástupcu. Odpovedal som mu, že za svoje velite¾ské rozhodnutie 
zodpovedá predovšetkým on sám. Nepriatelia sú ochotní zložiś v jednotke 
i partizánsku prísahu, ale nevzdajú sa možnosti zaskoèiś partizánov a využiś 
príležitosś na útek“ (s. 233).  „Keï sa vrátime, prerokujeme si niektoré veci 
s Jurkom. Dúfajme, že nebude neskoro“ (s. 234). Hirner spomína aj Katku 
Staniakovú, „zhodou okolností sesternicu Juraja Staniaka, velite¾a partizán-
skej skupiny na Inovci“, ktorá mu pomohla nájsś ubytovanie v Melèiciach, 
keï zaèal pracovaś na váhe (s. 240).
 „Bolo ohrozené postavenie velite¾a a celej skupiny. Jej velite¾ Juraj 
Staniak, telom i dušou oddaný oslobodzovaciemu boju, bol naším dôver-
ným priate¾om, a preto sme ho podporovali a radili mu“ (s. 249). „Po pora-
de zástupcov partizánskych oddielov, na ktorej sa za partizánsky oddiel 
Šrobár zúèastnil Vojtech Ginter z Trenèína, naša skupina na Inovci sa stá-
vala predmetom pozornosti Nemcov a gardistov. Napriek mojim dôrazným 
upozorneniam v nieko¾kohodinových rozhovoroch s velite¾om Jurajom 
Staniakom, jeho dôverèivosś ïalej prevládala nad kritickosśou. Našu kritiku 
podozrivého správania sa èlena skupiny nebral vážne. Zaèali prichádzaś 
„fotografisti“. Aj niektorí èlenovia skupiny si prinášali aparáty, fotografovali 
a filmy posielali na vyvolanie do mesta. Viktor a ja sme si dávali mimoriadny 
pozor, aby nás nikto neodfotografoval“ (s. 250). 
 Na Bodovke Ginter postrelil 19-roènú Katku Valkovú, odviezli ju do 
nemocnice v Trenèíne. Ginter sa v novembri 1944 dopustil zrady a dal 
sa do služieb SD - Sicherheitsdienst. Jeho prièinením zatkli mnohých ile-
gálnych spolupracovníkov, snažil sa zlikvidovaś aj rádiostanicu Bohuš - Vik-
tor. V okolí Novej Lehoty sa zdržiavali jednotky Anatolija Antonovièa Are-
neckého - Snežinského (s. 259). V januári 1945 Nemci v zvýšenej miere 
prenasledovali partizánov, ale tu zmienky o Staòákovi v knižke Boje za fron-
tom konèia. 
 V inej knižke, Kálnica, ktorú zostavil Štefan Šicko a vydal Obecný 
úrad v Kálnici v roku 1996 k 600. výroèiu prvej písomnej zmienky o obci, 
sa v èasti Slovenské národné povstanie a oslobodenie obce (s. 53 - 58) 
spomína udalosś, keï sa posádka žandárskej stanice z Nového Mesta 
nad Váhom pridala k SNP a z kasární a skladov 30. augusta 1944 priviez-
li množstvo zbraní do Kálnice, do úkrytu u komisára obce Jána Ševèíka. 
Èasś z nich sa vydala do Banskej Bystrice a èasś sa „pridala k partizánskej 
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skupine Šrobár pod vedením melèického rodáka Juraja Staòáka“ (s. 53). 
Kálnica sa pre partizánov stala „materskou zásobovacou základòou“. 30. 
novembra 1944 prišiel do Kálnice Viliam Ginter so 17 èlennou skupinou 
nemeckých vojakov, aby h¾adali ukrytých partizánov a židov, aj Staòáka, 
o ktorom mal informáciu, že je chorý a „lieèi sa na neznámom mieste v Kál-
nici. Pod¾a ústneho svedectva spolubojovníkov sa Staòákovi poèas razie 
podarilo z dediny ujsś. Hliadkujúcemu nemeckému vojakovi, s ktorým sa 
dobre dohovoril po po¾sky, sa legitimoval ako obchodník zo Selca“ (s. 55). 
V Kálnici sa ukrýval v sušiarni v Popolke - pozri Kálnické ozveny è. 4/2011, 
s. 12 - Dana Badžgoòová: Spomienky na Jána Ševèíka (pozn.1).
 Koncom roka prebiehali tajné jednania medzi zástupcami ilegálne-
ho obèianskeho odboja a velite¾mi jednotiek vlasovcov - moslimský pluk 
- z Myjavy a Starej Turej, ktorí sa rozhodli pridaś k partizánskej brigáde Sne-
žinský, operujúcej v oblasti Považského Inovca (ako oddiel Šrobár). Vla-
sovci boli znaène problematickí, ako partizánske posily boli zaradení do 
viacerých partizánskych oddielov a 1. apríla 1945 ich Snežinský odovzdal 
Èervenej armáde. 
 Ťažko povedaś, èi práve ich metódy boja ovplyvnili Snežinského alebo 
boli jedna „krvná skupina“, ale práve on má na svedomí smrś Juraja Staòá-
ka. Dal ho predviesś èi pozval ho do svojho sídla v Hrádku - Doline, kde ho 
8. januára 1945 zavraždil èi dal zavraždiś - zblízka, dýkou. Vraj sa bál, že ho 
nahradí vo funkcii velite¾a brigády... Po vojne našli Juraja Staòáka v spoloè-
nom hrobe a niekedy v máji ho exhumovali. Sestra Anna bola potvrdiś jeho 

totožnosś, ostatky previezli 
do rodných Melèíc, kde 
ho pochovali na miestnom 
cintoríne. Staòákove meno 
figuruje aj na pamätníku 
obetiam druhej svetovej 
vojny, ktorý je na námestí 
v Melèiciach. Obec neza-
budla a nezabudla ani jeho 
rodina. 
 Predovšetkým jeho mat-
ka (otec zomrel ešte poèas 
vojny), ktorá síce prevzala 
vyznamenania, prijímala 
prejavy úcty od predstavi-
te¾ov štátu a obce ako mat-
ka partizána - hrdinu, ale 
nekoneènú bolesś zo straty 
milovaného syna to v jej srd-
ci nemohlo utíšiś. 

