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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Poslanci na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa konalo 
dňa 11. 9. 2015, schválili nasledovné uznesenia: 
Uz. č.81/2015 - Obecné zastupiteľstvo v Beckove vzalo na vedomie kontrolu plnenia 
uznesení zo zasadnutí konaných dňa 12. 6. 2015 a 31. 7. 2015 bez pripomienok.
Uz.č.82/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stave prác 
na  realizácii projektov financovaných z EÚ, ŠR a z rozpočtu obce a o podaných žia-
dostiach o dotácie a nenávratné finančné prostriedky na rok 2015.
Uz.č.83/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu nezávislého audítora 
o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2014.
Uz.č.84/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie rozpočtu obce za 1. polrok 
2015 bez pripomienok.
Uz.č.85/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolóra 
k plneniu rozpočtu obce za 1. polrok 2015
Uz.č.86/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2015 
– Rozpočtové opatrenie č. 4 na rok 2015 bez pripomienok.
Uz.č.87/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hl. kontrolóra 
k úprave rozpočtu obce – Rozpočtovému opatreniu č. 4 na rok 2015.
Uz.č.88/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo Správu o kontrolnej činnosti hlavné-
ho kontrolóra obce za rok 2014 bez pripomienok.
Uz.č.89/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer a realizáciu vypísania verejnej 
súťaže na výstavbu multifunkčného ihriska.
Uz.č.90/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo realizáciu komunikácie a parkovacej 
plochy k multifunkčnému ihrisku.
Uz. č.91/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh štúdie revitalizácie 
obecného parku.
Uz.č.92/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo cenu za vývoz fekálií, a to paušálnu 
cenu za výjazd fekálneho vozidla 20,00 eur a 1,50 eura za 1000 litrov pre vývoz a ulo-
ženie na ČOV v rámci katastra obce Beckov. 
Uz.č.93/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo členku Redakčnej rady Beckov-
ských novín p. Danu Klčovskú, bytom Beckov č.405.
Uz. č.94/2015 Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh redakčnej rady na rozšírenie 

Beckovských novín o 4 strany a navrhlo zaradiť požiadavku do rozpočtu obce na rok 2016.
Uz. č.95/2015 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu pripraviť návrh na 
zabezpečenie obecnej prevádzky – dvora – proti krádeži.
Uz.č. 96/2015 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu pripraviť prehľad 
príjmov za zapožičanie riadov a inventára z kultúrneho domu do ďalšieho riadneho za-
sadnutia obecného zastupiteľstva.
Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 25. 9. 
2015, boli prijaté uznesenia:
Uz.č.97/2015 - Obecné zastupiteľstvo schválilo predĺženie platnosti Programu hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja obce Beckov (PHSR), schváleného na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva dňa 28. 9. 2009 uznesením č. 456/2009 na obdobie rokov 
2009–2015 a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie obce do konca roku 2016.
Uz.č. 98/2015 – Obecné zastupiteľstvo schválilo:

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Modernizácia sú-
stavy verejného osvetlenia v obci Beckov“, ktorý je realizovaný v obci Beckov, v rámci 
výzvy s kódom KaHR-22VS-1501, vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR, Priorit-
ná os 2– Podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia 
v mestách a obciach, Opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia osvetlenia pre mestá 
a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky.

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške 14 825,21 EUR s DPH. Výška celkových výdavkov na projekt: 290 230, 30 EUR 
s DPH, výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 289 900,10 EUR s DPH. 

4. Spôsob financovania projektu - vlastné zdroje, bankový úver.
Uz. č. 99/2015 – a) Obecné zastupiteľstvo schválilo finančné krytie realizácie pro-
jektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Beckov prostredníctvo čerpania úveru 
v maximálnej výške 290 000,00 eur. 

b) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu pripraviť návrh úverových podmienok.
Uz. č. 100/2015 - Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vykonaním projektu pozemkových 
úprav v katastrálnom území obce Beckov podľa zákona č. 330/1991 Zb. v znení ne-
skorších predpisov.                                                                 Spracovala: A. Benková

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne (ďalej „hospic“) vás pozýva pomôcť 
pomáhať nevyliečiteľne chorým v poslednom štádiu ochorenia, zomierajúcim 
zaslaním darcovskej SMS s textom  DMS DOBROTA na číslo 877 alebo zasla-
nie dobrovoľného peňažného príspevku na osobitný účet zbierky: SK60 1100 
0000 0029 4700 5700 vedený v Tatra banke a.s. 

Bez pomoci darcov hospic nie je schopný udržať prevádzku. Ministerstvo 
vnútra SR zaregistrovalo túto verejnú zbierku: Pomoc Hospicu Milosrdných 
sestier v Trenčíne s cieľom finančne zabezpečiť základné činnosti hospicu 
a to: poskytovanie paliatívnej starostlivosti nevyliečiteľne chorým pacientom 
hospicu v pokročilom štádiu choroby, zachovanie ich ľudskej dôstojnosti, za-
bezpečenie ochrany ľudských práv pacientov hospicu, ktorým choroba bez-
prostredne ohrozuje život, poskytnutie opory rodinným príslušníkom pacien-
tov v ťažkej a pokročilej chorobe, rozvoj prekvitajúcej dobrovoľníckej činnosti 
v hospici. 

Za 10 rokov činnosti hospicu sme sa s láskou a úctou postarali o takmer 900 
nevyliečiteľne chorých z celého Slovenska v ich posledných chvíľach života. 

Viac informácií na stránke: www.pomoc.hospicu.satmarky.sk 

Ďakujeme vám!                                                    Hospic Milosrdných sestier 
Súvoz 739, 911 01 Trenčín, e-mail: pomoc-hospicu@satmarky.sk

ECB a ostatné národné banky krajín EÚ zavedú novú 20-eurovú bankovku zo 
série Európa v celej eurozóne od 25. novembra 2015. Pripomíname, že nová 
5-eurová bankovka bola vydaná 2. 5. 2013 a 10-eurová 23. 9. 2014.

Bankovky zo série Európa majú tri ochranné prvky: vodoznak s portrétom, 
okienko s portrétom a ochranný prúžok. Pravosť bankovky sa dá jednoducho ove-
riť hmatom, pohľadom a naklonením. Viac: www.nove-eurobankovky.eu. 

Od 25. novembra budú súčasne obiehať 20-eurové bankovky z novej aj starej sé-
rie, avšak staré sa postupne stiahnu z obehu. Dátum ukončenia ich platnosti bude včas 
oznámený, ale aj potom sa dajú vymeniť v NBS bez časového obmedzenia.

Bankovky novej série zobrazujú architektonické slohy siedmych kultúrnych epoch 
európskych dejín, ale jednotlivé stav-
by na bankovkách nie sú skutočné. Päť 
eurová bankovka vyjadruje obdobie kla-
sicizmu, desať eurová románsky sloh, 
dvadsať eurová gotiku a ďalšie zobrazia 
barok a rokoko (100 €), obdobie 19. sto-
ročia (200 €) a 20. storočia (500 €). Au-
torom nového vzhľadu týchto bankoviek 
je Reinhold Gerstetter, nezávislý grafický 
dizajnér z Berlína. Dominantné farby jed-
notlivých bankoviek novej série sú rov-
naké ako starej, teda 5-eurové sú sivé, 
10-eurové červené a 20-eurové mod-
ré (50-eurové budú oranžové, 100-eu-
rové zelené, 200-eurové žltohnedé 
a 500-eurové purpurové).

Dve sériové čísla na novej sérii 20-eurových bankoviek sú vytlačené na rubovej 
strane bankovky, horizontálne číslo je čierne a vertikálne číslo je vytlačené inou 
farbou. Horizontálne číslo obsahuje dve písmená a desať číslic. Význam má prvé 
písmeno, označuje miesto tlačiarne. Pre Slovensko je pridelené písmeno „E“ a tla-
čiareň Oberthur Fiduciaire – pozri: http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/design/

html/index.sk.html a ešte: http://www.nbs.sk/sk/bankovky-a-mince/eurove-bankovky/druha-

-seria/seria-europa-20                                                                                            (b)

Nová dvadsaťeurovka PROSÍME O PODPORU 
NÁŠHO HOSPICU

INZERCIA

Úprava cenníka vývozu fekálií
Uznesením OZ č. 92/2015 sa od 11. 9. 2015 mení cenník vývozu fekálií pre 
občanov Beckova i ďalších používateľov tejto služby. Paušálna cena za 1 vývoz 
je 20 eur plus 1,50 eur za každý 1 m3 vývozu a uloženia fekálií na ČOV. Vývoz 
si môžete objednať ako doteraz u ekonómky na tel. č. 7742725 alebo na po-
dateľni, tel. č. 7742721 v úradných hodinách a mimoriadne u starostu obce –  
tel. č. 0905 506 021.                                                                                       (b)

 SERVIS PC Beckov Software, Hardware, Inštalácia, Reinštalácia PC, 
Poradenstvo, Údržba PC na diaľku, kontakt :starsiepc@gmail.com; 0940 368 387

 Prepis VHS kaziet na DVD Svadby, Stužkové, Rodinné oslavy, Rodinné 
videá, atď. Od 3€/ks, kontakt : starsiepc@gmail.com; 0940 368 387

 Pracovníci SBS na TPP D.I.S. s.r.o. hľadá spoľahlivých pracovníkov na 
trvalý pracovný pomer do našich objektov v Beckove. Práca vhodná aj pre ženy. 
Ponúkame dobré platové podmienky, príplatky za prácu cez sviatky, víkendy 
a v noci, stravné lístky. Ostatné benefity pri osobnom pohovore. NUTNÝ 
preukaz osobnej spôsobilosti S. Informácie: 0918 467 073, nabory@dis.sk.

 Mám záujem o kúpu stavebného pozemku vhodného pre výstavbu 
rodinného domu typu bungalov o výmere 800-1000m2. Cena dohodou. 
Kontakt: 0918 662 227.
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Dňa 2. septembra 2015 sa opäť slávnostne otvo-
rili brány našej školy v Beckove. Žiaci sa po dvoj-
mesačných prázdninách vrátili do školských lavíc. 

Na otvorení nového školského roka sa zúčastnili 
žiaci, rodičia, starosta obce p. Križan, riadieteľ ško-
ly p.uč. Pekarovič, predseda rady školy p. Macejka, 
novozvolená pani zástupkyňa školy p. uč. Čičalová, 
za materskú škôlku p. uč. Bagová, vedúca školskej 
jedálne p. Solovicová. Otvorenie sprevádzali bás-
ne, príhovory, oboznámenie o situácii a stavebných 
prácach či už priamo v škole alebo okolo školy.

P. riaditeľ poprial všetkým deviatkom veľa úspe-
chu v poslednom školskom roku, všetkým pani uči-
teľkám a zamestnancom školy veľa síl, radosti a po-
zitívnej energie.

Tento deň bol veľkým dňom hlavne pre prváčikov. 
Predstavila sa im ich triedna p. učiteľka Schindlero-
vá, ktorá sa opäť vrátila do našej školy.

Prváčikovia natešene sedeli na nádvorí na lavič-
kách a postupne si ich p. učiteľka vyvolávala a pred-
stavovala učiteľom, žiakom a rodičom.

Predstavujeme našich prváčikov v školskom roku 
2015/2016: 

Filip Buday, Lea Ruth Cipciarová, Simon Kapko, 
Sára Klčovská, Timotej Laurov, Barbora Macejko-
vá, Mário Mako, Ivan Múdry, Natália Ondrčková, Vi-
liam Pečit, Matej Podhorský, Nella Jana Polonská, 
Tomáš Stehlík, Jozef Turas, Jakub Vavro – 15 detí, 
z toho 10 chlapcov a 5 dievčat.

Po slávnostnom zahájení sa žiaci v sprievode svo-
jej triednej pani učiteľky premiestnili do tried, kde 
dostali spolu s rodičmi potrebné informácie na ďal-
šie školské dni. Konečne sa posadili za školské lavi-

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016
PRVÁČIKOVIA

Dobrý človek je učiteľom horšieho, horší človek je 
materiálom človeka dobrého. Ten, kto si neváži svoj-
ho učiteľa alebo nemá rád materiál, s ktorým pracuje, 
dopúšťa sa chyby. Dobrý učiteľ je ten, ktorý s úsme-
vom víta ráno deti do školy, má svoj harmonogram 
dňa, povzbudzuje a oceňuje žiakov, je dirigentom 
triedy, udržiava poriadok a disciplínu, je reprezentan-
tom všeľudských hodnôt, je darom pre svoju krajinu.

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

Okamihy v živote bývajú rôzne. Sú také, pri kto-
rých sa ani na chvíľu nepozastavíš a pripadajú ti cel-
kom bežné. Je to vlastne každodenný rituál od ob-
liekania, hygieny a stravovania, celodenného lietania 
až po každodenný odpočinok večer v postieľke. 

OTVORENIE šKOlSKéHO ROKA 2015–2016
Sú však aj chvíle a nie je ich málo, ktoré nie sú oby-

čajné a ktoré sa jednoducho „vedia zapamätať“. Sú 
to chvíle čarovné svojou krásou, dlho na tieto úžas-
né zážitky myslíš a rád si ich s priateľmi pripomínaš. 
Mám pocit, že práve takouto má šancu byť i táto chví-
ľa pre nás všetkých, ktorí tu teraz stojíme a ja som 
veľmi rád, že sa vám dnes môžem prihovoriť. Dovoľ-
te mi preto, aby som dnešný deň začal príhovorom 
k tým, ktorí sú v škole najmladší, k našim prváčikom. 

Vám môžem s plnou vážnosťou povedať: Tak toto 
je tá chvíľa, milé deti, kedy sa stávate žiakmi veľkej 
školy, na ktorú ste sa tak veľmi tešili a pripravova-
li. Dnes začínate dlhú a prekrásnu cestu poznania, 
pri ktorej si často zaspievate od radosti, ale možno 
budú i ťažšie chvíle. Verím však, že vždy bude pri vás 
niekto, kto vám pomôže. Prajem vám veľa úspechov 
a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole. 
Nebojte sa, už skoro zistíte, akí ste šikovní, čo všetko 
už viete. Sľubujem vám, že na konci školského roka 
budete vedieť všetci čítať, počítať a získate veľa iných 
poznatkov. Tu pred celou školou nám to dokážete. 
Verím, že aj vaši rodičia budú spokojní a my učitelia 
hrdí, akých máme skvelých prvákov. 

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že 
boli plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načer-
pať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový 
školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, 
učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organiz-
mus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, 
vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedome-
nie si prvoradých povinností. 

Milí žiaci, tvoríte najdôležitejšiu súčasť nielen tej-
to, ale každej školy, a zjavne ste tu v prevažnej väč-

šine. Naša škola vám ponúka množstvo možností 
nielen v oblasti vzdelávacej, ale aj v oblasti záujmo-
vej činnosti, a to na zdokonaľovanie svojich skrytých 
talentov, túžob a snov v oblasti vedeckej, jazykovej, 
športovej, kultúrnej, či inej, ktorá vás baví a zaujíma. 
Našim deviatakom prajem úspešný záverečný ročník 
a úspešné testovanie 9 – postavte sa k nemu zodpo-
vedne a urobte všetko preto, aby sme boli my, vaši 
učitelia, ako aj vaši rodičia, ale predovšetkým vy sami 
pri prezeraní svojich výsledkov na seba hrdí.

Čaká na vás svet objavovania prírody, pochope-
nia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľud-
skej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského 
jazyka, vyučovanie anglického a nemeckého jazy-
ka, spomienky na predkov a zvyky regiónu v ori-
ginálnych predmetoch školského vzdelávacieho 
programu. 

Zaželajme si v závere veľa úspechov, aby školský 
rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby 
sme zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských 
a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, 
veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej ško-
le vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, 
vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú 
ruku. Úprimne si želám, aby naša škola tak ako do-
teraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia 
inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené 
srdce a hladiace ruky.

Prajem Vám teda všetkým úspešný a šťastný nový 
školský rok 2015/2016.

 Mgr. Jozef Pekarovič, 
riaditeľ ZŠsMŠ J. M. Hurbana v Beckove

Foto: Jana Ježovicová

Odkedy chodia moje dievčatá do škôlky, túžila 
som ich aspoň raz nachvíľočku vidieť na vlastné oči, 
ako sa tam asi správajú, čo robia, ako reagujú na 
ostatné deti, ako poslúchajú pani učiteľky a či sú 
spokojné. Moja túžba sa mi v stredu 30. septem-
bra 2015 splnila. Pani učiteľky pre nás rodičov totiž 
pripravili veľmi pekné popoludnie, spojené s ochut-
návkou pomazánok, ktoré sa deťom v škôlke pripra-
vujú na desiatu. Okrem spomínanej ochutnávky nás 
deti potešili krásnym vystúpením, mohli sme ich tak 
vidieť, ako sa správajú, aké sú šikovné a učenlivé 
a ako poslúchajú. Zaspievali nám piesne, predviedli 
sa s vyčerpávajúcou rozcvičkou a dokonca nám aj 
vlastnoručne pripravili jednu z pomazánok. Na inte-
raktívnej tabuli sme si mohli pozrieť fotografie a vi-
deozáznam zo spoločnej aktivity starších škôlkarov 
s mladšími. Videli sme, ako sa deti učili o jesennej 
prírode, o spoznávaní jesenných plodov a dokonca 
ich krásne výtvory, ktorými je vyzdobená celá škôl-
ka. Na tomto nádhernom diele zanechala svoju ši-
kovnú ruku mamička Janka Juríková (rod. Pevná), 
ktorá ako nadaná aranžérka ukázala deťom svoje 
umenie. Páčila sa mi aktivita na vzájomné spozná-
vanie sa aj s novými škôlkarmi, ako aj vyjadrova-
nie pocitov kamarátstva. Pani učiteľky takto úžasne 
sprostredkovali svoju dennodennú prácu s našimi 
deťmi. O tom, že majú k deťom profesionálny, ale 
aj láskavý prístup niet pochýb – všetci sme to vi-
deli a cítili. 