 Ťažký osud postihol aj jeho sestru Annu (21.8.1920 - 2001), vydatú 
za melèického uèite¾a J. Schulza, ktorá sa tiež zapojila do odboja, spolu 
s manželom bola èlenkou bratovho partizánskeho oddielu Šrobár. Dostala 
sa do zajatia a v koncentraè-
nom tábore aj prišla o svoje 
nenarodené dieśa. Po vojne 
žila v Bratislave a  praco-
vala ako uèite¾ka. V rodine 
sa traduje, že po celý život 
uchovávala dýku, ktorou 
zavraždili jej brata - našla ju 
pri jeho ostatkoch... 
 Hrdinský príbeh Juraja 
Staòáka hlboko ovplyvnil 
vnímanie mladého Michala 
Bartoša. Staòákov odkaz 
sa prejavil v konkrétnych 
èinoch jeho synovca. Nie-
len pri výstavbe budovy kul-
túrneho domu, kde pracoval 
na sobášnej sieni v tíme 
s Rudolfom Babicom, Šte-
fanom Polešenským a Mila-
nom Bielom. V tom èase, zaèiatkom 80. rokov, sa zaèal zaujímaś aj o hrob 
neznámeho partizána na beckovskom cintoríne, keï jeho synovia Michal 
a Martin písali o padlom partizánovi slohovú úlohu. Michal Bartoš vtedy 
robil v JRD, kde mohol daś spraviś dubový kríž a s nápisom „hrob nezná-
meho vojaka - partizána“ a jeho synovia sa potom o hrob starali poèas škol-

ských rokov. 
 Dnes je hrob zanedbaný, ale v spolupráci s trenèianskym archívom sa 
autorke tohto èlánku podarilo identifikovaś neznámeho partizána, vlastne 
dvoch partizánov, ktorí sú v hrobe pochovaní - ich mená sú Štefan Szilárd 
a N. Izrael, ale o nich si povieme viac v BN è. 6/2019, kedy si pripomenie-
me 75. výroèie ich popravy.      Mgr. Dana Badžgoòová
Pramene:
Michal Bartoš, synovec Juraja Staòáka, obyvate¾ Beckova. 
Anton Hirner, Boje za frontom, Pravda, Bratislava 1981. 
Štefan Šicko, Kálnica, vydal Obecný úrad v Kálnici v roku 1996. 
Internet: Klub policajnej histórie - virtuálny pamätník: http://kph.ilumin.sk/
kph/index.php/virtualny-cintorin/134-juraj-stanak-8-1-1945; Peter B. Podol-
ský, Bolo povstanie slávne? http://29august1944.sk/pravda-o-snp/povsta-
nie-roku-1944/130-1-bolo-povstanie-slavne; Melèice - Lieskové 600, 1998: 
Dr. Mária Vašková, Slovenské národné povstanie, s. 84-86.
Fotografie:
1. Juraj Staòák. Zdroj: Michal Bartoš, Beckov.
2. Juraj Staòák s rodièmi. Zdroj: Michal Bartoš, Beckov.
3. Juraj Staòák ako žandár v Trenèianskych Tepliciach s kolegom. Zdroj: 
Michal Bartoš, Beckov.
4. Matka Juraja Staòáka. Zdroj: Michal Bartoš, Beckov.
5. Anna Šulcová pri èerstvom hrobe Juraja Staòáka v Melèiciach. Zdroj: 
Michal Bartoš, Beckov.
6. Pomník v Melèiciach obetiam druhej svetovej vojny.  Foto: DB 
7. Hrob J. Staòáka v Melèiciach v súèasnosti. Foto: DB

Poznámky: 1) Spomienky na Jána Ševèíka (1903 - 1985) pod¾a rozprávania 
Jána Ševèíka, jeho synovca, zapísala Dana Badžgoòová. In: Kálnické ozve-
ny è. 4/2011, s. 12 - 13. Na str. 12 Mária Šimová spomína: „Ján Ševèík cez 
vojnu ako obecný komisár spolupracoval s Nemcami, ale pomáhal aj partizá-
nom. Poèas vojny bol postrelený 
partizán, ktorého niekto dal na 
povalu k starým rodièom mojej 
mamy, k  Masarikovcom. Stalo 
sa, že keï dedko išiel do maš-
tale, našiel zhodený „snopek“ 
ïateliny z povaly, rovnako aj na 
druhý, aj tretí deò, tak sa ded-
ko nahneval, vzal vidly a vyhodil 
snopky na povalu, a tak objavil 
partizána. Z¾akol sa, prišiel za 
ženou: „Anna moja, však ja mám 
partizána na povale!“ Mama išla 
za Ševèíkom: „Švagre, na pova-
le máme partizána.“ Ján Ševèík 
rozhodol: „Dám ho do sušiarne, 
keï prídu veèer partizáni, všetko 
zariadim,“ nako¾ko v tú dobu mal 
v kuchyni Nemcov. Po prícho-
de partizánov ho v noèných 
hodinách previezli do sušiarne 
v Popolke. Každý deò sa staral 
o jeho stravu, aby nebol hladný 
a aby mal rany ošetrené. Stravu 
mu nosili chlapci Janko Micha-
lec a Janko Ševèík, jeho syn. 
Rany mu ošetrovala p. Jelín-
ková. Bol tam nieko¾ko dní, ale 
Nemci chodili po dedine, ¾udia 
sa báli, a tak asi dva dni bol bez 
jedla, ani Jelínková nemohla ísś 
za ním. Až išli okolo nejakí fur-
mani, krièal na nich od bolesti, 
ale tí ho nahlásili v Koèovciach 
na nemeckom komande. Keï 
prišli po partizána, už tam nebol, 
Nemci ho nenašli, lebo Ján Šev-
èík ho schoval na inom mieste. 
Neviem, èo sa s ním napokon 
stalo.“ 

15www.obec-beckov.skčíslo 4 - august 2019 Beckovské NOVINY

Partizánsky velite¾ Juraj Staòák a jeho rodina



16 www.obec-beckov.sk číslo 4 - august 2019Beckovské NOVINY

 Tento rok si pripomíname 80 rokov od vzniku 
vojnovej Slovenskej republiky a tiež 75 rokov od 
povstaleckých udalostí. Aj keï samotné povsta-
lecké boje sa odohrávali na strednom Sloven-
sku, nepriamo, svojimi dôsledkami, zasiahli celú 
republiku, a teda aj náš kraj.