Ale ako sa vraví, že láska prechádza cez žalú-
dok, tak tú našim deťom vkladajú do jedla milé tety 
kuchárky pod vedením pani vedúcej Eriky Solovi-
covej, ktorá nám odprezentovala princíp stravova-
nia bohatého na všetky zložky dodávajúce deťom  > 

škôlka rodičom

ce, spoznali svoju pani učiteľku a kopu nových pria-
teľov.

Touto cestou chceme popriať našim novým bec-
kovským prváčikom veľa šťastia a úspechu v ich no-
vej škole! J A školský rok 2015/2016 sa začal...

Dana Klčovská

  Prešli rôčky, prešli dníčky,
  Už ideme do školičky.
  Do školičky za rána, 

  máme nové tašky, knižky,
  ceruzky i písanky.

  Volá na nás abeceda, 
  vitaj, vitaj prvá trieda.
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Výstava TITANIC
Dňa 15. 10. 2015 sa žiaci 5. až 9. ročníka zúčast-

nili exkurzie – výstavy Titanic v Bratislave. Pri vstupe 
každý žiak dostal mobilného sprievodcu, ktorý ponúkal 
množstvo informácií o vystavených predmetoch a o si-
tuáciách, ktoré nastali pri plavbe lode Titanic. Taktiež 
každý žiak dostal i palubný lístok, ktorý im umožnil 
„vstúpiť na loď“. Na lístku si mohol prečítať meno sku-
točného pasažiera, číslo kajuty, v ktorej sa bude pla-
viť, ako aj dôvod plavby do Ameriky. A spoločne sme 
teda vstúpili na palubu najluxusnejšej a najväčšej lode 
svojej doby. Obdivovali sme originálne predmety, čas-
ti vybavenia lode, nábytok, porcelán, či osobné pred-
mety cestujúcich ako šperky, kabelky a rôzne časti 
oblečenia. Oboznámili sme sa s históriou, spoločen-
skou a politickou situáciou na začiatku 20. storočia. 
Na chvíľu sme prežili príbehy ľudí, ktorí sa plavili na lodi, 
okúsili sme prepych a slávu, ale aj smútok, beznádej 
a chlad ľadovca, ktorý spôsobil katastrofu Titanicu. Po 
absolvovaní „plavby“ sprevádzajúcej raz mrazivé ticho, 
inokedy zvuky dunenia či lodných sirén, sa všetci ne-
dočkavo hľadali na tabuli s menami prežitých alebo ne-
zvestných pasažierov. Žiakom i učiteľom sa výstava veľ-
mi páčila, zanechala v nás jedinečný zážitok, na ktorý 
budeme radi spomínať.

 Mgr. Anna Čičalová
Dejepisná výstava
Dňa 2. 10. a 7. 10. 2015 navštívili žiaci 2. stupňa 

v rámci dejepisnej exkurzie hrad Beckov. Pani sprievod-
kyne nás pútavo oboznámili s históriou hradu aj obce, za 
čo im týmto veľmi pekne ďakujeme. Počasie nám aj v toto 
jesenné obdobie prialo, a tak sme si poprezerali zrekon-
štruovaný hrad, v pamäti sme si oživili niekoľko miestnych 
povestí, chvíľu sme pozorovali aj prácu reštaurátorov.

 Mgr. Andrea Kreperátová
Branné cvičenie
Nový školský rok a tiež jeseň sme spoločne so žiak-

mi privítali aj branným dňom 18. septembra 2015. 
Športovo vystrojení, bojovo naladení a zvedavosťou 
poháňaní sme v piatkové ráno vyrazili smerom k Váhu. 
Na miestnom ihrisku boli žiaci 1. až 8. ročníka rozde-
lení do vekovo zmiešaných družstiev. Vstupenkou na 
jednotlivé branné stanovištia bolo vytvoriť originálny ná-
zov svojho družstva a tiež bojový pokrik. Fantázia detí 
pracovala na plné obrátky, a tak sme sa mohli stretnúť 
s Kindermafiou, Ponožkáčmi, Mantákmi, Beckovskými 
šutrami, Cikánmi, Pagáčikovcami, Super sedmičkami, 
Slivkovými guľami, ale aj s Mimoňmi, pričom bojové po-

AKTIVITY ZÁKlADNEJ šKOlY
kriky družstiev sa niesli široko-ďaleko. Svižným a ener-
gickým tempom zvládali žiaci úlohy na stanovištiach, 
ktoré si pre nich pripravili vyučujúci a naši najstarší žia-
ci – deviataci. Bez problémov žiaci dokázali pomocou 
nájdených indícií rozlúštiť heslo dňa, na ihrisku sa s ra-
dosťou obliecť do plnej poľnej, či zvládnuť vedomost-
ný test a poznať niektoré rastliny a živočíchy. Deti mali 
možnosť vyskúšať si evakuáciu a streľbu zo vzduchov-
ky, prejsť skúškou odvahy, dokázať podať prvú pomoc, 
preveriť si svoju schopnosť orientovať sa v prírode, ale 
aj fyzickú zdatnosť, rýchlosť a pohotovosť. Po absolvo-
vaní jednotlivých stanovíšť prišli družstvá až do cieľa, 
kde ich okrem zaslúženého oddychu čakala i opekač-
ka, pri ktorej nám pomohli aj pani kuchárky zo školskej 
jedálne. Žiaci si nielen pochutili na „špekačke“ a sla-
ninke, ale zahrali sa tiež s kamarátmi, porozprávali sa, 
či ponaháňali v prírode. Počasie nám prialo, slniečko 
sa na nás usmievalo a nám v tej chvíli nič nechýbalo.           

Mgr. Miroslava Burzová  

Deň otvorených dverí – COOL SCHOOL
V popoludňajších hodinách 25. septembra 2015 

sme s našimi ôsmakmi a deviatakmi navštívili Priemys-
lovku v Novom Meste nad Váhom. Pre všetkých ôsma-
kov a deviatakov okresu tu bol pripravený program 
(koncert Robis a Ragby, skákací hrad). Mohli si pozrieť 
vyučovacie priestory školy. Zároveň tu boli firmy, kto-
ré pôsobia v našom kraji. Tie prezentovali nielen svoju 
výrobu, ale ponúkali deviatakom aj štúdium, čiže duál-
ne vzdelávanie. A čo znamená „duálne“ pre žiaka? To, 
že 50 % času strávi študent priamo v jednom z pod-
nikov (Askoll Slovakia, Hella Slovakia, Manz Slovakia, 
Emerson, Vacuumschmelze) a zvyšok v Priemyslovke. 
Po ukončení 4-ročného štúdia získa maturitu aj sloven-
sko-nemecký certifikát odbornej spôsobilosti. A, sa-
mozrejme, môže pokračovať v práci vo firme, kde sa 
vyučil. Okrem prezentácie školy a firiem si mohli žiaci 
zasúťažiť a vyhrať hodnotné ceny, ktoré poskytli firmy. 
Lukáš Kmeťo, deviatak z našej ZŠ, vyhral tablet.

 Počasie síce veľmi nevyšlo, ale atmosféra bola vy-
nikajúca.

 Martina Striežencová

Perličky zo ZŠ Beckov
Povzdych na hodine od učiteľky: „Pekná troječka. 
Ale nevadí, aspoň budeš mať šťastie v láske.“
Vymenuj ženské rehole (písomka z dejepisu). 
A v písomnej práci: šulinky, frankeštáni (správne: 
uršulínky, františkánky).
Písomka zo SJL. Kto je to polyhistor? Je to ten, 
ktorý dáva pozor na to, čo sa sadí na pole (správ-
ne: človek, ktorý má všestranné vedomosti, 
rozhľad v mnohých vedných odboroch).
Vymenuj vzory mužských podstatných mien. Od-
poveď: muž, buk, dáma, ruka (ospravedlnenie 
pre žiaka – učiteľka sa spýtala žiaka druhý deň 
školského roka, žiak bol nastavený ešte v prázd-
ninovom režime).
Vystupňuj akostné prídavné meno zdravý. Na pí-
somke: zdravý – sedláckejší – rozumný.

Ďakujeme za príspevky zo školy 
pánovi riaditeľovi a pani učiteľkám!!! BN

Detská burza sa konala 16. - 17. 10. 2015 v Mestskom 
kultúrnom stredisku. Na burzu sa registrovalo 55 mami-
čiek z Nového Mesta, Čachtíc, Starej Turej, Beckova... 
Deň pred burzou sa konalo odovzdávanie vecí. Tento krát 
na burzu priniesli mamičky množstvo zimných búd, overa-
lov, kombinéz, kočíkov, ale aj korčule, snowboard a špor-
tové potreby. Bolo z čoho vyberať. V piatok, v deň predaja, 
neodradilo kupujúce ani daždivé počasie a prišli pokúpiť 
veci za prijateľné ceny. Sobotňajší predajný deň bol slab-
ší, ale kto chcel, prišiel a nakúpil. Po predaji nasledovalo 
triedenie a odovzdávanie vecí mamičkám. Našli sa aj dob-
rí ľudia, ktorí nosili vrecia pre detský domov, či už oble-
čenie, topánky, hračky a dohromady sme detskému do-
movu odovzdali 5 vriec plus 2 krabice z Beckovskej školy 
oblečenia a topánok, ktoré zostali z predchádzajúceho 
šk. roka a nik sa k nim nehlásil.

Nasledujúca burza sa bude konať na jar 2016, 
informácie o presnom termíne burzy sa môžete do-
zvedieť prostredníctvom letákov, rozhlasu alebo na 
fb-stránke smajlikburza.

Poďakovanie sa za 3 dni dobre odvedenej práce patrí 
Beckovčankám Daške Hunčovej, Zdenke Ondrejovičovej 
a novomestským smajlik - pomocníčkam.    D. Klčovská

Detská burza SmAJlIK
jesenno-zimná 

v Novom meste n. Váhom

podstatné živiny, energiu a silu. Upriamila náš pohľad do vlastnej kuchyne, aby 
sme sa aj my doma snažili deťom pripravovať zdravé, výdatné a aj chutné jedlá. 
Aby sme sa nebáli spoznávať nové chute. Dokonca tento školský rok sa nesie 
práve v znamení pomazánok. A tie, ktoré sme ochutnali, boli naozaj výborné – 
mňam! Priznám sa, že ani jednu som dovtedy doma ešte nerobila. Prvá prišla na 
stôl šošovicová, po nej špenátová a tú, ktorú urobili deti sa volala mrkvová. Do-
konca sme dostali aj recept na ich prípravu, aby sme tak pokračovali aj doma. 
Tej, ktorá rodičom najviac chutila, sme mohli odovzdať hlas. Jednoznačnou ví-
ťazkou a kráľovnou medzi pomazánkami sa v toto popoludnie stala šošovicová. 

Veľmi pekne ďakujeme pani učiteľke 
Danke Dobrovodskej za tento úžasný ná-
pad. Ďakujeme všetkým zamestnancom za 
to, že nám rodičom cez takéto krásne po-
poludnia dávate možnosť nahliadnuť do vý-
chovnovzdelávacieho a stravovacieho pro-
cesu realizovaného v našej beckovskej 
škôlke. Mali sme z toho veľkú radosť.               

Petra Šutovská

Dňa 21.10.2015 do našej škôlky zavítala dentál-
na hygienička p. Lenka Estergájošová, ktorá dávala 
prednášku deťom, ako sa majú starať o svoje zúbky. 

Na začiatku pustila krátku rozprávku Doktor králi-
ček, kde sa dozvedeli, aké zlé sú baktérie a čo im 
môžu spraviť so zúbkami. Následne porozprávala, 
koľko zúbkov majú a ukázali si, ako správne  sa majú 
o zúbky starať a aké pomôcky treba pri čistení použí-
vať. Priniesla si so sebou rôzne ukážkové pomôcky. 
Jednou z nich bol odhaľovač povlaku. Bola to vodič-
ka, ktorú naniesla na zúbky a po vypláchnutí pusinky 
sme mohli vedieť, ako si kto vyčistil zúbky.

Predškolákom porozprávala, ako sa majú starať 
o zúbky trvalé. Deti si priniesli svoje vlastné zubné 
kefky a trénovali správne čistenie zúbkov. Dopoludnie 
v škôlke bolo príjemné a deti sa dozvedeli množstvo 
užitočných informácii o svojich zúbkoch.

Vďaka patrí pani Estergájošovej, ktorá si našla čas 
a zavítala do našej Beckovskej škôlky.      D. Klčovská

Návšteva 
v  materskej škôlke
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Otcovia a maminy majú od septembra 2015 jedinečnú možnosť prísť 
do beckovskej školskej telocvične so svojimi ratolesťami a zahrať si flor-
bal. Cieľom je zašportovať si spolu s deťmi, venovať sa im, spoločne sa 
zabaviť. Nikomu nejde o výkony, dôležité je vytvorenie radostnej a kama-
rátskej atmosféry. Pán riaditeľ Pekarovič podporil túto dobrú myšlienku 
a poskytol rodičom telocvičňu. Každý piatok večer o 19.00 sa rozbiehajú 
detské nôžky malých aj väčších, aby si aspoň na hodinku zašantili spolu 
s tatinom Norom Ondrčkom, Majom Nemčekom, Tiborom Šimkom, Ma-
rekom Šutovským a Frantom Horečným. Pozývame aj ďalších, veď čím 
viac detí, tým väčšia zábava. Treba si priniesť vlastnú florbalovú hokejku, 
tenisky na prezutie a fľašku s vodou. K získaniu podrobnejších informá-
cii kontaktujte p. Norberta Ondrčku, č. d. 168.               Petra Šutovská

Florbal pre deti

Vzduch sa ochladil. Slniečko už nevy-
stiera svoje dlhé šteklivé lúče plné horú-
cej vône. Mraky častejšie zdobia oblo-
hu. Cítiť to aj v povetrí. Vetrík príjemne 
povieva, miestami sa až šantivo pohráva 
s prachom na ceste. Ale najradšej roz-
tancováva listy na strome. Tie postup-
ne sfarbujú svoje sukničky a pomaly pa-
dajú na zem. Všetko je tak, ako má byť. 
Leto odovzdalo svoju vládu jeseni. Všet-
ko sa pripravuje na zimu. Pani Jeseň 
odetá v nádherných farebných šatách 
dozerá na to, aby sa zvieratká, stromy 
či rastlinky pripravili na zimu. Ako sa tak 
raz prechádzala pomedzi stromy, ktoré 
už boli oblečené do jesenných šiat, za-
čula jeden zvláštny rozhovor. Boli to dva 
listy, ktoré sa takto rozprávali. Dobre na-
stavme uši a počúvajme ich. „Ja, list Ja-
smín, mám nádherné šaty, niet krajšieho 
listu na tomto strome.“ Vystatoval sa je-
den javorový lístok. „Rozhodol som sa, 
že zostanem na strome, nechcem pad-
núť na zem a byť bezvýznamným obyčaj-
ným listom ako všetky ostatné. Ostanem 
na strome aj počas celej zimy a budú ma 
všetci obdivovať.“ Toto chválenie započul 
druhý list, Faustín, ktorý visel vedľa neho 
a vraví: „Ale to predsa nemôžeš!“ „Pre-
čo by som nemohol?“ „Lebo v zime je 
veľká zima a tá spôsobí, že tvoje šatôč-
ky už nebudú také pekné ako teraz, ale 
zamrznú a zhnednú.“ „To nie je pravda, 
to si len vymýšľaš, aby si ma odhovoril od 
môjho plánu,“ odpovedal Jasmín. „Nie, 
myslím to dobre!“ so smútkom v hlase 
povedal Faustín. Jasmín stroho odvrkol: 
„A čo je to nejaká zábava, keď ťa vietor 
zhodí na zem k ostatným listom?“ „Neve-
ríš, ale to nie je obyčajný pád na zem. Je 
to nádherný tanec vo vetre, ktorý sa ni-
čomu nevyrovná. Si odovzdaný vetríku, 
ktorý sa s tebou zahráva, a pritom spo-
lu aj s ostatnými listami máme veľkú ta-
nečnú zábavu. Je to najkrajší čas, ktorý 
my listy môžeme zažiť,“ oduševnene vy-
kladal Faustín. „No áno, ale čo potom?“ 
„...potom v tichu oddychujeme a šepká-
me si, šuchoceme až do neskorej zimy.“ 
„Ako to vieš?“ „No, pošepkal mi to vetrík 
a pozoroval som už aj iné listy, ktoré už 
tancovali vo vetre. Vždy sa krásne usmie-
vali a cítili sa šťastne.“  Jasmín sa zrazu 
rozplakal. „Prečo plačeš?“ pýta sa Faus-
tín. „No, vieš ja som tu na strome chcel 