 Armádne povstanie
 Na jar 1944 bolo zrejmé, že sovietska armá-
da vstúpi na územie Slovenska, Nemecko bude 
porazené a Slovensko, ktoré bolo od roku 1938 
súèasśou nemeckej sféry vplyvu, èakajú radikálne 
politické zmeny. Ve¾moci rozhodli o tom, že Slo-
venská republika zanikne a obnoví sa Èeskoslo-
vensko na èele s E. Benešom. V tejto atmosfére 
sa pripravovalo aj povstanie. Bolo plánované ako 
vojenský prevrat - armáda mala obrátiś zbrane 
proti Nemecku a spojiś sa s postupujúcou Èerve-
nou armádou. Politicky sa organizátori povstania 
(Vojenskú ústredie na èele s pplk. Jánom Goli-
anom v Banskej Bystrici) hlásili k Èeskosloven-
sku; za svojho najvyššieho velite¾a neuznávali 
prezidenta Tisu, ale exilového prezidenta Beneša 
v Londýne. 
 Plány organizátorov však neoèakávane naru-
šilo pôsobenie partizánov, ktorých na Slovensko 
zaèal vysielaś Sovietsky zväz. Ich pôsobenie nar-
ušilo dovtedy pokojnú atmosféru v krajine. Parti-
záni zaèali vyvíjaś deštrukènú èinnosś, prepadali 
vojenské transporty, objekty, narúšali dopravu, 
ale zaèali aj rozsiahle krviprelievanie. Ešte pred 
rokom 1989 to napísal aj známy historik povsta-
nia Jozef Jablonický: „Nezmyselné zabíjanie 
zaèali niektorí partizáni. Raz sa to musí otvorene 
napísaś.“ Len v posledný augustový týždeò v Skla-
bini pri Martine odstrelili približne 140 ¾udí. Potom, 
ako 27. augusta obsadili Ružomberok a v Brezne 
nad Hronom postrie¾ali skupinu miestnych èini-
te¾ov na èele s poslancom snemu SR, rozhodli sa 
v Berlíne zakroèiś a do Slovenskej republiky vyslaś 
vojsko. Stalo sa tak so súhlasom prezidenta SR 
Dr. Tisu. Pre predstavite¾ov Vojenského ústredia 
to bol signál odštartovaś protinemecké vystúpenie 
armády, hoci prípravy naò ešte neboli dokonèené. 
K¾úèovú zložku armády, tzv. Východoslovenskú 
armádu, však Nemci rýchlym zásahom odzbrojili. 
Z približne 90 tisíc príslušníkov armády sa tak doò 
zapojilo len asi 18 tisíc, teda približne pätina. Pre-
to bolo velenie povstaleckej armády nútené vyhlá-
siś dve mobilizácie, pri ktorých povolávali mužov 
do 40. resp. 45. roku života. Ani to však v boji 
s nemeckými jednotkami nepomohlo, a napokon 
27. októbra 1944 Nemci - bez boja - centrum 
povstaleckého územia, Banskú Bystricu, obsadi-
li. To bola aj bodka za vojenským povstaním.
 Nebola to však bodka za vojnou a už vôbec 
nie za ¾udským utrpením. Nemecké jednotky 
zaèali po porážke povstania uskutoèòovaś politi-
ku odplaty a represií. Úèastníkov povstania lapali 
a odvážali do zajateckých táborov na území vte-
dajšieho Nemecka. 
 Aj z Beckova bojovali v povstaní viacerí nar-
ukovaní vojaci, rodáci z obce. Pri Stratenej (na 
Spiši) 3. septembra 1944 padol Štefan Berky 
(1920). Pätnásti z povstaleckých vojakov, obèa-
nov Beckova, sa dostali do zajatia v Nemecku. 
Správa MNV z roku 1946 uvádza mená: Štefan 
Jamrich, Ján Psotný, Pavol Šiffel, Viliam Brunov-
ský, Vladimír Tupý, Štefan Tlstoviè, Anton Martiš-

ka, Štefan Sabadka, Ján Novák, Štefan Mlèúch, 
Michal Vlna, Karol Pauloviè, Štefan Straka, Adam 
Školár a napokon Jozef Letko (1908), ktorý 
sa však, ako jediný, nevrátil. Jeho domovskou 
obcou bol Selec, v Beckove pracoval ako hájnik. 
Umrel v tábore Kleidenbach 17. februára 1945. 
Za „aktívnych partizánov“ správa predsedu MNV 
oznaèila aj Jozefa Ryznáta a Jaroslava Filipa. Z 
Beckovanov sa k partizánom dobrovo¾ne pridal 
tiež Zdenek Krupa. Pohyboval sa údajne v Ino-
veckých horách, kde aj ostal nezvestný - zahynul. 
V lesoch okolí obce sa koncom vojny ukrývali aj 
ïalší štyria miestni mládenci, ktorí odmietli nar-
ukovaś. V januári 1945 sa totiž zaèala rozsiahla 
mobilizácia do obnovenej slovenskej armády, 
resp. aj do Hlinkovej gardy.

 Partizánska èinnosś a jej dopady
 Okrem približne 60-tisícovej povstaleckej 
armády pôsobilo na Slovensku aj približne 10 
tisíc partizánov. Partizán, na rozdiel od vojaka, sa 
definuje ako ozbrojený dobrovo¾ník. Pod vedením 
skúsených velite¾sko-organizátorských kádrov zo 
ZSSR sa vytvorilo viacero partizánskych brigád 
i oddielov. Väèšina z nich sa však do povstalec-
kých bojov nezapojila. Partizáni pôsobili už pred 
29. augustom 1944, a tiež aj po porážke povsta-
nia, teda po 27. októbri - až do konca vojny.
 Èinnosś viacerých z týchto skupín možno 
oznaèiś ako rozporuplnú, èo uviedol už jeden 
z politických organizátorov povstania, komunista 
Gustáv Husák. V správe z 5. februára 1945 o. 
i. napísal: „Boli miesta, kde partizáni skutoène 
hrdinsky a krásne bojovali, ale boli celé oddie-
ly, ktoré proti Nemcom nevystrelili ani raz, zato 
domáce obyvate¾stvo terorizovali denne. Nálada 
obyvate¾stva sa obracala proti partizánom. Chodili 
jednotlivci i delegácie si sśažovaś na prechmaty, 
obce si oddýchli, keï partizáni od nich odišli. 
Celé kraje boli terorizované takýmito skupinami.“
 V oblasti Považského Inovca pôsobil spoèi-
atku 10. prápor partizánskej brigády Jána Žižku 
(velite¾ Teodor Pola), no najdlhšie brigáda Božen-
ko. Jej velite¾om bol sovietsky podplukovník Anton 
Araneckij, krycím menom Anatolij Snežinskij. Štáb 
brigády sídlil spravidla v Novej Lehote a v Pod-
hradí. Skôr ako na bojovú èinnosś sa zameriaval 
na odha¾ovanie rôznych „špiónov“. Sovietskym 
velite¾om na ¾udských životoch príliš nezáležalo, 
riadili sa osvedèenou zásadou: radšej zotnem sto 
iných hláv, akoby mali zośaś moju. Na odsúdenie 
na smrś staèila malièkosś - obvinenie neprajníka, 
nedôvera, podozrenie. Dostupný zoznam ¾udí, 
ktorých štáb brigády odsúdil na smrś, obsahuje 
vyše 70 mien. Viacerí pochádzali z blízkych obcí. 
Tak napr. 6. decembra 1944 falošne obvinili a 
umuèili Mikuláša Dvorského (1910) zo Starej 
Lehoty, i bratov Basarábových z Hrádockej doli-
ny - Fedora (1902?) a Ivana (1896). 20. januá-
ra 1945 podrezali Karola Gajdošecha (1924) 
z Lúky. Najotrasnejším bol však prípad rodiny 
Ábelovej z Novej Lehoty - Doliny, ktorú partizáni 
po falošnom obvinení a neuverite¾nom trýznení v 
dòoch 5.-7. februára 1945 celú vyvraždili. Mužov 
podrezali, ženy znásilnili a zastrelili. Falošne obvi-
nili a zastrelili i  ¼udovíta Krajèa (1920) z N. Leho-
ty a Rudolfa Pastýrika (1922) z Hôrky. 