O neobyčajných listoch

zostať zo strachu... zo strachu z toho, že 
spadnem na kopu listov, kde už nebu-
dem potrebný. Celý život tu rastiem na 
strome, a teraz sa mám pustiť do nezná-
ma? Ja to nechcem! A čo moje šaty? Do-
krčia sa a nebudú už nanič. Nikomu už 
neurobím radosť. Teraz som zdobil ten-
to strom a čo potom? Mám taký strach, 
že radšej chcem ostať tu.“ „Ale prídeš 
o najkrajší tanec. Prestaň myslieť stále 
len na seba, neboj sa, dôveruj pani Je-
seni, tá by nikdy neurobilo to, čo by bolo 
pre nás zlé. A možno sa stane niečo... 
niečo zvláštne....“ „Čo?“ „No, veď uvi-
díš... Keď sa odovzdáš víru vetra, pustíš 
sa toho, čo sa držíš a úplne sa ponoríš 
do krásy tanca, tak zmizne strach a nie-
čo zvláštne sa udeje...“ „No a ...“ List Ja-
smín sa už viac nedozvedel, lebo Faustín 
už tancoval svoj nádherný tanec. Aj Ja-
smín zatvoril oči - a vtom sa to stalo. Začal 
padať...,vetrík sa s ním začal pohrávať, 
roztancoval ho, len sa tak vykrúcal spolu 
s ostatnými lístkami vo vetre. Stretol sa aj 
s Faustínom.  Chytili sa za ruky a spoloč-
ne s úsmevom na tvári a zatvorenými oča-
mi tancovali svoj listový tanec. Vetrík sa 
s nimi jemne pohrával vo vzduchu a oni 
chvíľami vyššie, chvíľami nižšie sa krútili, 
točili a užívali si tanečné chvíle. Nakoniec 
spoločne jemnými tanečnými krokmi do-
padli ľahučko na zem. Usmievali sa, boli 
šťastní. Šepotali si o tom, ako sa vykrú-
cali v povetrí, aké to bolo krásne. Jasmí-
nov strach úplne zmizol a premenil sa na 
radosť. Ani naň nepomyslel, tak mu bolo 
dobre. Vtom išlo okolo dievčatko, ktoré si 
všimlo tieto listy a zobralo si ich. Jasmín 
a Faustín nerozumeli, čo sa to deje. Kde 
to idú. Ale v jemných rúčkach dievčatka 
im bolo dobre. Dievčatku sa veľmi páčili 
a urobilo si z nich nádherný jesenný ob-
rázok, ktorý zdobil jej izbičku. A náš Ja-
smín a Faustín od radosti priam že nevy-
skočili z toho obrázku. Ani vo sne by sa 
im nebolo snívalo, že práve oni budú zdo-
biť stenu detskej izby. Jasmín pochopil, 
čo sa mu snažil Faustín naznačiť. Že ak 
prestane myslieť na seba, zbaví sa stra-
chu a nájde šťastie v tom, že bude robiť 
radosť iným. 

A tak sa z obyčajných listov stali ne-
obyčajné.                                          RP

ČAS NA ROZPRÁVKU

Dňa 9. 9. 2015 sa otvorili brány materskej školy a konala sa schôdza rodičov. 
Pre mnohých nie veľmi lákavá akcia, ale keďže sa jedná o deti, tak mnoho rodi-
čov toto pozvanie prijalo. 

Na začiatku zástupkyňa pre materskú školu Janka Bagová privítala prítomných 
a oboznámila rodičov s programom schôdzky. Ďalej pán Ing. Ján Macejka, predse-
da Rady školy, informoval rodičov o funkcii tohto poradného orgánu. Ako predseda 
Rady školy zastupoval aj materskú školu. Nakoľko v tomto smere jeho čas vypršal, 
volil sa z rady rodičov nový člen Rady školy, ktorý bude zastupovať materskú školu. 
Z dvoch kandidátok Mgr. Petry Šutovskej a Dany Klčovskej bola verejným hlasova-
ním zvolená Mgr. Petra Šutovská. Týmto jej prajeme veľa úspechov a radosti z práce 
pre materskú školu. V nasledujúcom bode programu schôdzky pani zástupkyňa pre-
čítala šk. poriadok. Je to záväzný dokument pre rodičov i učiteľov. Preto je potrebné, 
aby ho rodičia dobre poznali, rešpektovali a dodržiavali. Nastali v ňom mnohé zmeny, 
ktoré sú v prospech ochrany zdravia detí. V tejto súvislosti v spolupráci s materskou 
školou dve mamičky Radka Prokopenská a Janka Horečná vytvorili projekt ZDRAVÉ 
DIEŤA. Reagovali tak na veľkú chorobnosť detí počas minulého školského roka. Po-
čas prázdnin premýšľali a dávali hlavy dokopy, aby vytvorili jednu centrálnu násten-
ku a dve menšie, ktoré prezentovali na tejto schôdzke. Nástenka obsahuje definíciu 
zdravia podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie), zákony a vyhlášky, ktoré 
umožňujú učiteľkám neprijať dieťa, pokiaľ nie je zdravotne spôsobilé. Je tam i tabuľ-
ka symptómov, ktorá vymedzuje, s akými symptómami dieťa môže ísť do materskej 
školy a s ktorými nie. Vyzvali rodičov, aby zodpovedne pristupovali k zdraviu k svojich 
detí a neposielali choré deti do materskej školy. Pokiaľ sa tak stane, pani učiteľka 
upozorní o tejto skutočnosti rodiča, a ten svojim podpisom toto upozornenie zoberie 
na vedomie. Na druhý deň ho prijme. Ak sa však skutočnosť zopakuje, nasledujúce 
ráno dieťa neprijme, iba ak s potvrdení od lekára, že je zdravotne spôsobilé na pobyt 
v kolektíve. Cieľom je znížiť tak chorobnosť detí, ale i chrániť ostatné deti i pedago-
gických zamestnancov pred chorobami. Veria, že si to rodičia zoberú k srdcu a budú 
v beckovskej materskej škole iba zdravé deti. Nakoniec Radka a Janka vyzvali rodi-
čov i učiteľov, aby v projekte pokračovali i počas školského roka a priniesli nápady 
v zmysle podpory a prevencie zdravia detí, či už nejaký zdravý recept alebo čokoľ-
vek, čo by podporilo zdravie a imunitu detí. 

Ďalej mali pani učiteľky pripravenú prezentáciu edukačnej činnosti na interaktív-
nej tabuli, kde na fotkách ukázali, ako s deťmi pracujú. Pani učiteľka Danka Dobro-
vodská komentovala jednotlivé fotografie, čo na nich práve deti robia. Súčasne in-
formovala rodičov o výsledkoch vstupnej diagnostiky detí v predškolskej triede. Pani 
učiteľky Mirka Kubicová a Hedviga Husárová ukázali video, kde deti z dolnej triedy 
spievali pieseň. Zdôraznili, že práve prvý týždeň je zameraný najmä na adaptáciu detí 
na materskú školu. Sľúbili rodičom, že budú svoju prácu s deťmi ďalej dokumentovať 
a informovať rodičov o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. Rodičia boli milo prekva-
pení touto prezentáciou, potešila ich. A týmto chceme aj pani učiteľkám poďakovať 
za ich námahu a snahu nielen učiť naše deti, ale to dokonca dokumentovať, čo je 
pre nich práca navyše. Ďalej pani zástupkyňa v krátkosti predstavila školský vzdelá-
vací program a prečítala témy mesiaca a týždňa. Pripomienku od rodičov, že témy by 
mohli byť zverejnené na dverách triedy alebo na nástenke, akceptovala. 

Pán riaditeľ Mgr. Jozef Pekarovič oboznámil rodičov s plánovanými investičnými 
a materiálno-technickými prácami v ZŠ aj v MŠ. Rodičia boli pánom riaditeľom a pani 
zástupkyňou vyzvaní k spolupráci s materskou školou. V tejto súvislosti sa opäť plánuje 
počas jesenných prázdnin brigáda, na ktorej sa budú natierať interiérové dvere. K slo-
vu sa dostala i vedúca školskej jedálne Erika Solovicová. Poďakovala rodičom, že sa 
zapojili do odhlasovania detí zo stravy prostredníctvom pripraveného zošita. Upozornila 
na to, že ak deti nie sú odhlásené zo stravy deň vopred (v prípade choroby najneskôr 
do 7.30 h ráno), tak stravné musí rodič uhradiť. Všetky vyššie spomínané informácie 
boli prediskutované. Rodičia sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií a odchá-
dzali nielen s plnou hlavou, ale i s dobrým pocitom, že o ich deti je dobre postarané 
a dvere pre spoluprácu rodičov s materskou školou sú otvorené.                             RP

Schôdza rodičov v materskej škole

Do tímu florbalistov pribudol ďalší otec Ľuboš Hajdúšek 
so svojimi deťmi. V čase fotenia sa žiaľ ostatní spomínaní 
hráči kvôli chorobnosti nemohli zúčastniť. Skoré uzdra-
venie prajeme a tešíme sa na ďalšie spoločné zápasy.
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Čo nové na hrade?
Milí Beckovčania, prečo nechodíte na hrad? 

Pomaličky končíme sezónu, kde som si ako 
sprievodkyňa odžila veľa krásnych dní a štatis-
tika nám ukazuje, že ste nás tam boli pozrieť 
iba niekoľkí. Samozrejme, všetka česť hrad-
ným nadšencom, ktorí sa oň zaujímajú pravi-
delne, ale čo sa deje v tej druhej skupine Bec-
kovčanov, ktorí ešte hrad po rekonštrukcii ani 
nevideli? Rada by som vedela, čím to je. Keď 
sa stretneme v uliciach nášho Beckova, tak mi 
to snáď poviete, budem veľmi rada. Ale verím 
tomu, že v srdci každého Beckovčana je hrad 
tým drahým dedičstvom, ktoré nám tu naši pred-
kovia zanechali aj s krásnymi príbehmi. Jedným 
z nich je aj príbeh o zázračnej Beckovskej ma-
done, ktorá mala pred 600 rokmi svoje miesto 
v hradnej kaplnke, na ktorú sa dennodenne po-

zerala zbožná manželka vojvodu Stibora a úpenlivo prosila o zázrak stať sa matkou. 
Nakoniec sa z neplodnej Dobrochny stala trojnásobná matka a odvtedy niesla so-
cha Madony názov ako zázračná beckovská. V skutku silný príbeh splnenej túžby. 
A aj my, hradní nadšenci máme v srdci veľkú túžbu, aby sa nám táto „naša“ zázrač-

ná Madona vrátila opäť na hrad. Samozrejme, že originál to nebude, pretože ten 
sa nachádza na Morave v Koryčanoch, ale mohla by to byť najvernejšia a v skutku 
originál pripomínajúca kópia. Podnikáme tie najsprávnejšie kroky a čo je pozitív-
ne, dokonca získavame pre túto myšlienku aj tých najkompetentnejších zo správ-
nej rady Záujmového združenia Hrad Beckov. Veríme tomu, že príde deň a Mado-
na nájde opäť svoje miesto v beckovskej hradnej kaplnke. I tu je potrebné vykonať 
ešte veľa rekonštrukčných a reštaurátorských prác. Tie boli začaté už minulý rok 
a od septembra tohto roka sa na naše veľké potešenie pokračuje. Je to naozaj 
fascinujúce sledovať prácu pána reštaurátora Martina Mikuláša, ktorý denne nie-
koľko hodín stojí na lešení a pracuje na oprave gotických okien kaplnky. Tento rok 
sa opravuje to najkrajšie, čo na oknách vidno, a to je jeho ozdobná časť – kružba. 
Je to nádherne vytesaný kamenný článok do rôznych tvarov. Keďže bol pôvod-
ne z pieskovca – tufitu, ktorý veľmi rýchlo zvetráva, bol preto značne poškodený 
a hrozilo zrútenie. Tieto reštaurátorské práce by mali byť ukončené samotným ter-
číkovým presklením spomínaných troch gotických okien. Našim veľkým snom je, 
aby sa kaplnka stala sobášnou, teda aby slúžila na svadobné obrady. Ale ako sa 
hovorí, je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Preto príďte sa, milí Beckovčania, 
pozrieť, ako sa hrad zveľaďuje, koľko práce sa už urobilo. Nedá mi nespomenúť, 
šikovných pracovníkov, ktorí denne na hrade pracujú a opravujú koruny múrov, 
špárujú a fixujú omietky. Hrad je otvorený do 17.11.2015 a rada vám aj osobne po-
rozprávam, čo som tu len veľmi stručne naznačila.                   Petra Šutovská

Popri všetkých aktivitách a prácach si 
členovia DHZO našli na seba čas a spo-
ločne strávili prvú septembrovú sobo-
tu v prírode na chate. Zámer bol jasný. 
Dobre si oddýchnuť, zabaviť sa, ale po-
pri tom nezabudnúť aj na jednu zo zák-
ladných vedomostí beckovského dobro-
voľného hasiča, ktorou je spoznávanie 
revíra. Počas dňa sa vytvorili skupinky 
hasičov a spoločne sa vydali spoznávať 
lesné cesty, ich zjazdnosť a otestovali si 
orientáciu v chotári. Tak sa spojilo prí-
jemné s užitočným. Nezabudli sme ani 
na malých nádejných hasičov a hasič-
ky. Mali pripravené súťaže, pri ktorých 
si mohli otestovať svoje vedomosti z po-
žiarnej ochrany, ale najviac sa aj tak vy-
šantili pri spoločných hrách. Vskutku 
príjemný a priateľstvo utužujúci deň. 

Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO)
Aktivity DHZO
Od septembra 2015 sa členovia zboru 

zúčastňujú na hliadkovaní a organizácii do-
pravy počas pravidelných duchovných akcií 
v Centre novej evanjelizácie Sv. Jána Pav-
la II (kláštor pri parku), kedy sa na modlit-
bovom dni zúčastňuje väčšie množstvo ľudí 
prichádzajúcich autami. Je potrebné organi-
zovanie parkovania, aby autá nebránili Bec-
kovčanom pri vstupe do ich obydlí a aby sa, 
jednoducho povedané, parkovalo rozumne. 

Nedá mi opäť nespomenúť novú zrepa-
sovanú Tatru, ktorá obci bola darovaná, aby 
slúžila. Tak slúži a veľmi dobre. Zatiaľ však 
mimo zásahov, pretože odkedy je späť, 
žiadny požiar nevznikol a nebolo potrebné 
zasahovať, čomu sa veľmi tešíme. Preto slúžila počas septembrových Majstrovstiev 
Slovenska v motokrose ako kropiace vozidlo motokrosovej dráhy. Zbor zabezpeču-
je aj požiarny dozor na verejných akciách. Naposledy organizovaná diskotéka v Kul-

túrnom dome sa uskutočnila pod dohľa-
dom dvoch členov DHZO Beckov.                       

P. Šutovská

Každú stredu o 16 hod. sa stretáva-
me mladší, i tí skôr narodení v zasadač-
ke Obecného úradu Beckov. Koná sa 
tu od 7. októbra kurz základov anglic-
kého jazyka. Jedna hodina trvá 60 min. 
Kurz bude prebiehať do Vianoc. Stret-
neme sa teda spolu 11-krát. Je nás 
tam 19 učenia chtivých. Sú to prevaž-
ne ženy. Lektorkou je Mgr. Andrea Šev-
cechová z Kočoviec. Všetko vzniklo 
v hlave pani Janky Ježovicovej, ktorá 
to zrealizovala v spoluprá-
ci s kultúrnou komisiou. 
Práve ona hľadala lektor-
ku najprv v základnej ško-
le v Beckove. Tam sa jej 
to nepodarilo, tak išla ďa-
lej a oslovila Mgr. Andreu 
Ševcechovú, ktorá učí 
anglický jazyk na Združe-
nej strednej priemyselnej 
škole v Novom Meste nad 
Váhom. Tá ponuku prija-
la. Jej radosť, chuť aj elán 
sa prenáša každý týždeň 
i na nás. S úsmevom nám 

Kurz anglického jazyka
odovzdáva nové slovíčka, či vetné spojenia a teší sa spo-
lu s nami z našich vedomostí. Pokiaľ bude záujem, v kurze 
sa bude pokračovať i ďalej. Kurz je financovaný z rozpočtu 
obce pre kultúrnu komisiu. Takže účastníci kurzu nič nepla-
tia. Takáto možnosť sa nenaskytne každý deň, a preto ďa-
kujeme touto cestou obci i kultúrnej komisii za financovanie 
tohto kurzu a pani Janke Ježovicovej za nápad. Samozrej-
me, vďaka patrí aj Mgr. Andrei Ševcechovej za ochotu nás 
učiť. Veľmi sa tešíme, že sa môžeme učiť angličtinu, a pri-
tom nemusíme chodiť ani ďaleko od domu. Ešte raz všet-
kým jedno veľké ĎAKUJEM.                                           RP

Jeden hrad, osemnásť 
stanovíšť, deväť kategó-
rií, 153 lukostrelcov a množ-
stvo di váckych nadšencov. 
V areáli Beckovského hradu, 
ale i v jeho blízkom okolí sa 
17. 10. 2015 konal už ôsmy-
krát turnaj v tradičnej luko-
streľbe. Hlavnú cenu podu-
jatia, pohár vojvodu Stibora 
vyrobený hrnčiarom Petrom 
Vozárikom, si tento rok od-
niesol nováčik Ľuboš Mordin 
z Mnešíc (na foto). Novinkou 
bolo i nové stanovište v rámci 
3D lukostreľby, kde sa strieľalo do makety dubáka skrytého me-
dzi jedovatými muchotrávkami červenými. „Aj keď som sa trafil do 
muchotrávky a mám strhnuté body, tak rozhodne nie som otráve-
ný z tohto podujatia,“ povedal so smiechom jeden zo stálych sú-
ťažiacich tohto podujatia. Pre všetkých zúčastnených bolo počas 
akcie pripravené chutné občerstvenie, okorenené hudobnou sku-
pinou Vrbovské vŕby. Organizátor Adam Kuchta zhodnotil, že zá-
ujem o tento šport rastie, nakoľko prišiel rekordný počet súťažia-
cich, a zároveň všetkých pozval na zimné podujatie turnaja, ktoré 
sa bude konať v priestoroch Stiborovho dvora 31. 12. 2015, čiže 
na Silvestra.                                                             Kristína Jurzová

lukostreľba ľudí baví

Foto D. Badžgoňová

Foto Miriama Šiveňová
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Koncom minu-
lého roka oslávil 
okrúhle narode-
niny – 70 rokov – 
Štefan Švančarek, 
jeden z najlepších 
futbalových hráčov 
beckovského Slo-
vana s číslom 4. 
Inak starostlivý 

manžel, otec a starý otec a skromný člo-
vek s dobrým srdcom. Takmer po roku 
sme sa na podnet jeho suseda a fanú-
šika Pavla Hladkého stretli na malý roz-
hovor.

Pán Švančarek, kde bol váš rodi-
čovský dom? 

Pod hradom, kde teraz bývam. Ro-
dičia Ján Švančarek a Jozefína Lacko-
vá, inak sestra Štefana Lacka, mäsiara, 
ktorý mal 12 detí, mali tri deti, mňa, bra-
ta Jána a sestru Boženu. Otec bol ro-
botník, pracoval v Hydtrostave, mama 
bola domáca a dlho chorá. 

Kde ste chodili do školy? 
Prvých päť tried som vychodil v Bec-

kove, učili sme sa v bývalej katolíckej 
škole a v šk. jedálni (medzi kúriou Dub-

FuTBAlISTA šTEFAN šVANČAREK
nických a sirotincom), učili nás p. uč. 
Höhne, Hlavička, Galbavý a p. uč. Sta-
no bol riaditeľ. Tri triedy meštianky som 
absolvoval v Novom Meste nad Váhom 
v kláštore. Vyučil som sa v Trenčíne za 
murára v Pozemných stavbách, kde som 
aj začal pracovať. Potom som robil v Me-
rine, v JRD Beckov a nakoniec v Stroj-
stave v Novom Meste nad Váhom, odkiaľ 
som odišiel do penzie v roku 2004. 

Pamätáte si presne, kedy ste sa 
ženili? 

Oženil som sa 11. 1. 1974. Moja 
manželka Mária, rod. Furendová (v au-
guste t.r. oslávila 60 rokov), robi-
la 10 rokov v JRD Beckov v záhrade 
a v drevine, v pridruženej výrobe. Skoro 
ochorela, tak zostala doma na invalid-
nom dôchodku. Dnes nám robí radosť 
dcéra Mária (vydatá Tupá) a dve vnú-
čatá Monika a Martin. Bývajú v našom 
dome na Slnečnej, ktorý sme si kúpili 
od manželkinho dedka a v roku 1985 
opravili. Nedávno sme sa vymenili, my 
sme išli do domu pod hradom a dcére 
sme darovali náš dom na Slnečnej. 

Dlhé roky sa staráte o chorú man-
želku, denne vás dvoch vídať na pre-
chádzkach. Kam chodíte?

Do Bukoviny, na vinohrad, po hlavnej 
ceste je to už nebezpečné. Chodíme 
spolu na prechádzky, starám sa o do-
mácnosť a ženu, ale aj ona mi vo všet-
kom pomáha. 

Čo najradšej varíte? 
Najradšej varím „zemákovú babu“ 

a kyslú fazuľu zo „švábky“. 
V dedine ste veľmi populárny ako bý-

valý skvelý futbalista. Kedy ste hrávali?
S futbalom som začal ešte v detstve, 

ako 15-ročný som hral za Beckov, 16 až 
18-ročný za Jednotu Trenčín – dorast 
a potom zase za Beckov – muži. Úspe-
chy som mal, ako každý iný futbalista, 
načo o tom hovoriť? Hrával som zálož-

níka obrancu, a kde bolo treba, tam 
som zaskočil, aj do útoku, kdekoľvek 
ma dali, okrem brankára. Hral som do 
31 rokov – prestal som, keď som sa 
oženil a prišli deti. Uvoľnil som miesto 
mladším. Aj neskôr som bol hrať, keď 
ich bolo málo. Na učilišti som hrával 
pinpong, aj hokej a cezpoľné behy. Na 
Brezine ma trénoval ľahkoatletickú prí-
pravu Dušan Čikel, nič mi neodpustil, 
hoc som bol „Beckovan“. Hral som naj-
prv za učilište, potom ma ako jediného 
vzali do Jednoty Trenčín, kde bol tré-
nerom Milan Rovňan a pre ľahkú atleti-
ku Dušan Čikel (trénoval áčko mužov aj 
dorast). Behal som aj štafetu na 800 m, 
ale to ma nebavilo. Mal som dobrú kon-
díciu, doma sme vyháňali hospodárske 
zvieratá na pašu, pásli husi, nabeha-
li sme sa za celý deň. Pamätám si, že 
v Beckove bolo 150 kôz, zhromaždili sa 
pri ev. kostole, a odtiaľ to všetko šlo na 
pašu. Pastierom bol Pavol Škodák. Ešte 
som rybárčil a chodil po fuškách, kama-
rátom som pomáhal pri stavbe domu, 
napr. Jožovi Lackovi, Ivanovi Čikelovi, 
Mariánovi Sládekovi... Na futbal už ne-
bolo veľa času. Od roku 1986 zostala 
žena chorá, aj dedka som doopatroval, 
deti boli malé. Musel som preto prestať 
piť – dodnes si nedám ani pivo ani ciga-
retu. Zostal mi jediný koníček – tipova-
nie, futbal a hokej. 

Spomínali ste aj rybárstvo, kde ste 
chytali? 

V mladších rokoch som bol v Trenčian-
skom spolku rybárov a potom v Novom 
Meste n. Váhom. Ryby som chytal na Bo-
dovských rybníkoch a na Zelenej vode.

Priniesli ste pre nás zaujímavú fot-
ku – roznášate na nej noviny. Kedy 
vznikla? 

Ako chlapec som v nedeľu roznášal 
po dedine všetky noviny – Smena, Prá-
ca, Pravda, Ľud... Bolo to niekedy v ro-

V dobových dresoch s kamarátom v Tren-
číne

koch 1954–1955. Toto sa dedilo, naj-
skôr roznášali noviny „lackéch“ chalani, 
a potom ja. Na pošte bol vtedy p. Bube-
ník a p. Kučerová ako vedúca. Pri starej 
pošte pri parku stávali aj autobusy.  

Pár spomienok zo života nášho bý-
valého futbalistu mnohým pripomenie 
staré časy, keď Beckov vypadal trochu 
inak. Malý Štefan prišiel na svet v posled-
nom roku vojny, v druhý sviatok vianoč-
ný (26. 12. 1944). Bol Božím darom pre 
svoju mamu a určite ním je aj pre svoju 
chorú manželku. Príkladná starostlivosť 
a obetavosť už 30 rokov! S novým do-
mom prišla aj choroba a rany osudu, ale 
Štefan Švančarek má stále síl aspoň za 
dvoch. A rád pomôže v trápení aj iným, 
nechceme menovať, veď mnohí vedia. 
Jeho bicykel niekoľkokrát za deň prejde 
cez dedinu, pozdraví sa s ľuďmi, usmia-
ty, srdečný. Ako človek, ktorý Láskou 
s veľkým „L“ žije každý deň. 

 Dana Badžgoňová

Čisté ulice a chodníky, ako aj ostat-
né verejné plochy nie sú samy sebou. 
Nie sú ani dôkazom čistotnosti a poriad-
kumilovnosti našich občanov či návštev-
níkov obce. Nie. Sú výsledkom každo-
dennej poctivej práce dvojice známej 
v celej obci. Milan Vacula a Anička 
Škodáková vykonávajú svoju prácu 
naozaj statočne k spokojnosti obča-
nov i vedenia obce. A tak starosta obce 
Ing. Ján Križan im odovzdal ďakovný list 
za vykonanú prácu pri príležitosti Dní 
obce 2015.                       Text a fotka DB

Je za čo poďakovať

Myslím si, že nemusíme hľadať svoje 
vzory v televízii alebo na internete. Nemu-
sia to byť herci, športovci, či iné „celebri-
ty“. Stačí sa poobzerať okolo seba. Pre-
tože osobnosťou môže byť aj jednoduchý 
obyčajný človek. Pre mňa bol takýmto 
človekom môj strýko – Vladimír Lacko.

Narodil sa cez druhú svetovú vojnu. 
Vyrastal v rodine chudobného robotní-
ka. Mal len samých bratov a možno pre-
to zastávať si a ochraňovať ženy pova-
žoval za povinnosť. Hoci od 25 rokov 
býval a pracoval v Trenčíne, stále ho 
to ťahalo do rodného Beckova. Na Lip-
kách si sám postavil chatu a venoval sa 
tam záhradke. Zo začiatku ste ho mohli 
vídať na starej, ale dobrej „oktávke“, po-
tom chodieval na bicykli alebo autobu-
som. Celá rodina sme sa tam stretáva-
li na jeho tradičných opekačkách. Od 
malinka sa vraj „motal“ v kuchyni pri svo-
jej mame a pomáhal jej. A potom v do-
spelosti, a vlastne do konca života, rád 
a aj dobre varil. Veľa čítal, mal rád najmä 

Vladimír lACKO – srdcom Beckovčan
históriu. Ale najväčšou jeho vášňou bolo 
drevorezbárstvo, ktorému sa začal na-
plno venovať na dôchodku. Na prvých 
troch ročníkoch Beckovských letných 
slávností ste ho mohli vidieť predávať 
svoje výrobky. Obrázok je z roku 2001, 
keď mal spoločný stánok s pánom Ďu-
rišom. To bolo totiž cieľom zakladateľa 
Beckovských slávností – aby sa tu pre-
zentovali ľudoví remeselníci a umelci. 

Aj keď celý život videl z okna svojho 
bytu Trenčiansky hrad, nedokázal ho uro-
biť z dreva, ale zato Beckovských hradov 
vyrobil desiatky. Väčšinu z nich rozdal po 
rodine, aby sme mali naňho pamiatku. 
V roku 2003 daroval obci Beckov krásnu 
drevenú richtársku palicu ako inak, s hra-
dom a erbom Beckova. 

 Bol hrdý na to, kto je a odkiaľ pochá-
dza a jeho želaním bolo, aby bol pocho-
vaný pod „svojim Beckovským hradom“. 
Touto cestou sa tiež chcem poďakovať 
starostovi obce Beckov, že mu toto žela-
nie splnil a taktiež zamestnancom obec-

ného úradu za ústretovosť a dôstojný 
priebeh rozlúčky s naším strýkom.

Jana Kubánová, neter
Poznámka
 V sobotu 3. októbra sme sa naposledy roz-
lúčili s naším rodákom Vladimírom Lackom, 
známym rezbárom a „Beckovanom telom 
i dušou“. Vladimír Lacko sa narodil v Bec-
kove 30. mája 1943 a umrel 29. septembra 
2015 v Kubrej, Trenčín.

Štefan Švančarek 
ako vojak

S novinami pred ev. farou
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Spoločenská kronika
NARODILI SA: Matej Šimko, Kristína Bandíková, Ema Reháková
NA SPOLOčNú CESTu žIVOTOM VykROčILI: 
      Mgr. Martina Vazovanová a Vít Ondříšek
BLAHOžELáME
50 rokov:  Jarmila Löcsei, Jana Poláková, Viliam Vazovan, Eva Trebatická
55 rokov:  Ivan Holota, Ing. Ján Križan, Rostislav Pokorný, Viera Švíková, 

Oľga Uherčíková, Karol Medňanský, Emília Mahríková, 
 Eva Mináriková, Eva Zemanovičová
60 rokov:  František Kužma, Eva Škarková, Mária Nerádová, 
 Peter Hladký, Daniela Dobrovodská
65 rokov:  Eva Budiková, Mária Štefániková
70 rokov:  Libuša Zorničková, Marián Sládek, Darina Babulicová
75 rokov: Mária Hajdúšková

80 rokov: Anna Juríková, Anna Šutovská, Veronika Hlávková
90 rokov: Anton Straka

ROZLúčILI SME SA: Vladimír Lacko
                                                              Pripravila Anna Benková

S pani učiteľkou Oľgou Pišojovou sme sa naposledy roz-
lúčili 27. 7. 2015 o 15 hodine. Hoci skonala mimo svoj do-
mov v Centre sociálnych služieb v Považskej Bystrici, vrátila 
sa, ako sa povie, do zeme svojich predkov. 

Pripomeňme si jej biografiu. Oľga Pišojová sa narodi-
la 7. októbra 1935 v Beckove v rodine Karola Pavloviča 
a Anny, rod. Fraňovej. Bola z ôsmich detí, z ktorých sa do-
spelosti dožilo 6. Absolvovala pedagogickú školu v Tren-
číne. Po maturite chcela učiť na škole v Beckove, ale 

práve vtedy nemali voľné miesto, a tak prijala umiestenku na Kysuce. Svoju profesiu uči-
teľky prvého stupňa začala na základnej škole v Novej Bystrici – Vychylovke v šk. roku 
1956/1957 v triede prvákov. V Novej Bystrici sa zoznámila aj so svojim budúcim manže-
lom Pavlom Pišojom. Svadbu mali 22. apríla 1957 v Beckove v ev. kostole. V Novej Bystri-
ci sa im narodila dcéra Jana, a keď čakala syna Pavla, uvoľnilo sa učiteľské miesto v Bec-
kove, a tak sa mladá rodina presťahovala do Beckova. Už v decembri 1961 išla učiť, hoci 
syn mal len 4 mesiace. Pomáhala jej mama a suseda Oľga Masárová. Bolo to náročné 
obdobie, počas ktorého s manželom vychovávali dve deti, pracovali a postavili si rodinný 
dom... Na základnej škole v Beckove učila vyše 30 rokov na prvom stupni, jej posledným 
učiteľským rokom bol šk. rok 1991/1992. Aj potom na penzii občas zaskakovala za kole-
gyne. Bola vďačná, že škola na ňu ani po rokoch nezabudla.  

Žila svojou prácou – milovala povolanie učiteľky, knižky a vôbec vzdelávanie. Ako 
učiteľka sa musela – aj chcela, zapájať do spoločenského diania, bola v Českosloven-
skom červenom kríži a v Zväze československo-sovietskeho priateľstva. Na penzii vstúpila 
do ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Beckove.

Voľný čas trávila s ručnými prácami, kvetmi, v záhradke – ale hlavne s knihou. 
Čítala do poslednej chvíle, a tiež rada lúštila krížovky. Jej pamäť fungovala dokona-
le – ešte po toľkých rokoch si spomenula na všetky básničky či pesničky, ktoré sa 
naučila ako dieťa v škole alebo ktoré sama učila. Ale trápilo ju, že občas nespozna-
la svojich bývalých žiakov...

Jej osobný život bol príliš často o bolesti a utrpení. Na penzii v roku 2006 doopatrova-
la chorého manžela a po troch rokoch sa musela rozlúčiť so synom Pavlom. Tieto hlboké 
rany silno zasiahli jej srdce, ale nezatrpkla. 