 Udalosti v Beckove
 Pokia¾ ide o Beckov, partizánska èinnosś 

obec priamo nezasiahla. Partizáni sa zdržova-
li v okolitých lesoch, napr. èasto zachádzali na 
samotu Salaš. Avšak už samotná prítomnosś par-
tizánov v okolitých horách priśahovala pozornosś 
Nemcov. V mnohých podhorských obciach pla-
tilo: Cez deò Nemci, v noci partizáni. Najmä na 
tieto podhorské obce sa zameriavala pozornosś 
Nemcov, konali ve¾ké preverovacie akcie, tzv. 
razie. V Beckove ju vykonali 30. novembra 1944. 
Po vyšetrovaní zaistencov v Hoteli Kolár v Becko-
ve odvliekli najprv do tábora v Seredi a odtia¾ do 
lágrov v Nemecku 65 - mimochodom úplne nevin-
ných - mužov zo Selca, z nich tam 38 zahynulo. 
Selec mal tú smolu, že si ho niektorí partizáni 
vybrali ako svoju „základòu“. Za to, že neodvliekli 
aj mužov z Beckova, môže obec vïaèiś najmä jej 
starostovi (vládnemu komisárovi) Šimkovi, ktorý 
sa Nemcom zaruèil - svojím životom i životmi svo-
jej rodiny - že v obci niet partizána. Ve¾mi surovo 
vyèíòali nemecké jednotky aj v neïalekých ob-
ciach Cimenná a Zlatníky, kde na mieste muèili a 
odstrelili nieko¾kých obèanov a viacerých odvliek-
li. Trpkým historickým paradoxom ostáva, že ako 
Selec, tak aj Cimenná patrili medzi obce, ktorých 
obyvate¾stvo bolo stúpencami Slovenskej repub-
liky a prezidenta Tisu; za vynútené služby partizá-
nom však museli priniesś tie najvyššie obety...
 V úplne najhoršej situácii boli obèania židov-
ského pôvodu. Po vypuknutí povstania a prícho-
de Nemcov títo prestali uznávaś akéko¾vek výnim-
ky udelené židom orgánmi SR a hromadne ich 
deportovali do Nemecka, resp. strie¾ali na mies-
te. Dve židovské obete sa spájajú aj s Beckovom. 
Po spomenutej novembrovej razii Nemci dvoch 
zlapaných partizánov (?) židovskému pôvodu 2. 
decembra 1944 odstrelili. Obete boli pochova-
né na cintoríne v Beckove. V chotári Kálnice zas 
Nemci odhalili a odvliekli až 37 skrývajúcich sa 
židov.
 Okrem vyššie spomenutých partizánskych 
brigád v Považskom Inovci literatúra zaznamenala 
aj vytvorenie malého oddielu s názvom „Šrobár“. 
Nie je zaznamenaná žiadna jeho bojová èinnosś, 
len to, že sa zdržoval v okolí Kálnice a Selca. Veli-
te¾om oddielu bol bývalý žandársky štrážmajster (v 
èase povstania už penzionovaný) Juraj Staòák z 
Melèíc. Publikácia „Pamätnica Národnej bezpeè-
nosti“ o padlých a zomrelých príslušníkoch zboru, 
pri jeho mene uvádza len to¾ko, že „bol usmrtený 
ako partizán v katastri obce Hrádok“. Publikácia, 
ktorá bola vydaná po roku 1945, jednoducho 
neumožòovala pomenovaś strojcov jeho vraždy. 
V úmrtnej matrike bývalého matrièného obvodu 
Hrádok èítame: Juraj Staòák, žandársky strážma-
jster, bydliskom Melèice, ev. vyznania, 32-roèný, 
zomrel 8. januára 1945 popoludní na hrádockých 
kopaniciach. Príèina smrti - bodnutie. 
 Zápis bol vyhotovený až dodatoène, po skon-
èení vojny, 9. mája 1945, keï sa uskutoènila aj 
jeho exhumácia a prevoz do rodnej obce. V èa-
se smrti, v januári 1945, štátne orgány SR totiž 
nemali do inoveckých hôr prakticky prístup. 
Z iných zdrojov, najmä však z výpovedí pamät-
níkov, však možno dnes bezpeène uviesś, že aj 
jeho život ide na konto rozhodnutia obávaného 
sovietskeho partizánskeho velite¾a Snežinského.
 Venujme preto dnes spomienku všetkým obe-
tiam povstania i druhej svetovej vojny.

   Martin Lacko

Pred 75 rokmi... 
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 V roku 2014 vyšla vo vydavate¾stve BWM Books Pty Ltd v Austráli knižka 
Horka - a home that was - Surviving in Czechoslovakia 1938 - 1949, ktorú 
zostavila pod¾a rozprávania svojich rodièov Otta a Molly Szokoloczi ich mlad-
šia dcéra Marina Tyndale-Biscoe. Ako naznaèuje názov, udalosti, ktoré spo-
mínajú jej rodièia, sa odohrali v bývalom Èeskoslovensku v obci Hôrka nad 
Váhom poèas druhej svetovej vojny a krátko po nej. Beckov v celom príbe-
hu figuruje ako miesto, kde Rosa Szokoloczi, babièka autorky, napokon 3. 
augusta 1954 spoèinula  - bolo to pred 65 rokmi.  
 Rosa Gmeyner (11. október 1881 Hodonín - 3.8.1954 Beckov) bola 
dcérou Moritza Gmeynera a Sofie Sophie Kohnovej (jej otec sa naro-
dil v Novom Meste nad Váhom). V roku 1902 alebo, pod¾a iného zdroja, 
25.8.1903 sa vo Viedni vydala za Benjamina Szokolócziho (29.10.1857 - 
1925), jediného syna Marcusa Hirschfelda, a mali spolu dvoch synov - Frie-
dricha Szokolócziho (16.6.1904 - 1998) a Otta Szokolócziho (24.10.1906 
Viedeò - 22.12.1987 Longford, Tasmánia, Austrália). Jej mladší syn Otto 
Szokoloczi sa oženil s Molly László, s ktorou mal dve dcéry, Kyru (1931-
1995) a Marinu (1936), ktorá je aj autorka spomienkovej knižky na roky 
1938 - 1939 v Èeskoslovensku. Marina Tyndale-Biscoe žije v Austrálii a ako 
vedecká pracovníèka - entomologièka skúmala hmyz v oblasti austrálskeho 
bušu - výsledky bádania publikovala v roku 1990 v knižke Common dung 
beetles in pastures of sout-eastern Australia. 
 Ako sa rodina Szokoloczi dostala do Hôrky? Pod¾a rozprávania Otta 
Szokolocziho, ktoré prepísala dcéra Marina, Marcus Hirschfeld (1838 - 
1911), otec jej dedka, bol židovského pôvodu, a hoci žil vo Viedni, zakúpil 
si pozemky a kúriu v Hornom Uhorsku, v obci Szokolócz - Sokolovce. Od 
vtedy neustále cestoval medzi Viedòou a Sokolovcami, aby sa staral o svoj 
majetok. 
 Jeho jediný syn Benjamin Julius Hirschfeld vyrastal vo Viedni ako mest-
ský chlapec a v dospelosti sa najradšej pohyboval v bohémskych kruhoch. 
Pre u¾ahèenie života, aby sa vzdialil svojim židovským koreòom, lebo Viedeò 
v tom èase bola antisemitská, sa v roku 1878 rozhodol zmeniś si meno pod¾a 
dediny, kde mal otec majetok, a zaèal sa písaś ako Julius Szokoloczi.
 Koncom 19. storoèia Marcus Hirschfeld predal všetky majetky v Soko-
lovciach a získal majetky v Hôrke. Ale pod¾a rodinnej histórie si majetky 
vymenili s majite¾om Hôrky - dôvodom malo byś vyrovnanie hráèskych dlhov  
- pozn.1. Správu Hôrky odovzdal synovi Juliusovi, ktorý tým nebol nadše-
ný, chcel vo Viedni pokraèovaś v bohémskom štýle života a príležitostne sa 
venovaś olejoma¾be, vraj bol celkom slušný amatérsky maliar (jeho diela sa 
nám, žia¾, nepodarilo doh¾adaś, len jeho portrét  - kresbu z roku 1894, mož-
no autoportrét, v Osterreichische Nationalbibliothek). 
 V roku 1902 si vzal ako 45-roèný o 24 rokov mladšiu Rosu Gmeyner a 
- obrazne povedané - dal zbohom bohémstvu. Opustil Viedeò, v Hôrke dal 
postaviś dom - dnešný kaštie¾  - a zaèal sa venovaś správe tamojších majet-
kov, ale duchom bol stále slobodný. Naïalej žil ako starý mládenec, držal sa 

od manželky a detí bokom. 
Rosa bola taktiež židovka, 
ale na sklonku života sa sta-
la nadšenou katolíèkou. Ich 
dvaja synovia neboli vycho-
vávaní vo viere, spoèiatku 
ani nevedeli, že majú židov-
ské korene, aj vnuèky sa 
to dozvedeli až po smrti ich 
otca Otta Sokolocziho.   
 Starší syn Fritz študo-
val architektúru vo Viedni 
a mladší Otto sa po smrti 

otca presśahoval do Hôrky, aby spravoval tamojšie panstvo. V roku 1929 si 
vzal za manželku Molly László, pochádzala z bohatej budapeštianskej rodiny 
židovského pôvodu, ktorá prestúpila na katolícku vieru (pôv. Löwi). Jej otec 
Feri bol podnikate¾, priniesol do Budapešti splachovacie záchody, inštaloval 
aj mestské verejné záchody... Mollyna matka - Hedda (Hedvig Lenkei) bola 
jediný starý rodiè nežidovského pôvodu. V mladosti bola hereèkou a pres-
lávila sa úlohou Roxany v Cyranovi z Bergeracu. Keï v roku 1942 fašisti 
obsadili Maïarsko, 70-roèný žid Feri Lászlo sa ukrýval v Hôrke, žil tam nená-
padne, nikto si ho nevšimol. Do Hôrky prišla aj jeho žena Heda, keï utekala 
pred Rusmi. Po vojne sa vrátili do Budapešti, ale ich dom bol znièený... 
 Cez druhú svetovú vojnu sa Otto Szokoloczi, majite¾ drevospracujúcej 
firmy, zapojil do odboja. Prostredníctvom svojho správcu p. Demka pomáhal 
partizánom, dokonca pomohol americkému diplomatovi Claibornovi Pellovi 
pri úteku jednej židovskej rodiny do Maïarska. Napriek tomu mal po oslo-
bodení problémy, našli sa ¾udia, ktorí ho obvinili, že kolaboroval s Nemcami, 