Starala sa o ňu dcéra Jana, zať Pavol, vnuci Michal a Marek – najprv chodili pravidelne 
do Beckova pomáhať so všetkým, čo potrebovala, a keď sa jej zdravotný stav zhoršil, vza-
li si ju k sebe do Považskej Bystrice a po čase zabezpečili jej starostlivosť v domove dô-
chodcov. Vídali sa každý deň. V domove si zvykla, mala veľkú izbu sama pre seba a všetko 
potrebné na dosah – aká úľava pre jej choré nohy! Najväčšiu radosť jej urobilo narodenie 
pravnúčika Matúša v marci m. r. 

Odišla náhle. Začiatkom júla si zlomila ruku v zápästí. Vzápätí oslabený organizmus 
podľahol zápalu priedušiek, bola hospitalizovaná a po 5 dňoch ju prepustili do domova. 
Cítila sa slabá, mala pocit, že prichádza jej koniec. A tak sa i stalo, horúci stredajší deň 
bol jej posledným. Skonala 22. 7. 2015 v predvečer svojich menín a dva mesiace pred 
svojimi 80-tymi narodeninami. Pamiatka na ňu nech zostane navždy v našich srdciach! 

 Dana Badžgoňová
POĎAKOVANIE

Ďakujem za kvetinové dary a prejavenie účasti všetkým príbuzným, matki-
ným priateľkám, všetkým známym a všetkým, ktorým moja matka zostane v spo-
mienkach a srdci.                                                                       Jana Lukáčová, dcéra
Poznámka: K 75. narodeninám p. učiteľky Oľgy Pišojovej sme v BN č. 3/2010, s. 8, publikovali rozhovor 
pod názvom Pani učiteľka Pišojová.

Narodila som sa v Beckove v prvý jesenný deň v ro-
dine stolára Rudolfa Hanulíka ako štvrté dieťa po troch 
chlapcoch. Moja mama bola chorá na srdce, lekár ju 
varoval už po druhom dieťati, aby ďalšie deti nemala, 
lenže ona túžila po Magdalénke. Sen sa jej splnil, ale 
z Magdalénky sa tešila iba dva roky. Manžel bol síce 
šikovný stolár (donedávna boli po ňom lavice v kláštor-
nom kostole), čoskoro sa však znova oženil a neskôr 
odišiel pracovať do Košíc. O štyri polosiroty sa stara-
la babka Šimáková a mamina sestra Anna Skovajso-
vá, ktorá svoje deti nemala. Babke Šimákovej vďačím 
nielen za výchovu, ale aj za dobré gény. Ona sa totiž 
dožila 96 rokov, čo je rekord v našej rodine – a rekor-
dy treba prekonávať. Detstvo a mladosť u babky boli 
skromné na jedlo, obliekanie aj cestovanie. Babka 
nemala žiadny príjem, finančne trochu pomohla teta 
Anica, ako sme ju volali, peniazmi, ktoré zarobila so 
svojim mužom krajčírom, ale staval sa dom, ten, v kto-
rom teraz bývam, peniaze pohltila stavba a školy troch 
bratov. Lebo taká bola vtedy doba, dievča nemuse-

Za Oľgou Pišojovou 

90-te narodeniny magdalény Zverbíkovej - Beletrizovaný životopis jubilantky

SPOmIENKA
Už tam dlho v tmavom hrobe leží
ani sa nezdá, že čas tak rýchlo beží.

Dňa 10. 9. 2015 uplynulo 25 rokov od 
smrti nášho otca Jána Psotného a 25. 10. 
2015 si pripomenieme jeho nedožitých 
100 rokov. Zároveň sme si pripomenuli aj 
9 výročie úmrtia našej mamičky, babičky 
a prababičky Heleny Psotnej.

Už vás nezobudí ani krásny deň, 
na tichom mieste snívate svoj večný sen. 

S láskou a úctou spomínajú dcéra, vnučky, 
vnuci, pravnuci a ostatná rodina.

Za miroslavom Kopcom
Dňa 19.10.2015 široká verejnosť v obci Bzince pod Javorinou 
odprevadila na poslednej ceste svojho občana Miroslava Kop-
ca, ktorý zomrel dňa 16. 10. 2015 vo veku nedožitých 76 rokov. 

Pôsobenie v Beckove začal ako hudobník v novootvorenej 
Reštaurácii pod hradom v 60-ych rokoch minulého storočia. 
Často v našej obci koncertoval pri rôznych slávnostných príle-

žitostiach. V obci mal spolužiakov z učňovskej školy SA Myjava, spolupracovníkov 
z bývalého š. p. Strojstav Nové Mesto nad Váhom, kde pracoval ako majster, fut-
balových spoluhráčov, plavcov a hudobníkov. 

Mal vrelý vzťah k našej obci, propagoval slovenskú populárnu hudbu ako aj slo-
venskú ľudovú hudbu po celom Slovensku ako aj v zahraničí. 

Česť tvojej pamiatke!                                                                                      PH

lo byť študované, dôležité bolo, aby bolo pracovité. 
Súca nevesta musela mať vždy aj pod posteľami aj na 
doske na cesto čisto. Takže bratia chodili do školy a ja 
som chodila pásť husi či kozy na Hôrku spolu s ďalší-
mi deťmi z Mechovej ulice. A keď som si hladná pý-
tala od babky jesť, odbila ma vetou: „Choď si niečo 
odtrhnúť zo záhrady!“ V nedeľu kupovala štvrť kila ho-
vädzieho mäsa u žida Wienera, a z toho uvarila poliev-
ku, fašírky, k tomu zemiaky a rajčinovú omáčku, teda 
všetko, čo sa doma dopestovalo, a to bol obed pre 
sedem ľudí. Ďalej ako do Nového Mesta nad Váhom 
som sa dostala až ako dospelá slečna vďaka mojim 
bratom. Brat Karol sa zamestnal v dedine pri Hlohov-
ci a ja som tam s ním nejaký čas žila, pomáhala som 
mu v obchode, v krčme a to isté sa zopakovalo s bra-
tom Juzekom na východnom Slovensku. Obsluhovať 
ľudí v obchode či v rôznych pohostinstvách mi asi bolo 
súdené, lebo táto práca ma „živila“ celý produktívny 
vek až do šesťdesiatky. Najťažšie som prežívala ob-
dobie, keď som pracovala v potravinách tu v Becko-

Foto: Dana Badžgoňová

Oslávenkyňa s dcérou Brigitou a synom Ladislavom 
a Ľ. Hajdúškom, predsedom SK.
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ve. Nikdy sa nedalo predví-
dať, koľko chleba či mlieka 
sa predá. Ak som objedna-
la viac, tovar zostal, trápilo 
ma to, ak menej, tovar chý-
bal, to ma trápilo ešte viac. 
A tie nekonečné stĺpce sči-
tovania či násobenia pri uzá-
vierkach! Neboli ešte kal-
kulačky, všetko sa počítalo 
mechanicky. Môj neurológ sa čuduje, ako dobre ešte 
aj dnes viem z hlavy počítať. Ale vrátim sa ešte do mla-
dosti. Mala som už dobre po dvadsiatke a prísna bab-
ka ma nikde nechcela púšťať. Hovorievala: „Seď, pa-
nenka, v kúte, keď budú chcieť, nájdu te.“ Jedine do 
kostola a medzi katolícku mládež som mohla ísť. A tu 
pri nacvičovaní divadla som sa dala „dokopy“ s budú-
cim manželom. Bol to veľký fešák, vyučený obchod-
ník, vedel hrať na hudobné nástroje, nečudo, že mi 
pomotal hlavu. Narodili sa nám dve deti a ja som sa 
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... je naozaj dobre. Vie to aj vnuk Mirko, ktorý s bab-
kou býva. Mohol by sa osamostatniť alebo bývať s ro-
dičmi v Novom Meste nad Váhom – ale vybral si babku. 
Je najstaršia v rodine a stále sa teší láskyplnej spoloč-
nosti detí a priateliek. Dcéra Ľubka s manželom, už na 
penzii, sú pri synovi a babke takmer denne. 

Babkina domácnosť – to je dom s dvorom a záhra-
da. Ak si myslíte, že záhrada patrí už k jej bývalým ak-
tivitám, tak sa mýlite. Doteraz sa o ňu stará. S okopá-
vaním jej pomáha dcéra Ľubka, ale pani Šatkovská 
sa stále najradšej pohybuje po záhrade s motykou 
v ruke. Ako hovorí dcéra: „Variť sa jej nechce, ale 
v záhrade – to áno!“ Voľný čas si vypĺňa čítaním ča-
sopisov a novín, lúštením osemsmeroviek. Občas na-
vštívi kamarátky alebo ony prídu k nej – poznáte ich, 
sú to Emuška Klinčúchová a Evka Gergelová. 

Jej prvým domo-
vom bol dom na Lip-
kách. Keď sa vydala, 
presťahovala sa do 
rodného domu Dioný-
za Štúra za evanjelic-
kým kostolom, ktorý 
je známy ako rechto-
rovec. Mala ešte šty-

roch súrodencov, všetci umreli v 60-tych rokoch veku, 
iba Marianna, štvrtá v poradí, oslávila 90-te narodeniny! 
Vysokého veku sa dožil aj jej otec Jozef Pavlovič, ako aj 
jeho otec, inak roľník a kostolník. Mama Zuzana Pavlisová 
pochádzala zo zemianskej rodiny zo Slatiny nad Bebra-
vou. Marianna vychodila 8 tried ev. školy v Beckove, a po-
tom pomáhala rodičom na roliach. Po narodení dcéry 
Helenky sa zamestnala na tri roky v Odeve v Novom Mes-
te nad Váhom. Bez maminej pomoci by to bolo len ťaž-
ko možné. 14. 2. 1953 sa vydala za Viktora Šatkovské-
ho (1923–1991) z Beckova (na fotke), narodili sa im dve 
deti Ľubka a Viktor. Viktor žije s rodinou v Partizánskom, 
dcéry v Novom Meste nad Váhom. Manžel Viktor Šatkov-
ský pracoval v Hydrostave v Bratislave, domov chodil len 

mOJE 90-TE NARODENINY 

u marianny šatkovskej...
na víkendy, robilo sa vtedy 6 dní v týždni. V roku 1969 po 
smrti svokry Šatkovskej prišli bývať do jej domu, kde žije 
doteraz. Doopatrovala aj svokra (umrel 92-ročný), mamu 
(umrela 80-ročná) a otca (umrel 92-ročný).

Po odrastení detí začala pracovať v zeleninovej 
záhrade u Šándora. Do JRD do živočíšnej výroby ju 
nahovoril zootechnik Liška, stala sa ošetrovateľkou 
prasníc. Vstávala ráno o 4. hodine, domov prišla oko-
lo 7. hodiny a ešte stihla vystrojiť deti do školy. Nasle-
doval celý rad prác v domácnosti, okolo hospodár-
stva a v záhrade. Celý jej život bol naplnený prácou. 
Jednoducho sa celý deň nezastavila. Vnučka Daška 
ako malá chodievala s babkou do maštale k prasiat-
kam, dodnes si na to rada spomína. Lebo vnúčatá 
Daška a Mirko trávili celé prázdniny v Beckove u bab-
ky Marianky, mama ich už 1. júla poslala z Prešova 
do Beckova... 

Pani Šatkovská pacovala v JRD do 65 rokov, vraj 
päťkrát dávala výpoveď, až naozaj odišla na dôcho-
dok. Rada sa zúčastňovala zájazdov, ktoré poriada-
lo JRD pre svojich zamestnancov. Bola dvakrát v Ne-
mecku, v Maďarsku, dvakrát v Rusku (poznávací 
zájazd, dostali sa až na Sibír a Bajkal), boli v Čechách 
a na Morave. Chodievali na Agrokomplex do Nitry (aj 
s deťmi). Ako dôchodkyňa pracovala už len doma, 
v záhrade a na roli, chovala hydinu, aj prasiatka.

Vo voľnom čase – už od mladosti, rada vyšívala 
a háčkovala. Dodnes majú odložené množstvo jej ruč-
ných prác – v tomto ju nasleduje dcéra Ľubka. Sle-
duje aj televíziu, jej obľúbeným programom je Súd-
na sieň. Ale najobľúbenejšou je predsa len záhrada...

Pripomenieme, že vo voľbách, ktoré sa konali 
14. 6. 1964 bola zvolená za poslankyňu MNV v Bec-
kove. Ale to je už dávna minulosť. Dnes je mnohé 
inak, ako bývalo v jej mladosti. 

O zdravie M. Šatkovskej sa stará vnučka Daša, za-
bezpečuje jej pravidelné návštevy lekárov a výber lie-
kov. Zdravotný stav má na svoj vek vynikajúci, lekár 
jej tvrdí, že sa pomýlili v rodnom liste aspoň o 10 ro-

Rok 1925 bol z hľadiska natality určite zvláštny a neopakovateľný, a hoci už 
nevieme, koľko detí sa v Beckove v jeho priebehu narodilo, tak zo súčasného 
pohľadu môžeme s istotou povedať, že niektoré z nich dostali veľmi dobrý zá-
klad do ďalšieho života. V čom pramenila ich mimoriadna odolnosť voči ná-
strahám osudu už neodhalíme. Poznáme len výsledok – šiesti Beckovčania 
oslavujú v tomto roku svoje 90-te narodeniny. Kytička vďaky, ktorú dostali od 
svojich najbližších i zástupcov obce, je len maličkým prejavom úcty voči člo-
veku, ktorý úspešne zvládol všetky problémy, čo život priniesol. Všetci jubilan-

ti si založili rodiny, vychovali deti, ktoré im dali vnúčatá a tie zas pravnúčatá. 
A dnes sa štyri generácie stretávajú na jednom mieste a v jednom čase, aby 
sa tešili z výnimočnej oslavy. Veď si predstavte, že ste na penzii a stále máte 
jedného z rodičov!!! 

V septembri sme zagratulovali dvom dámam – pani Marianne Šatkovskej 
(7. 9.) a pani Magdaléne Zverbíkovej (23. 9.). Návšteva pána starostu i po-
slanca so sociálnou pracovníčkou u našich jubilantiek bola veľkou inšpiráciou 
predovšetkým pre tých mladších.

kov, s čím súhla-
síme. Problémy 
má s cievami, 
krvným tlakom 
a trochu so slu-
chom. 

Babke robí 
s p o l o č n í č k u 
pravnučka Bar-
borka, každý 
deň sa spolu 
hrávajú. Bar-
borka je šťastné 
dieťa – má 2 bab-
ky a 3 prababky, 
ale najlepšie ju 
poslúcha babka Marianka. Najradšej sa hrajú na školu – 
Barborka je teraz prváčkou a doma „vyučuje“ svoju naj-
staršiu žiačku a zase naopak, babka ju učí spievať pes-
ničky z časov svojej mladosti. 

Pani Šatkovská si po celý život uchovala zmysel pre 
humor, stále žila medzi ľuďmi a s ľuďmi, doma aj v prá-
ci, a tak je to doteraz. Chodievala na zábavy, rada pra-
covala a svoju prácu mala rada, dokonca ako mladá 
hrala v divadelnom predstavení Rozmarín pod režijným 
vedením p. uč. Eleny Hrušovskej – predávala vajcia 
(čo dodnes vyvoláva úsmev na jej tvári). Po dlhé roky, 
od mladosti, spievala v ev. spevokole za p. farárov Ko-
čického, Vargu a Peťkovského. Aj jej otec bol spevák. 

Marianna Šatkovská je moderná babka, hravo zvlá-
da aj mobil. Ale najdôležitejšie je, že po celý život si 
udržala veľký zmysel pre humor.

Aké je ponaučenie z jej príbehu pre nás? Veľká ro-
dina, čistá láska detí, vnúčat a pravnúčat a ich každo-
denná prítomnosť sú najlepším liekom na starobu a sa-
motu, boja sa ho aj všetky choroby a smútky. Pevné 
rodinné putá – nie formálne, ale prepojené v srdciach. 

Naozaj krásna a šťastná žena – tak, ako ju vidíme 
na fotke. Kvetina medzi kvetmi.          D. Badžgoňová

snažila, aby mali všetko to, čo som ja nemala. Skrát-
ka, chcela som, aby boli do života dobre pripravení. 
Celý život som nevedela sedieť so založenými rukami, 
stále som mala „milión“ robôt, no a niečo sa asi nale-
pilo aj na moje deti, lebo aj ony na mojom dome stále 
niečo vylepšujú, modernizujú, presta-
vujú. Odkedy mi začalo vypovedávať 
zdravie, musím sa na nich už len prize-
rať aj s mojím verným štvornohým spo-
ločníkom Benim. Radi aj posedíme na 
lavičke, pozeráme, kto ide okolo, ale, 
žiaľ, moji rovesníci už okolo nechodia, 
a tých mladších už nespoznávam. Ale 
veľmi sa poteším a spoznávam mojich 
vnukov Rastíka, Katku, Radku a Mir-
ka a ich deti, moje pravnúčatá. Vraj im 
hovorím a pýtam sa na to isté, ale to je 
daň za vysoký vek. Jediné, čo neza-
búdam, je chuť na dobré zákusky, av-
šak ich množstvo mám kvôli cukrovke 

obmedzené. Deti mi hovoria, že trošku môžem, tak sa 
teším na ďalšie dni, aby som zo všetkého, čo život po-
núka, ešte trošku mohla.

 Rozprávanie p. Magdy Zverbíkovej zapísala jej 
dcéra Brigita Nemlahová. V Beckove 23. 9. 2015.

Môj prvorodený.

Vyrastala som medzi ôsmimi chlapcami, troma bratmi a piatimi bratrancami...
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Stojí tam už dlho, nevšímame si ho, 
bežne niet dôvodu. Veď iba raz do roka 
zažíva okamih slávy – a to na pamiatku 
oslobodenia obce, čo býva 4. apríla, 
kedy kladieme k nemu pietny veniec. 

POmNÍK V PARKu
A tak mnohým uniklo, že mu chýba do-
ska s menami padlých hrdinov prvej 
a druhej svetovej vojny. Stalo sa tak po 
Beckovských slávnostiach. Vtedy sa 
toho ukradlo viac... Doska je nevedno 
kde, nevedno u koho a na akom hro-
be (?). Tiež príklad úcty k umeleckým 
a ľudským hodnotám! 

Snáď je to znamenie, že pomník pod 
Beckovským hradom čaká – možno 
– zmena. O rok a pol, v marci 2017, 
oslávime 200 rokov narodenia nášho 
rodáka Jozefa Miloslava Hurbana. A to 
je dobrý dôvod na úpravu obecného 
parku a umiestnenie pomníka nášmu 
slávnemu rodákovi na vhodné miesto. 
Revitalizácia parku je potrebná, a tak 
dúfame, že projekty zohľadnia aj to, čo 
je na tomto mieste umelecky aj ľudsky 
hodnotné. 

Máme na mysli monumentálny 
pomník Bojovníkom za slobodu, ktorý 
je dielom významného slovenského so-
chára Františka Draškoviča. 

Objednávku zrealizoval v roku 1941. 
Pomník bol venovaný Karolovi Bóriko-
vi a obetiam prvej svetovej vojny. Bec-
kovský park bol dovtedy neupravovaný, 
zmena nastala až v lete 1940, keď sa 
pristúpilo k jeho úprave z dôvodu pri-
pravovaného osadenia nového pomní-
ka. V tom roku sa vyasfaltovala aj hlav-
ná cesta a začala sa elektrifikácia obce 
za pomoci beckovského rodáka JUDr. 
Juliána Šimka, posledného prezidenta 
Slovenskej krajiny v ČSR (Školská kroni-
ka 1900–1943; šk. rok 1940–1941), ktorý 
na rodnú obec nezabudol. 

Ešte doplníme, že presne pred 
10-imi rokmi, v septembri 2005, sa 
ukončili reštaurátorské práce na 
pomníku (Mgr. Ján Gejdoš z Chocholnej 
– Velčíc, uz.č.472/2005).

František Draškovič, významný slo-
venský sochár, sa narodil 5. apríla 1911 
v Máste, miestna časť Stupavy, kde prežil 
detstvo a mladosť.  Zomrel 3. júna 1979 
v Bratislave. Patril ku Generácii 1909. 

V rokoch 1928–1931 študoval na 
Štátnej priemyselnej kamenosochár-
skej škole v Hořiciach v Podkrkonoší 
a v rokoch 1931–1937 na AVU v Pra-
he u profesora Bohumila Kafku. Ume-
lecké štúdiá ukončil v rokoch 1937–
1938 na rímskej Accademia di Belle 
Arti u profesora A. Zanelliho. 

Po skončení štúdií získal miesto pro-
fesora kreslenia na gymnáziu v Novom 
Meste nad Váhom, kde žil a pracoval v ro-
koch 1939–1945. Vznikli tu jeho vrchol-
né sochárske diela (Slepý chlapec, bronz, 
1943,Oravská galéria; Kurič, bronz, 
1943–1944, SNG Bratislava; Ľudmila 
Podjavorinská, bronz, 1944, SNG Brati-
slava; Vzkriesenie, bronz, 1944). 

Po vojne sa usadil v Bratislave, kde 
vytvoril viacero monumentálnych diel 
v architektúre (napríklad sochy ak-
tov na fasáde Divadla P. O. Hviezdo-
slava, plastické reliéfy na novej radni-
ci), akty (Jar, 1965, Chlapec a dievča, 
1958) a fontány (1972).                   DB

Ladislav Mednyánszky patrí k ľuďom, 
ktorí po celý život milovali svoje rodisko, 
vracali sa do neho a keby nie udalos-
tí, ktoré nemohli ovplyvniť, možno by 
tu našiel aj on miesto posledného od-
počinku. Pripomeňme si, že sa narodil 
v Beckove 23. apríla 1852 a umrel vo 
Viedni 17. apríla 1919, teda pár sní pred 
svojimi 67. narodeninami. Prvých desať 

rokov života trávil v Beckove, potom sa rodina presťahovala do Strážok. Po skon-
čení štúdia v roku 1877 sa striedavo vracal do Beckova a Strážok. Každý takýto 
pobyt zanechal v ňom plno dojmov a každodenné prechádzky krajinou za rozličné-
ho počasia, svetelných podmienok aj osobných nálad dali vzniknúť množstvu diel, 
za ktorými stála beckovská krajina, hrad, lesy, voda či cesty. Rád maľoval rodinný 
kaštieľ, po ktorom dnes zostalo prázdne miesto vedľa kláštora, park aj hrad, z kto-
rého existuje množstvo detailných pohľadov. 

Dnes sa zoznámime s obrázkom domu na beckovských hradbách, ktorý bol 
medzi dielami vystavenými na dražbe, ktorú pripravila aukciová spoločnosť SOGA 
v Bratislave na 22. 9. 2015. V Soge mu dali nesprávny názov HRAD BECKOV. Uvá-
dzajú, že obraz vznikol okolo roku 1880, ide o olej na plátne rozmerov 21x34 cm 
a predávajú ho za 5000 eur, keďže v aukcii nebol vydražený. 

Toto dielo – DOM NA HRADBÁCH – sa radí do obdobia umelcovej skoršej tvor-
by, v ktorej sa venoval krajinárskym kompozíciám a menším formátom, používal la-
zúrne vrstvy a jemnejšie farby. Ako vždy v jeho diele, aj tu je dôležitejšia nálada viac 
ako pohľad na práve zobrazovaný krajinársky či architektonický objekt, v tomto prí-
pade múry domu na beckovských hradbách. Dosahuje ju kompozíciou a zobraze-

„Bolo to niekedy v roku 1958, pia-
tok popoludní. Zrazu sme začuli vola-
nie o pomoc. Na druhej strane Váhu od 
Bohuslavíc, konča JRD, kričali o pomoc 
traja ľudia v ohrození života – otec so sy-
nom a traktorista. Ich krik prehlušovalo 
húkanie sirén, ktoré oznamovalo pravi-
delné vypúšťanie vody do Váhu. Naši ob-
čania boli zvyknutí, ale oni nie. Bolo tre-
ba im rýchlo pomôcť. Na družstve boli 
v tom čase dvaja ľudia schopní pomôcť, 
a to Jozef čaňo a Pavol kročitý. Ne-
bolo kedy dlhšie premýšľať, ako previesť 
záchrannú akciu, museli rýchlo konať, 
lebo voda Váhu stúpala a životy troch ľudí 
na traktore boli ohrozené. Už vyskočili 
z kabíny na vlečku, lebo stúpala aj spod-

 Hrdinský čin roka 1958

Beckov v diele ladislava mednyánszkyho
ním atmosférických javov na 
oblohe vyvolávajúcich kon-
trasty svetla a tieňa na archi-
tektúre i zeleni a stromoch. 
Niečo výsostne aktuálne na 
niečom vyslovene historic-
kom, moment smerujúci k fi-
lozofickému zamysleniu, me-
ditácia až do metafyzických 
rozmerov. Za videním je vždy 
niečo viac, obraz je cesta do 
najhlbšieho a najhľadanejšie-
ho sveta, ktorý sa vlastne ani 
nedá zobraziť, len vytušiť. 

Dom je zobrazený z pohľa-
du od hlavnej cesty, ale zo-
brazil ho aj z opačnej strany, od parku, ako môžeme vidieť na druhom obrázku 
z roku 1890 v Galérii Judit Virág v Maďarsku. 

O aký dom ide? O dom č. 10, tzv. Jaškov, ktorý bol sekundárne pristavený k hra-
dobnému múru a k domu č. 9. Dom je jednoposchodový, nepodpivničený s pova-
lou, kde sa zachovali pôvodné detaily koruny hradieb so strieľňami a ochodzou zo 
17. stor., jednotraktový, so stredným prejazdom cez hradbu z konca 18. stor., kto-
rý slúžil ako tretí vchod do Beckova pre vojenskú posádku. V podkroví je zachova-
né neskoro renesančné komínové teleso. Viac: PhDr. Silvia Paulusová, Kultúrne dedičstvo 
Beckova, Beckov 1, WillArt Nové Mesto nad Váhom 2006, s. 166. 

Pozri: http://viragjuditgaleria.hu/en/artists/artists/M/mednyanszky_laszlo/                                           DB

ná voda, ktorá podmáčala pôdu pod ko-
lesami traktora, ktoré sa zabárali pri štar-
tovaní. Čím ďalej tým viac bolo jasné, že 
v rozmoknutej pôde sa nemohli sami vy-
slobodiť. Palo Kročitý sa prirodzene ujal 
velenia pri záchrannej akcii, narýchlo vy-
tiahli starý hájov, ktorý ležal pri družstev-
nom brehu a miesto vesiel vytrhli dreve-
né tyče z plota. Hájov sa rýchlo ocitol 
na rozbúrenej kalnej vode a dvaja chla-
pi do neho naskočili snažiac sa plavidlo 
ako tak ovládať tyčami a doplávať k po-
tápajúcemu sa traktoru na druhej strane 
Váhu. Mali veľké šťastie, lebo za naozaj 
ťažkých podmienok napokon preplávali 
a tak vykonali hrdinský čin, ktorý nemal 
v histórii Beckova obdobu.“ 

Dnes sú obaja aktéri už nebohí, 
ale ich čin zostal v pamäti Jána Čike-
la natrvalo: „Pavol Kročitý o tom ne-
skôr hovoril: „Len s jediným človekom 
v Beckove som to mohol dokázať, a to 
bol Jozef Čaňo!“ Musíme si uvedomiť, 
že Jozef Čaňo mal päť detí, ale v roz-
hodujúcej chvíli nezaváhal a riskoval 
svoj život, rozhodol sa okamžite, bez 
pochybností skočil do nespoľahlivého 
plavidla na rozbúrenej vode. Topiaci 
sa mali šťastie – pomoc prišla pros-
tredníctvom týchto dvoch odvážnych 
chlapov. Svedkom bol vtedy mladý 
Ján Čikel (22. 6. 1934), ktorý v JRD 
brigádoval ako šofér, ako aj ďalší ľu-
dia, ktorí sa zbehli na volanie o po-

moc, lebo sa vracali zo zmeny v Hyd-
rostave.

Pavol Kročitý s Jozefom Čaňom to-
piacich sa naložili na čln a preplávali už 
spoločne na pravý breh Váhu. Traktor 
tam zostal ešte niekoľko dní, vytiahli 
ho, až keď opadla voda. Po záchran-
cov poslali auto z JRD. 

Ján Čikel tento príbeh vyrozprával aj 
v trenčianskom rádiu, odvysielali ho nie-
kedy dopoludnia. Žiaľ, v obecnej kro-
nike o tejto udalosti záznam nenájde-
me, ani v školskej. V tom čase, od roku 
1948 do 1964, obec nemala kroniká-
ra, záznamy sú doplnené dodatočne.          

 Rozprávanie Jána Čikla zapísala 
7. 10. 2015 Dana Badžgoňová
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 (166) Dňa 23. IX. 1945 konala sa veľkolepá sláv-
nosť rázu cirkevného z príležitosti základnej prestavby 
a stavby veže kostola ev. a. v. v Beckove. Dľa sprá-
vy podanej dp. Jurajom Kočickým, ev. a. v. farárom 
(1) vydanej vo forme vkusnej a fotografickými sním-
kami ozdobenej novej brožúre, náklad stavby chrá-
mu činil 885.931,45 Kčs a uhradený bol obetinami 
cirkevníkov, podporami župy trenčianskej, obce Bec-
kov, veľkoslov. Ev. a. v. cirkvi Vieska beckovská, rôz-
nych inštitúcií a jednotlivcov, darmi cirkevníkov, ruč-
nými prácami a povozmi cirkevníkov. Slávnosť mala 
nezabudnuteľný ráz a deň bol sviatkom blízkeho i ďal-
šieho okolia. Do obce došlo veľmi mnoho vzácnych 
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Z OBECNEJ KRONIKY – ROK 1945 strany v Kronike č. 166 až 167 (dokončenie z BN č. 3/2015). 

a milých hostí a slávnostný akt posviacky novostavby 
kostola konal vdp. biskup Dr. Samuel Štefan Osuský, 

(167) ktorého pri slávobráne pred obcou očakávali 
zástupcovia Okresného národného výboru, Miestne-
ho národného výboru a nesmierne mnoho obecen-
stva. Na uvítací predslov uvedených odpovedal dlhým 
a krásnym prejavom vdp. biskup, odobral sa potom 
k druhej slávobráne pred ev. a. v. farským úradom 
postavenej, kde ho uvítali zástupcovia rôznych cir-
kevných inštitúcií. Potom nasledoval akt cirkevnej po-
sviacky, v rámci ktorej mal kázeň vdp. biskup, kázeň 
bola vysielaná ampliónom, lebo kostol, pravdaže, ne-
mohol pojať množstvo veriacich a hostí, ktorí došli do 

Beckova. Počasie bolo krásne, a tak celý deň s kaž-
dou časťou programu sa vďaka Bohu veľmi dobre vy-
daril. Večer Združenie mládeže v rámci divadelného 
predstavenia zahralo divadelnú hru. 

Koniec strany a záznamu. Kronikárom bol v rokoch 
1939 až 1947 notár Kazimír Ilavský. 

Prepísala DB
Poznámka: 1. Juraj Kočický bol v Beckove evanjelic-
kým a. v. farárom v rokoch 1937–1960. Narodil sa 12. 11. 
1908 v Haluziciach a umrel 3. 3. 1960, pochovaný je 
v Beckove. Prestavba kostola trvala od leta 1943 do 
konca roka 1944. Počas vojny bol prenasledovaný za 
svoju pomoc židovským spoluobčanom.