keïže doma sa rozprávajú po nemecky (!). V śažkých èasoch mu pomohol 
správca Demko ako aj ïalší slušní ¾udia. Zachránili aj kaštie¾, ktorý bol vážne 
poškodený pri bombardovaní, a keï napokon po dlhých śahaniciach dostal 
v júli potvrdenie, že pomáhal partizánom, mohli kaštie¾ opraviś a aj vojnoví 
navrátilci, ktorých museli ubytovaś, odišli. Otto Szokoloczi, napriek nanúte-
nému správcovi, prakticky riadil firmu sám, dokonca plnil nariadenia okresu, 
keï v septembri 1945 ho poverili zásobovaním okresu drevom na kúrenie. 
Dlho trvalo, až dostali potvrdenie o spo¾ahlivosti, pomohli až ve¾ké finanèné 
obete z ich strany  - rozhodovali o tom komunisti a demokrati (medzi nimi 
bývalí gardisti)... 
 Po Februári 1948 rýchlo pochopili, že svoj domov v Hôrke neudržia, 
a zaèali vybavovaś legálny odchod do Austrálie, pretože mama Rosa a brat 
Fritz mali zostaś na Slovensku. Pasy získali aj vïaka pomoci Claiborna Pella, 
využili svoj židovský pôvod a peniaze na úplatky funkcionárom KSÈ. Fritzo-
vi hrozilo z nejakého dôvodu zatknutie, a tak urýchlili svoj odchod. Otto a 
jeho rodina sa 14. októbra 1948 vysśahovali z Hôrky. Keïže mali pasy, moh-
li si vziaś aj nieko¾ko pre nich dôležitých vecí - napríklad po¾ovnícke zbrane, 
singerku, lampy, striebro, perzské koberce, príbory, parožie (!). 
 Zaèiatkom roka 1949 Otto Szokoloczi s manželkou Molly a dcérami 
Kyrou a Marinou prišli do Austrálie... Spoèiatku dali dcéry do internátnej 
školy bez poplatkov, aby v Sydney mohli vybavovaś úradné veci  - podarilo 
sa, napokon sa usadili v Tasmánii. Otto śažko znášal stratu Hôrky a domo-
va, na nové prostredie a jazyk si nevedel zvyknúś, ale manželka Molly, ktorá 
mala vždy dobrú angliètinu, sa starala o všetko. Otto èasom získal zamest-
nanie v hydroelektrárni, našiel si priate¾ov... Prvé bývanie mali v prenajatom 
domèeku, na mieste ktorého si neskôr postavili dom zvaný Kopanica, keï 
získali pôžièku od priate¾a... 
   Molly a Otto sa už nikdy nevrátili do Hôrky, ale Marina a Kira áno - bývali 
u Pillerovcov (s. 196), rodiny, ktorá po Februári 1948 prišla na tento maje-
tok, keïže aj oni stratili svoj pôvodný 
domov, a ktorá ich ako pôvodných vlast-
níkov domu aj pozemkov chová dodnes 
v úcte. „Zdedili“ aj hrob Rosy Szokoloczi, 
od jej smrti sa oò starajú. Po smrti starých 
Pillerovcov pokraèovali v službe syn a jeho 
manželka a v súèasnosti ich dcéra Žofia. 
   Pred èasom sa rozhliadali po beckov-
skom cintoríne a našli zanedbaný hrob 
László Mednyánszkeho, nikto sa oò nesta-
ral, a tak si ho vzali do opatery, lebo mali 
obavy, aby ho z cintorína ako starý a neu-
držiavaný neodstránili. O tretí sa starali 
v Èachticiach. A robia to už 65 rokov. 
 Treba ešte dopovedaś Rosin príbeh - 
po odchode detí sa zrejme vplyvom zdravotného stavu dostala do domova 
dôchodcov v Beckove, kde na òu dohliadal Dr. Tolnai. Keï prišiel jej èas, 
pochovali ju na cintoríne v Beckove, peniaze na pomník poslala jej rodina 
z Austrálie. Druhý syn Fritz s manželkou 
a dcérami Danicou a Heppou z Èeskoslo-
venska odišli až v roku 1952 a usadili sa 
v Caracase vo Venezuele. 
 A tak môžeme povedaś, že Rosa Szo-
koloczi nepriamo a neúmyselne zabezpe-
èila opateru hrobu Lászla Mednyánszke-
ho. Vždy je to na dobrých ¾uïoch  - a ona 
takých našla.     DB

Zdroj: https://www.geni.com/people/Otto-
Szokoloczi/6000000023524357644 ; 
https://lastnames.myheritage.sk/last-name/
szokoloczi; Horka - a home that was  - Survi-
ving in Czechoslovakia 1938 - 1949, BWM 
Books Pty Ltd 2014; 
Informácie k opatere hrobu: Rodina Pillerová, 
Hôrka nad Váhom.
Fotografie: 
1. Kaštie¾ dnes - v zajatí bujnej vegetácie. 
    Foto: DB
2. Rosa Szokoloczi s vnuèkami Kirou
    a Marinou. Zdroj: Rodina Pillerová 
3. Hrob Rosy Szokoloczi v Beckove. Foto: DB
Poznámka 1: Majite¾mi Sokoloviec sa po Hir-
schfeldovcoch stali Gyulayovci  - Dávid Horn, 
Bernát Blum a ïalší. 

Ako Rosa Szokoloczi pomohla László Mednyánszkemu
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 Jednota dôchodcov Beckov poriada dòa 
1. septembra, t. j. v nede¾u, zájazd do Brati-
slavy na Deò otvorených dverí v parlamente. 
 Záujemci sa môžu prihlásiś u p. Budikovej. 
Program zájazdu a termín odchodu bude vèas 
vyhlásený.

Z Á J A Z D

 Úrazy zubov u detí sú popri zubnom kaze najèas-
tejšou príèinou návštevy dieśaśa v ambulancii zubného 
lekára. Z epidemiologického h¾adiska úrazy mlieènych 
zubov postihujú približne 25 percent detí, úrazy trva-
lých zubov približne 22 percent detí.
 Prvá pomoc spoèíva v zastavení krvácania. Aby 
bolo možné zistiś miesto krvácania, je potrebné daś 
zahryznúś èistú látkovú vreckovku alebo štvorec èis-
tej gázy. Nepoužívajú sa papierové vreckovky ani vata, 
nako¾ko ve¾mi ¾ahko pri¾nú k povrchu. Môžu vniknúś do 
rany a pôsobiś rušivo pri hojení.
 Dôležité je tiež zistiś, èi dieśaśu nechýbajú niektoré 
zuby. V tom prípade je dôležité zabezpeèiś transport 
vyrazeného zubu do ambulancie zubného lekárstva vo 
vlhkom prostredí. Optimálne je použitie fyziologického 
roztoku. Ak nie je po ruke, môžu sa použiś aj vlastné 
sliny, mlieko èi roztok na oèné šošovky. Vyrazený zub 
sa nesmie dávaś do alkoholu, ani žiadnych dezinfekè-
ných prostriedkov! Ak zub vyschne, nedá sa už obvyk-
le použiś, i keï je v neporušenom stave.
 V prípade, že sa jedná  o uvo¾nenie trvalého zuba, 
ideálnym terapeutickým výkonom je tzv. replantácia 
zuba, èo znamená opätovné vsadenie vyrazeného 
zuba do svojho lôžka. Ideálny èas na replantáciu je do 
2 hodín. Pri krvácajúcich väèších úrazoch je potrebné 
zistiś, kedy bol postihnutý oèkovaný proti tetanu, èi nie 
je nutné preoèkovanie. Mlieène zuby sa nereplantujú 
pre riziko uvo¾nenia.
Aké faktory ovplyvòujú úspešnosś replantácie?
Èas, do ktorého sa vykoná replantácia (ideálne 
do 2 hodín).
Médium, v ktorom sa vyrazený zub transportuje (zabez-
peèuje vlhké prostredie, aby zub nevyschol).
Charakter úrazu: relatívne èisté úrazy, ako napríklad 
pády v byte, na kúpalisku; alebo neèisté úrazy, 
napríklad pád na tvár na prašnej ceste.
Stav okolitej kosti (pri strate istej èasti kosti v okolí zub-
ného lôžka sa nereplantuje).
Stav mäkkých tkanív v okolí zubného lôžka (ïasno v 
okolí zuba zabezpeèuje kryt a výživu).
Vek a vývinové štádium zuba.