Prišla jeseň a počasie je znovu o čosi sychravejšie. Október sa schyľuje ku 
koncu a november je predo dvermi. Aj to nám pripomína, že sa blíži Pamiatka 
zosnulých. Tento sviatok slúži na to, ako už prezrádza aj jeho názov, aby sme 
spomínali na svojich zosnulých, ktorí nás opustili a predišli nás z tejto časnosti 
do večnosti. Isteže si na našich zosnulých spomíname aj inokedy, avšak počas 
týchto sviatkov sa chceme stretnúť s ostatnými pozostalými, aby sme, naprí-
klad pri hroboch našich zosnulých na nich spomínali a ďakovali Pánu Bohu, že 
sme ich mohli poznať. Spomínam si, ako sa pohľad na tento sviatok u mňa vyví-
jal. To preto, lebo keď som bol malý a chodievali sme na cintorín, tak som tých 
ľudí, ktorí tam boli pochovaní, nepoznal. Ako čas plynul a postupne mi zomrela 
prababka, dedko a babka, tak som tento sviatok vnímal akosi inak, snáď váž-
nejšie, možno ako viac potrebný, pretože som videl väčší význam spomínať na 
tých, ktorých som osobne poznal a bolo medzi nami puto. Avšak tohtoročné 
sviatky Pamiatky zosnulých sú pre mňa ešte viac iné. Pominulé sviatky sme 
chodievali na cintorín ako rodina, teda s mamou, otcom a sestrou. Tento rok to 
bude však iné. To preto, lebo nedávno nás opustil otec. Je tu prázdne miesto 
a ostali iba spomienky. Ostala pamiatka. Ostali veci, ktoré nám už otca len pri-
pomínajú. Jednou z nich je miesto, kde je pochovaný. Je to jeden zo záchyt-
ných bodov, o ktorý sa môžeme ako rodina „oprieť“ pri našom spomínaní a pri-
pomínať si to, čo nám po milovanej osobe ostalo. Čas sa už nedá vrátiť späť, 
spomienky áno, a tak i tento čas, ktorý prichádza v podobe Pamiatky zosnu-
lých využime na to, aby sme si vybavili spomienky na tých, ktorých sme milovali 
a po ktorých nám ostali iba spomienky. Avšak aj tieto spomienky sú pre nás 
darom od Pána Boha. Autor množstva kresťanských kníh ako je Narnia či Rady 
skúseného diabla C. S. Lewis sa veľmi ťažko vyrovnával so stratou manželky. 
Hovorí: „Pozerám na nočnú oblohu... Je snáď v tom nekonečnom priestore 
a čase niečo istejšieho, než to, že aj keby som všetko prebádal, nikde by som 
nenašiel jej tvár, hlas a dotyk? Zomrela. Je mŕtva. Je tak ťažké to slovo po-
chopiť a vštepiť si ho do pamäti? Neostala mi po nej žiadna dobrá fotografia. 
Dokonca ani vo svojich vlastných predstavách si nedokážem jasne vybaviť jej 
tvár...“ C. S. Lewis vnímal prvé dni po odchode manželky dosť pochmúrne, 
avšak o niečo neskôr opísal svoju skúsenosť takto: „Dnes zavčasu ráno sa sta-
lo niečo celkom neočakávaného. ...po desiatich zachmúrených dňoch, kedy 
šedá obloha visela nízko nad zemou a vzduch bol presiaknutý nehybnou, tep-
lou vlhkosťou, sa rozžiarilo slnce a vial svieži vánok. A náhle – práve v okamihu, 
keď som skoro vôbec netrúchlil po H. - sa mi nádherným spôsobom vynorila 
v pamäti. Áno, bolo to niečo takmer ešte lepšie než spomienka – taký okamžitý 
nevyjadriteľný dojem. Povedať, že to bolo ako stretnutie, by bolo nadnesené; 
a napriek tomu v tom bolo niečo, čo ma zvádza, aby som to tak označil. Bolo 
to, ako by mi niekto naddvihol môj zármutok a tým odstránil priehradu...“ Prečo 
to spomínam? Spomínanie na zosnulých môže mať skutočne rôzne podoby. 
I tu sme videli, že C. S. Lewis nespomínal vždy rovnako a že spomínanie na 
zosnulých môže byť i príjemné. Keď na Pamiatku zosnulých navštevujem cin-
toríny, medzi moju obľúbenú aktivitu patrí čítanie epitafov na náhrobných kame-
ňoch. Najviac ma zaujmú citáty z Božieho slova. Na jednom hrobe v cintoríne 
mojej rodnej dediny je napísaný tento citát z listu Filipským: „Ale naša otčina je 
v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista“. Tu prejdem 
ku kresťanskej nádeji, s ktorou môžeme spomínať na našich zosnulých. Ak 
mali vieru v Spasiteľa, môžeme s istotou na nich spomínať ako na tých, ktorí sú 
už v svojej nebeskej otčine a my sa tam s nimi raz zídeme. Ja som ešte stále, 
ako hovorí žalmista, „len hosťom na zemi“ a verím, že raz ma Pán Boh vezme 
do mojej otčiny v nebesiach. Keď spomínam na zosnulých v Kristu Pánu pod 
týmto zorným uhlom Božieho slova, tak musím spomínať ako ten, ktorý je hos-
ťom na tejto zemi, na tých, ktorí sú už v nebeskej otčine. A toho istotu nám dáva 
Pán Ježiš Kristus, ktorý povedal: „Ja som vzkriesenie a život - kto verí vo mňa, 
bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ Nech aj 
tieto slová nášho Pána sa nesú týmito sviatkami Pamiatky zosnulých a potešujú 
vás! To vám zo srdca prajem!

Mgr. Dušan Vaňko, evanjelický a. v. námestný farár

Nemusela som dlho plánovať, táto návšteva bola pod-
nietená telefonátom z CSS na Bernolákovej ulici v No-
vom Meste nad Váhom. Bol za tým jeden z našich – áno, 
v centre sa starajú, koľko môžu o svojich obyvateľov, aby 
im chýbalo čo najmenej. Samozrejme, je veľa problémov, 
ktoré riešiť nemôžu. Mnohé si priniesli klienti do nového 
domova z toho svojho pôvodného. Niečo sa na človeka 
nalepí a nie a nie sa toho zbaviť. Patrí to, žiaľ, k životu, kaž-
dý s tým musí zápasiť, ako sa dá a ako vie. 

Najstarším obyvateľom rátané podľa dĺžky pobytu v zaria-
dení je Pavol Ružička, ktorému všetci hovoria Palko. Po smr-
ti rodičov musel do domova v Beckove a od 1. 1. 2007 s ce-
lým domovom prešiel do novučičkého CSS v Novom Meste 
nad Váhom. Adaptoval sa výborne, vychádza si so spolubý-
vajúcimi aj so zamestnancami domova. Na Beckov si spomí-
na a všetkých pozdravuje – a Milanka Záhumenského zvlášť!

Marta Režná, rod. Štefániková tiež prešla 
z bývalého DD a DSS v Beckove do CSS v No-
vom Meste nad Váhom. Trochu to skomplikovalo 
život jej mame, ktorá ju v Meste navštevuje len raz 
do mesiaca. Marta má amputované nohy a nebyť 
vyhrnutých nohavíc by sme to ani nespoznali. Na-
učila sa chodiť na protézach, a tým získala viac 
možností trávenia voľného času. Najradšej vyší-
va, aj dne sa ponáhľala na lavičku vo dvore, aby 
na slniečku pokračovala v ručnej práci.

Ivan klinčúch je jediný cestovateľ z domo-
va do domova a späť. Už raz tu bol, ale vrá-
til sa, aby požiadal o služby znovu. Teraz už 
zostane. Má mobilného spolubývajúceho, ako 
dobre, lebo sám už nemôže na nohy, žiaľ, zo-
stal ležať. Ťažký údel, ale musí vydržať. Choro-
ba sa u neho zabývala, zdá sa, že natrvalo. Na 
Beckov si často spomína. Kto môžete, príďte ho pozrieť – prineste mu kúsok z jeho domova...

Július Šimončič je asi služobne najmladší Beckov-
čan v CSS v Novom Meste nad Váhom. V dedine predal 
dom a prišiel sem, ale stále si nezvykol. Hľadá a čaká, 
ale bolesť je hlboko v jeho duši, neodstráni ju žiadna 
opatrovateľka či sestra. Ani zdravotný stav nie to, čo bý-
val, a tak sa trápi. Je sám, a to neprospieva jeho zdra-
viu telesnému ani duševnému. Ak môžete, nájdite si čas 
a príďte na kus reči, ale prineste mu len dobré slovo. 

Jesenný deň, pondelok 28. septembra 2015, nebol 
ako ktorýkoľvek iný deň. Skoro ráno, okolo piatej hodi-
ny, kto vstal, mohol pozorovať zatmenie mesiaca. Cez 
deň svietilo slnko, teplota 17 stupňov. A v dopoludňaj-
ších hodinách som sa stretla so štyrmi Beckovčanmi, 
ktorí žijú kúsok od nás, ale zväčša bez nás. Nič s tým 
neurobíme?                                    Dana Badžgoňová

Návšteva seniorov v CSS 
v Novom meste nad Váhom

pamiatka zoSnulých
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Prvá otázka – aká 
je to púť? Hovorí sa, 
ak sa chceš stať svä-
tým, choď do Ríma. Ak 
chceš spoznať Boha, 
choď do Svätej zeme 
a ak chceš spoznať 
sám seba, choď do 
Santiaga de Composte-
la. Trasa pútnikov do 
Santiago de Composte-
la alebo Cesta svätého 
Jakuba (špa. Camino 
de Santiago) je názov 
púte vedúcej ku kated-
rále v Santiagu de Com-
postela v španielskej 
Galícii. Čím je vlastne 
toto miesto významné 

pre zvyšok sveta? Toto hovorí história: Už od 5. storočia existovali zmienky, podľa 
ktorých mal svätý Jakub starší, brat apoštola Jána hlásať evanjelium v Španielsku. 
Po návrate do Palestíny bol na príkaz kráľa Herodesa sťatý a mŕtve telo sa malo do-
stať do Španielska. Jakubovi učeníci ho pochovali na mieste, ktoré neskôr v roku 
830 objavil jeden galícijský pastier. Biskup Theodomir z Írie Flavie prehlásil objavené 
relikvie za pravé a vtedajší kráľ Alfonz ll. Cudný dal na počesť Jakuba staršieho (špa-
nielsky Santiago) na mieste nálezu postaviť baziliku a pri nej benediktínsky kláštor. 
Povesť o hrobe apoštola sa rýchlo rozšírila a v krátkom čase sa v 9. storočí Santia-
go de Compostela stalo významným cieľom pútnikov. Na trase vznikali nové mestá, 
chrámy a kláštory zriaďované mníšskymi a rytierskymi rádmi. Po ceste kráčali osob-
nosti ako Karol Veľký, František z Assisi, Izabela Kastílska. Všade vôkol je očividný 
nielen kresťanský, ale aj rímsky, keltský a arabský vplyv. Od 15. storočia dochádza 
však k úpadku pútnictva vinou morových epidémií, vojen a púť skoro celkom zanikla. 
Pápež Ján Pavol II. navštívil mesto v roku 1982 a v roku 1989. V roku 1987 vyhlásili 
Camino de Santiago (Cesta do Santiaga) za Európsku kultúrnu cestu a v roku 1993 
ho zapísali do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Pred 10 rokmi som prvýkrát sledovala dokumentárny film o tejto púti a celkom ma 
to zaujalo. Reakcia na to bola, že možno aj ja by som raz na takúto púť išla. Asi pred 
dvoma rokmi sa mi do rúk dostala kniha od P. Coelha Pútnik z Compostely. Čítala 
som ju niekoľkokrát a moje rozhodnutie sa zavŕšilo. Idem! A tak sa aj stalo. 

30. septembra som sa v Bratislave stretla s ďalšími ôsmimi pútnikmi a naša spo-
ločná púť sa začala. V aute padlo rozhodnutie, že pôjdeme francúzskou kráľovskou 
cestou. Táto cesta sa začína zo stredovekého mestečka Saint Jean Pied de Port na 
úpätí francúzskych Pyrenejí a je dlhá 800 km do Santiaga de Compostela. Začali 
sme tam, ale len niekoľko kilometrov. Prespali sme v Taizé – malá dedinka vo Fran-
cúzsku, kde sa stretávajú rôzne náboženstvá sveta v jednej komunite. Dnes tvorí 
komunitu v Taizé viac ako 100 bratov. Pochádzajú tak z katolíckej ako aj z rôznych 
protestantských cirkví z približne 30 národov. Už svojou jednoduchou existenciou 
je komunita „podobenstvom spoločenstva“, ktoré chce svojím životom, byť znakom 
zmierenia medzi rozdelenými kresťanmi a národmi. Založil ju brat Roger. Hneď ráno 
naša púť pokračovala. Okolo polnoci sme prišli do Španielska, mesto Burgos. Ke-
dysi hlavné mesto Starej Kastílie (dnešné Španielsko). Polnoc. Peťo, šéf našej sku-
piny, zavelil, že spíme v stanoch. A tak sme si našli detské ihrisko, kde sa rozložili 
stany a išlo sa spať. Ja som si našla miestečko v detskom domčeku. Spala som až 
do času, kým mi do očí nezasvietilo svetlo. Po uvedomení si, že nie som doma, som 
zistila, že stojí pri mojom nocľažisku policajt. Po úmornom vysvetľovaní (rukami, no-
hami, anglicko-rusky) pochopil, že som pútnička do Santiaga. Vtedy som prvýkrát 
počula slovo peregrinos (pútnik). Ráno nás zobudila zima. Mrzlo. Pochopili sme 
všetci, že naša púť sa už naozaj začína. A tak sme teda vyšli. Ani vo sne sme netu-
šili, že prechádzame najobávanejšou časťou Jakubovej cesty – Meseta. Je to roz-
ľahlá náhorná rovina centrálneho Španielska, pre stredoeurópana nezvykle prázdna 
krajina so starou rímskou cestou Via Aquitania. Tento dlhý úsek, rovný ako pravítko, 
leží v rovine, kde nie sú takmer žiadne stromy, žiadny tieň. Rimania po nej dopra-
vovali zlato vyťažené v baniach Las Médulas z Astorgy do francúzskeho Bordeaux. 
Počas prechádzania Mesetou treba mať zvlášť na zreteli pitný režim. Človek prechá-
dza úsekmi, kde aj 15-20 kilometrov nemá možnosť doplniť si zásoby pitnej vody. 
A tak sme si ešte niesli denne, okrem všetkých vecí, aj tri litre vody, aby sme neum-
reli od smädu. Posledným regiónom, ktorým sme na ceste do Compostely prechá-
dzali, bola Galícia. Zelená Galícia so stáročnými gaštanovníkmi, eukalyptovými les-
mi, priesmykmi, kde sme prechádzali malými dedinkami s kamennými domčekmi, 
kde zastal čas a kde nikde inde v Španielsku nezanechali prastaré predkresťanské 
kultúry toľko stôp, ako tu. Počas púte sme prespali aj v dedinke O Cebreiro. Je to 
dedina z čias Keltov. Vo vzduch cítiť akoby mágiu a hmla ešte umocňovala naše po-

Svätojakubská pešia púť do Santiaga de Compostela
city. Vrátane trubača, ktorým začína aj končí deň, vrátane Keltov, vrátane kostola, 
vrátane legendy. Legenda hovorí o tom, ako istý kňaz v mal svätú omšu a počas nej 
zapochyboval, že v ruke drží naozaj Pánovo telo. Následne sa na paténe hostia pre-
menila na mäso, skutočne sa z nej stalo Telo Kristovo. Majú ju tam vystavenú v zlatej 
monštrancii v kostole.

Ďalším nádherným mestom, kde sme aj prespali bol Samos. V tomto mestečku 
sa nachádza najstarší benediktínsky kláštor sv. Xuliána v Európe. Vznikol v 10. sto-
ročí. A práve v tomto kláštore sme na našej púti aj prespali. Do kláštora sme prišli 
veľmi unavení a vyčerpaní. Tu sme zistili jednu nemilú vec, že tu nemajú kuchyňu 
a bolo tam zima. Veci sme si sušili na posteliach a v posteliach. Medzi hrubé deky 
sme si podávali veci a ľahli sme si na ne. Ráno sme mali pocit, že sú trolinku usu-
šené. Ale to bolo naozaj iba nahováranie! V tomto kláštore nás privítali priateľsky. 
A keďže sme prišli na sviatok patróna kláštora, tak sme boli účastníkmi slávnostnej 
večere, ktorá bola o pol desiatej večer. Ochutnali sme španielske špeciality, rôzne 
koláčiky z rýb, mäsa a cukrovinky, ktoré si mnísi vyrábajú v kláštore. Ďalším našim 
zastavením na púti bol Portomarín. Medzi Samosom a Portomarínom narazíte na 
míľnik, ktorý povzbudí každého putujúceho. Oznamuje, že cieľ cesty, Santiago de 
Compostela, je vzdialený už len 100 kilometrov. A potom to už išlo dolu brehom 
doslova. Naša cesta sa chýlila ku koncu. Nebol to beh, ale boli to ubolené, krvavé 
nohy, bolestivé chrbtice, ruky. Ale v srdci rástla túžba a hlavne dobrodružstvá. Na 
našej ceste sme stretli neuveriteľne veľa zaujímavých ľudí. Každý deň bol naozaj 
novým dobrodružstvom a úplne novým - iným zážitkom. Stretávali sme časom stále 
tých istých ľudí (mali sme obyčajne rovnaké tempo) a proste to bolo fakt super! Po-
čas putovania sme sa zdravili Buen camino (požehnanú cestu prajem). Keď sme 
sa znova stretli - zvítali sme sa ako starí známi a vyrozprávali sme dobrodružstvá, čo 
sme zažili! Všetci sme mali rovnaký cieľ, všetci sme boli pútnikmi a to nás spájalo. 
Putovali sme od 7.00 rána a púť trvala asi tak do 15.30 hod. Do tohto času sme sa 
dostali do albergue (ubytovňa pre pútnikov). Pas pútnika (Credencial) vás opráv-
ňuje ubytovať sa v Albergue (ak nie je plný). A ak je plný, spíte vonku pod holým 
nebom, čo sa nám počas púte stalo. Často sa stalo, že tieto ubytovne síce kuchy-
ňu mali, ale nebolo tam hrncov, ani riadov. No a tak som ponúkla dva malé ešusy, 
kde sme si komplet navarili jedlo a aj sme ho spolu jedli. Všetko jedlo sa stalo spo-
ločným a ak niekto z putujúcich nemal, tak sme ho zavolali k nášmu stolu. A vtedy, 
akoby z jedla neubúdalo. Boh nám požehnával všetko. 