MDDr. Matúš Gašpar, zubný lekár

Prvá pomoc pri úrazoch 
zubov u detí

 Na prípravu lieèivého nápoja 
potrebujeme 7 hrnèekov vody a 1 
hrnèek nasekanej petržlenovej vòa-
te (z kuèeravého petržlenu), naj-
lepšie z vlastnej bio záhrady. Vòaś 
dobre umyjeme a nadrobno nase-
káme, dáme do hrnca, zalejeme 
èistou vodou a necháme zovrieś. 
Varíme 10 minút, po vychladnu-
tí prefiltrujeme, nalejeme do èis-
tých fliaš a odložíme do chladniè-
ky. Užívame denne jeden pohár. 
Výsledok sa prejaví na kvalite moèu. 
So¾ a ostatné neèistoty sa údajne 
z ¾advín vyplavia a budeme sa cítiś 
ako nikdy predtým. Petržlen je zná-
my ako najlepší prírodný prostriedok 
na èistenie ¾advín.   Zdroj: internet

Petržlen
pri èistení ¾advín

 Ako sa chrániś pred komármi v byte? Najlepšie 
je nevpustiś ich dnu. Pomôžu nám sieśky na oknách, 
príp. dverách a tých pár, èo prekonali sieśku, treba 
zlikvidovaś tradièným spôsobom. Každý má svoje 
zaruèené spôsoby, ako sa pred týmto „milými“ tvormi 
chrániś, vonku pomôže aj jazierko s rybièkami alebo 
vonná svieèka, v byte elektrický odpudzovaè komárov 
v zásuvke, prípadne náhradný zdroj potravy (plastová 
f¾aša s vodou, cukrom a droždím - pasca na komá-
re), poèetné chemické prípravky (napr. znaèky Biolit, 
Raid, Off!), ktoré s nimi nemajú z¾utovanie, ale aj šetr-
né bylinky (levandu¾a, pelargónia, eukalyptus, aníz, 
gáfor, tymián, mäta...), ktoré ich majú primäś odísś na 
iné miesto, èo by mal zabezpeèiś aj rozpolený citrón 
s nastoknutými klinèekmi... 
 Klinèeky môžeme použiś aj s alpou. Staèí si kúpiś 
200 ml f¾ašku ALPY a do nej nastrkaś 30 kúskov klin-
èekov a nechaś 24 hodín vylúhovaś. Klinèeky nechá-
me v alpe, ktorá èasom mierne zhnedne. Klinèekovou 
alpou sa treba namazaś èi nechaś ju „voòaś“ v miest-
nosti. Komáre odletia h¾adaś si inú obeś - vraj. Von-
ku pri ohnisku pomôže hodiś do ohòa šišky a ihlièie, 
komáre ich vôòa odpudzuje... Vyskúšajte.      DB

Recept na komáre

 Trenèianske noviny è. 19 sa venujú ochrane pamia-
tok pred požiarmi. Dodnes si pamätáme rok 2012, keï 
vyhorela Krásna Hôrka. No pre nás je aktuálny hrad 
Beckov. Výkonný riadite¾ hradu Beckov spomína požiare 
v roku 1728 a 1729. Zalistoval som v monografii Bec-
kov 1, kde som našiel tieto roky, keï horelo v minulos-
ti v Beckove. Monografia uvádza: 1. február 1728, 24. 
marec 1733, 18. máj 1744, 23. apríl 1795, 29. október 
1802, 4. máj 1815, 4. január 1825. 
 Najznámejší je rok 1728, keï vyhorel hrad a od vte-
dy bol neobývaný.     ¼ubomír Paulus

Kedy vyhorel hrad

 Výstava Historia Picta „Dejiny 
v obrazoch“ je venovaná historic-
kým rekonštrukciám vzh¾adu vojska, 
remeselníkov, prípadne š¾achticov 
z rôznych období dejín. 26 vystave-
ných diel predstavuje amatérsku tvor-
bu muzeálneho historika a zároveò 
obyvate¾a obce Beckov - Martina Vin-
curského. Kresby sú vyhotovené zväè-
ša farebnými umeleckými ceruzami a 
takmer všetky sú založené na nejakých 
doh¾adate¾ných prameòoch, najmä 
archeologických nálezoch alebo dobo-
vých vyobrazeniach. Výstava je otvore-
ná do 26. 10. 2019 v priestoroch Pod-
javorinského múzea v Novom Meste 
nad Váhom. Srdeène vás pozývame.

 Mgr. Martin Vincurský,
historik, TM v Trenèíne,

odd. Podjavorinské múzeum

HISTORIA PICTA 
Dejiny v obrazoch
v Podjavorinskom 

múzeu

 Naša obec zabezpeèuje pre obèanov a  podnikate¾ov na území Beckova vývoz žúp. Použí-
vame vozidlo TATRA alebo traktor s prívesom. Cena za dopravu je 20 € + uloženie fekálií na 
èistièke odpadových vôd 1,5 €/1m3. Vozidlo TATRA dokáže odviesś 11 m3, a potom celková fak-
turovaná suma je 36,50 € za jeden vývoz. Traktor s prívesom odvezie maximálne 8 m3 a celková 
cena je 32 € za jeden vývoz. Ak vozidlo nie je plne naložené, cena sa alikvotne kráti o 1,5 €/m3 
nevyužitej nosnosti. Vývoz si môžete nahlásiś telefonicky na èísle 032-77 427 25 alebo emailom 
na adrese: uctaren@obec-beckov.sk.  
 Obvykle dokážeme zrealizovaś vývoz do 2 až 3 pracovných dní. Stáva sa, že vyvezieme aj 
v deò nahlásenia, ale neberte to ako pravidlo. Hlavný nápor býva pred ve¾konoènými a vianoèný-
mi  sviatkami a poèas Beckovských slávností. Hlavným limitátorom, ktorý nedokážeme ovplyvniś, 
je kapacita èistièky odpadových vôd. Prosíme vás v týchto obdobiach o trpezlivosś a vèasné 
nahlásenie vývozu.   
 Na základe objemu vývozu vám vystavíme faktúru. Štandardne ju zasielame pomocou 
Slovenskej pošty. Ak vám lepšie vyhovuje elektronická komunikácia, zašleme vám ju na vašu 
emailovú adresu. Faktúru môžete zaplatiś hotovosśou v pokladni obecného úradu alebo bezho-
tovostne cez internetbanking. Pri bezhotovostných platbách uveïte správny variabilný symbol, 
alebo do správy pre prijímate¾a uveïte údaje kto a za èo platí. Takto sa vyhneme v budúcnosti 
nedorozumeniam, že peniaze síce pošlete na obec, ale my ich nevieme identifikovaś. Hlavne 
vznikajú problémy, keï platite¾om - majite¾om úètu v banke je niekto úplne iný ako ten, komu boli 
vyvezené fekálie. 
 Môžete platiś aj pomocou zelenej poštovej poukážky. Je to ale pre vás finanène nevýhodné. 
Na pošte si k vypoèítanej sume pripoèítajú ešte ïalšie poplatky.     ¼ubomír Èikel

Vývoz fekálií



 Aj tento rok sa 
pod Beckovským 
hradom stretli nad-
šenci našej vzácnej 
histórie a dobrej 
zábavy pre celú rodi-
nu na Beckovských 
slávnostiach, ktoré 
každoroène lákajú 
do nášho regiónu 
nových návštevní-
kov. Rekonštrukcie 
stredovekých bojov, 
ob¾úbení interpreti 
rôznych hudobných 
žánrov pre všetky 
vekové kategórie, 
skvelé jedlo a najmä 
uvo¾nená atmosféra 
pri príjemnom let-
nom poèasí utvárali 
tento skvelý víkend, 
ktorý dotvárali už len 
samotní návštevníci. 
Tri dni zábavy spre-
vádzal aj remeselný 
jarmok a ïalšie sprie-
vodné akcie vrátane Vidlometu a zaujímavých diskusií. Veríme, že 
sa tešíte aj na ïalší roèník a že sa opäś všetci stretneme pod Bec-
kovským hradom aj v roku 2020.   

M. Estergajoš, DOUBLE AGENCY s.r.o.
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 Na jar roku 1970 som bol prvýkrát ako žiak lesníckeho uèilišśa na 
dvojtýždòovej brigáde sadiś stromky v masíve Po¾any, èasś nazývaná 
Kyslinky. Na pracovisko v tejto èasti sa vtedy chodilo lesnou železniè-
kou, ktorá mala vagón pre osoby a ostatné vagóny na prepravu dreva 
- viï foto. Lokomotíva stále parkuje pri ceste do Víg¾aša ako atrakcia. 
Na Kyslinkách bol polesný, p. Šagát, ktorý bol vynikajúci fotograf slo-
venskej prírody a živoèíšstva žijúceho v nej. 
 Po ubytovaní na dobre vybavenej ubytovni nás uèite¾ Kresívnik roz-
delil do dvojíc, každá mala normu na zasadenie sadeníc poèas dòa. Pri 
potoku sme sadili jelšu, do vyšších polôh buk a smrek. Každý deò, po 
dobre vykonanej práci, sa na lúke pri ubytovni hral futbal medzi žiakmi 
zo Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja, ktorý bol spo-
lu s východoslovenským. Víśazom bol vždy Západoslovenský kraj. 
   Stromky sme sadili s elánom a radosśou, s vedomím toho, že sme 
budúci zamestnanci lesov, ktorí zve¾aïujú prírodu. Aj v dnešnej dobe, 
ak chceme zabrániś otep¾ovaniu a emisiám, musíme lesu pomôcś zales-
òovaním, aby les následne plnil funkciu záchytu vody a tvorby kyslíka, 
bez ktorých je život nemožný. Príroda na malých plochách samoobno-
venie nezvládne.      PH

Zakladanie nových lesov na Slovensku

 Dòa 27. 6. 2019 som sprevádzal po obci mojich spolužiakov - bývalého 
viceprimátora Brezovej pod Bradlom Jaroslava Hôlku, v súèasnosti lesný 
hospodár v Brezovej pod Bradlom, kde patrí aj pomník najvýznamnejšiemu 
Slovákovi, a Eduarda Pavlíka a Jána Vachulu z Myjavy. Menovaní majú silný 
vzśah k obci Beckov a radi obdivujú náš hrad ako aj našich rodákov. 
Foto: Ján Vachula    PH 

Návšteva v Beckove
 Tradièní úèastníci súśaže vo varení na Dòoch obce sú po¾ovníci 
z PZ Hurban Beckov - viï foto: z¾ava Zdenko Èaòo, Marek Èaòo 
a Lukáš Pavloviè. V súśaži chýba hodnotenie odborníkov - kuchárov 
- ktorí hodnotia všetko, vrátane ústroja a postoja pri varení, èo by 
mohlo len zvýšiś súśaživosś a návštevnosś týchto dní.      PH

PO¼OVNÍCI NA DÒOCH OBCE

MILOVNÍCI ZÁBAVY A HISTÓRIE
SI OPÄŤ PRIŠLI NA SVOJE

V BECKOVE

Foto: LP
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DNI OBCE 2019
sobota 17. augusta 2019

Dospelí úèastníci súśaže v jedení periek

Dni obce pripravili starosta obce (vpravo) a èlenovia kultúrnej komisie 

Pivní vzpieraèi - víśaz Patrik Šimko je druhý sprava

Beckovské ksichty

Majstri varešky 2019 - 1. Florbalový tím

Jakub Jurèacko

Foto: JoS