A prišlo ráno 11. október. Prekročili sme hranice mesta Santiago de Composte-
la. Naše kroky sa ponáhľali ku katedrále. Tu sa skončila naša púť. Padli sme na 
kolená a ďakovali Bohu, že riadil naše dni a kroky. Za všetko, čo sme po ceste za-
žili. Bolo to niečo krásne, všetci sme sa radovali a objímali. Nemysleli sme už viac 
na boľavé nohy, na otlaky a únavu. Mysleli sme iba na to, že sme to dokázali! Spo-
ločne sme potom odišli na sv. omšu, kde sme nepriniesli len seba, ale aj všetkých 
svojich drahých, ktorých sme nechali doma. Omša bola o 12.00 pre všetkých, 
ktorí v ten deň ukončili svoju púť. Katedrála bola plná pútnikov! Niekoľko tisíc ľudí, 
neviem presne odhadnúť koľko. Nadšené tváre pútnikov, radosť, pokora a vďač-
nosť – tým bola presiaknutá celá omša. Po omši sme vyšli za oltár a objali sochu 
sv. Jakuba. Celá púť bola jedným z najkrajších zážitkov v mojom živote, na ktorý 
asi nikdy nezabudnem...                                                       Martina Striežencová

Výrok známeho nemeckého filozofa hovorí: „Kto hovorí cudzím jazykom len 
trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“

Naučiť sa nový jazyk, podobne ako naučiť sa hrať na hudobný nástroj, si vy-
žaduje isté úsilie, ale oplatí sa to. A cesta do cieľa môže byť rovnako radostná 
ako samotný cieľ, čo môže potvrdiť každý, kto sa na ňu vydal. Ovládanie jazyka 
pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. Ľudia, ktorí sa ešte nezačali 
učiť cudzie jazyky, môžu pociťovať obavy alebo strach, ako keď sa na more díva 
človek, ktorý nevie plávať. Štúdium jazyka sa trošku podobá tomu, keď sa človek 
učí plávať – po prvom ponorení to už ide prekvapivo rýchlo. Vo všeobecnosti sa 
predpokladá, že najlepšie sa jazyky učia deti. Majú pružnejšie myslenie, menej 
zábran, množstvo času a rady napodobňujú, čo im veľmi pomáha.

A prečo spomínam cudzie jazyky? 26. september je Európsky deň jazy-
kov. Oslavuje sa od roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov. Jedným 
z hlavných cieľov je podporovať výuku cudzích jazykov medzi všetkými občan-
mi Európskej únie. Európska únia má 24 úradných a pracovných jazykov. Sú 
to: anglický, bulharský, český, chorvátsky, dánsky, estónsky, fínsky, francúz-
sky, grécky, holandský, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, 
poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a ta-
liansky jazyk.

V celej Európe si každoročne v tento deň pripomíname jej jazykovú a kul-
túrnu rozmanitosť, ako aj význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium 
a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti.

 Ing. Darina Jarábková

Európsky deň jazykov
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Encyklika Lauda-
to si´(O starostlivos-
ti o náš spoločný do-
mov) 
Vydavateľ: Spolok svä-
tého Vojtecha, 2015

Pápež František napísal v trojročnom období svoj-
ho pontifikátu veľké množstvo príhovorov, mnoho ta-
kých, ktoré ani nepredniesol, pretože nachystaný 
prejav náhle spontánne zmenil či upravil. Pápež má 
vynikajúcu schopnosť improvizovať, ale aj vytrvalo od-
krývať tajomstvá ľudskej spoločnosti či ľudskej duše. 
Z týchto všetkých textov však vynikajú dve unikátne 
knižky: Prvá kniha Apoštolská exhortácia Evange-
lii gaudium (o ohlasovaní evanjelia v súčasnom sve-
te) vznikla v prvom a druhá Encyklika Laudato si´ 
v treťom roku pápežovho pontifikátu. Obe pokladám 
za hodné Beckovských novín, aby som aspoň letmo 
oboznámila čitateľov s najsledovanejším pápežom vô-
bec. Tá prvá je o tom, že dnešný svet potrebuje ra-
dostnú zvesť, pretože radosť mu chýba. Je v nej preni-
kavý pohľad do poslania kresťanov a vôbec každého 
človeka, aby bol človekom s veľkým Č, teda Člove-
kom, ktorý má svoju dôstojnosť, nech by patril do tej 
najchudobnejšej vrstvy v spoločnosti. Ale o tom há-
dam nabudúce!  

Slovo exhortácia znamená napomenutie a encykli-
ka pápežský okružný list. Jeho slová zasahujú do ži-
vého a celý svet ich skloňuje vo všetkých pádoch a vo 
všetkých médiách. Existuje nekonečné množstvo 
článkov a komentárov k týmto unikátnym dielam. Obe 
sú písané typickým Františkovským štýlom – sú veľ-
mi úprimné, plné postrehu, nehy a lásky k stvoreniu 
i k človeku. Mňa osobne obe veľmi zaujali, aj keď to 
nie je ľahké ani lacné čítanie. Nekĺže sa po povrchu, 
ale ide pod kožu a môžeme povedať, do srdca každé-
ho, kto ich začne čítať. Čo napísať, aby ste, milí čita-
telia, siahli po týchto tituloch? 

Keď sa pozriem spätným pohľadom na posledných 
troch pápežov, prichádza mi na um obraz troch lodí: 
Svätý pápež Ján Pavol II. bol ako obrovská výletná 
loď, ktorá na svoju palubu pozvala a zobrala všetkých 
ľudí, hľadajúcich Nebeského Otca. Pápež Benedikt 
XVI. ako šikovná plachetnica nastavil plachty závanu 
Ducha Svätého, aby sa nechal viesť do hlbín poznania 
Boha, ktorý je Láska a aby toto stále nové posolstvo 
preložil do zrozumiteľného jazyka všetkým ľuďom. Te-
ológ par excellence, hovorí sa, že najvzdelanejší pá-
pež v dejinách Cirkvi a zároveň modliaci sa pokorný 
služobník Boží.

A čo súčasný Svätý Otec? Pápež František je ako 
ľadoborec! S chatrným zdravím s polovičkou pľúc, ko-
ženou taškou v ruke a v starých vychodených topán-
kach láme všetky konvencie a ľad, ktorý zviera ľudské 
srdcia do studeného panciera ľahostajnosti. S po-
známkou istého kardinála – Pamätaj na chudobných! 
– ktorú počul na začiatku svojho pontifikátu, je verný 
tomuto odkazu. Učí nás zohrievať studený svet láskou 
a otvára oči pravde o tom, čo všetko nám Pán Boh 
daroval a čo všetko sme svojím pričinením pokazili. 

Názov „Laudato si´“ znamená „Buď pochválený“. 
Je vlastne citáciou slov sv. Františka z Assisi z jeho 
„Chválospevu stvorenia“, ktorý je známy aj pod ná-
zvom „Pieseň brata Slnka“. V jednej mládežníckej 
piesni, ktorá má korene v tejto svätcovej modlitbe, sa 
oslavuje Pán týmito slovami: 

R: Lodato si, o mi siňore, lodato si, o mi siňore, 
lodato si, o mi siňore.

Za to, že nám všetko dávaš, nielen v zdraví 
zachovávaš, vždy sa naším bratom stávaš. 

Pápež František
Za to, že si stvoril more,

mesiac, hviezdy, ranné zore,
všetky rieky, všetko hore.

Encyklika, ktorá sa vo viac než v dvesto bodoch 
venuje starostlivosti o životné prostredie a o člove-
ka, je určená nielen katolíkom, ale všetkým ľuďom 
na svete. Český kňaz a biológ Marek Orko Vácha 
– milovník Zeme a všetkých jej stvorení, zhodnotil 
na tlačovej konferencii v Prahe novú pápežskú en-
cykliku slovami: „Myslím, že skutočne ide o prelo-
mový text.“ 

Kniha vychádza z myšlienky, že naším spoločným 
domovom je celá planéta. Podľa Váchu „sa pápež 
obracia ku všetkým preto, lebo problém ochrany ži-
votného prostredia nie je schopná vyriešiť žiadna 
jedna cirkev alebo štát. Problém je taký obrovský, 
že sa celé ľudstvo musí spojiť, aby sa s ním pokúsilo 
vysporiadať.“ Taktiež hovorí, že „encyklika tak i kres-
ťanom pripomína, že ochrana prírody nie je voľno-
časovou aktivitou, ale povinnosťou každého z nás.“ 
(Internet)

„Aký typ sveta chceme odovzdať tým, ktorí prídu 
po nás, deťom, ktoré vyrastajú?“ (160). Túto otázku 
kladie pápež František všetkým ľuďom. Pápež svo-
jou múdrosťou preniká hlboko do podstaty problé-
mov a v podrobnej analýze s jemu patričnou nehou 
ku kráse v stvorení dáva riešenia. V jeho slovách za-
znieva prísna pravda, ale aj súcit k ľudstvu, ktoré už 
pije jedy našej poškodenej zeme. No pokiaľ môžeme 
povedať: A predsa sa točí!, ešte stále nemusí byť ne-
skoro! Máme mnoho vo svojich rukách, veď Boh nám 
daroval toto všetko, aby sme to múdro spravovali. Pá-
pežove poetické vyjadrenia sú popretkávané odbor-
nými pasážami, ktoré môžu konkurovať aj skutočným 
vedeckým textom. 

Páči sa mi, ako sa pápež odvoláva na pasáže múd-
rosti a myšlienok z rôznych konferencií a príhovorov 
predchádzajúcich pápežov i ekumenických predsta-
viteľov cirkví, ktorým záležalo na Božej pravde a vná-
šali ju medzi ľud. Pri písaní tejto knihy sa František 
inšpiroval myšlienkami konštantínopolského ekume-
nického patriarchu Bartolomeja, ktorý sa tomu už 
dlhšie venuje v Pravoslávnej cirkvi a ako mozaiku ich 
predkladá celému svetu (por. Svet kresťanstva – inter-
net). Vstúpme však priamo do Laudato si´:

Patriarcha Bartolomej poukázal predovšetkým na 
nevyhnutnosť, aby sa každý kajal z vlastného spô-
sobu, ktorým zneužíva planétu, pretože „v tej miere, 
v akej spôsobujeme malé ekologické škody“, sme 
povolaní uznať „svoj príspevok, malý alebo veľký, 
k zhoršovaniu a ničeniu životného prostredia.“ „...
zločin proti prírode je zločinom proti nám samotným 
a hriechom proti Bohu“ (8). Bartolomej tiež „navr-
hol, aby sme prešli od konzumu k obeti, od chamti-
vosti k  štedrosti, od plytvania k schopnosti podeliť 
sa - v askéze, ktorá „znamená učiť sa dávať, nielen 
sa vzdávať. Je to spôsob milovania, postupného 
prechodu od toho, čo chcem, k tomu, čo potrebu-
je Boží svet. Je to oslobodenie od strachu, nenásyt-
nosti a závislosti“. 

Áno, tieto slová pápež František prijímal už dlh-
šie obdobie od svojho, môžeme povedať – veľkého 
priateľa patriarchu do svojho citlivého srdca a dnes 
sa delí so svojimi objavmi a ponúka aj riešenie. Pat-
riarcha ďalej píše: „My kresťania sme okrem toho 
povolaní „prijímať svet ako sviatosť spoločenstva, 
ako spôsob zdieľania s Bohom a s blížnym na glo-
bálnej úrovni. Je naším pokorným presvedčením, že 
božské a ľudské sa stretáva v tom najmenšom de-
taile nezošívaného odevu Božieho stvorenia, dokon-
ca v najmenšom zrniečku prachu našej planéty“ (9).

Hľa, aké nádherné metafory, aké vnímavé slová! 
Na ďalších stránkach nájdeme slová pápeža, že je 
chvályhodné a obdivuhodné, ako sa veda a techni-
ka snaží riešiť problémy vytvorené človekom. „Keď 
však pozorujeme svet, vidíme, že úroveň ľudské-
ho zásahu nezriedka slúži financiám a konzumizmu 
a v skutočnosti spôsobuje, že zem, na ktorej žije-
me, stráca bohatstvo a krásu, stáva sa obmedze-
nejšou a nevýraznou, zatiaľ čo rozvoj technológií 
a konzumných ponúk napreduje bez obmedzenia. 
Nahovárame si, že môžeme nahradiť neopakova-
teľnú a nenapodobiteľnú krásu inou, ktorú si sami 
stvoríme“ (34). V 41. bode sa spolu s Konferenciou 
katolíckych biskupov na Filipínach pýta: „Kto pre-
menil nádherný morský svet na podmorské cintorí-
ny bez života a farby?“ (41).

Pápež hovorí aj o mentálnom znečistení interne-
tom, v ktorom vyzýva, aby „tieto prostriedky prispeli 
k novému kultúrnemu rozvoju ľudstva a neničili jeho 
najhlbšie bohatstvo. Pravú múdrosť, ovocie uvažo-
vania, dialógu a veľkodušného stretnutia medzi ľuď-
mi nemožno dosiahnuť zhromažďovaním dát, ktoré 
napokon človeka zahltia a popletú... Vytvára sa nový 
typ umelých emócií, ktoré sa viažu skôr na zariade-
nia a obrazovky, než na ľudí a prírodu. Súčasné pro-
striedky umožňujú, aby sme navzájom komunikovali 
a vymieňali si poznatky a pocity. Niekedy nám však aj 
bránia nadviazať priamy kontakt s úzkosťou, chvením, 
radosťou toho druhého a so zložitosťou jeho osobnej 
skúsenosti“ (47).

Laudato si´ v poslednej 6. kapitole o Výchove 
a ekologickej spiritualite hovorí o inom životnom štý-
le, chce vychovať ľudstvo k spojenectvu medzi ľuďmi 
a životným prostredím, ktoré ponúka radosť a pokoj, 
ktoré tak dnešný uponáhľaný človek hľadá. Medzi po-
slednými bodmi encykliky o Občianskej a politickej 
láske sa nachádzajú aj tieto slová:

„...máme zodpovednosť jedni za druhých a za 
svet, že stojí za to byť dobrí a poctiví. Už príliš dlho 
sme zotrvávali v morálnom úpadku, vysmievali sme 
sa etike, dobrote, viere, poctivosti, a nadišiel čas 
uznať, že táto veselá povrchnosť nám málo prospe-
la. Ničenie všetkých základov spoločenského živo-
ta nás postaví jedných proti druhým, aby sme brá-
nili svoje záujmy, vyvolá nové formy násilia a krutosti 
a zabráni rozvoju opravdivej kultúry starostlivosti o ži-
votné prostredie“ (230).

Nemôžem nespomenúť, že pápež František veľmi 
kriticky hodnotí dnešnú „kultúru vyhadzovania“, za-
mýšľa sa nad problémom odpadov a navrhuje spolu 
s pápežom Pavlom VI. ideál „civilizácie lásky“. Páči 
sa mi aj vyzdvihnutie práce rôznych združení, kto-
ré spoločne a prakticky zveľaďujú nejaké verejné 
miesto (napr. starajú sa o budovy, fontány, opuste-
né pamätníky, námestia), aby chránili, ozdravovali, 
zlepšili alebo skrášlili niečo, čo patrí všetkým. Okolo 
nich sa rozvíjajú alebo obnovujú zväzky a vytvára sa 
nové miestne alebo spoločenské tkanivo. Takto sa 
spoločenstvo oslobodzuje od konzumnej ľahostaj-
nosti... Tieto komunitné činy vyjadrujúce lásku, kto-
rá sa dáva, sa môžu premeniť na intenzívne duchov-
né skúsenosti“ (232).

Čo teda povedať na záver tejto hutnej a vzácnej 
150 stranovej knižočky? Čím ďalej, tým viac sa mi 
páči súčasný pápež a som veľmi rada, že sama – aj 
pri písaní tohto článočku – som sa hneď po vydaní 
encykliky mohla podeliť o svoje najnovšie knižné ob-
javy. Rozhodne to stojí za prečítanie a teším sa na bu-
dúce čítanie o pápežovi, ktorý túži zmeniť mentalitu 
smútku na mentalitu radosti.     

Sr. Anežka Alžbeta Žatková de ND
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Hurban prežil v Hlbokom 45 rokov. 
Hlbocká fara v roku 2015, roku Ľudovíta 
Štúra, prešla rozsiahlou úpravou. A tak 
27. septembra bol slávnostný deň. Za 
účasti gen. biskupa ECAV na Sloven-
sku Miloša Klátika a predsedu Trnav-
ského samosprávneho kraja Tibora Mi-
kuša bola otvorená nová expozícia. To, 
že nesedeli so založenými rukami, vidieť 
všade, od fary až po pamätník. Chce-
li všetkým priblížiť Hurbana. Vybudovali 
Náučný chodník J.M. Hurbana s ôsmimi 
zastávkami. Prvá je Hurbanova pamätná 
izba, druhá je Pamätná fara, treťou evan-
jelický kostol z roku 1787, štvrtou Hur-
banova záhradka, piatou je Park J. M. 
Hurbana, šiestou pamätník s telesnými 
ostatkami J. M. Hurbana, siedmou pô-
vodný hrob, kde bol J. M. Hurban po-
chovaný a ôsmou je Hurbanov prameň. 
Obec Hlboké ukázala, ako si uctiť toh-
to muža. Dokázali to skutkami, a nie re-
čami. Vieme, že vždy boli na neho hrdí, 
v minulosti ho bránili a oslavujú ho i te-
raz. Patrí im za to veľká vďaka. 

Ľubomír Paulus

Hurbanova fara
V nedeľu 27. septembra 2015 otvorili v Pamätnej izbe Jo-

zefa Miloslava Hurbana v Hlbokom, neďaleko Senice, novú 
expozíciu. Táto spomienková slávnosť na nášho rodáka sa 
uskutočnila pod záštitou predsedu Trnavského samospráv-
neho kraja Ing. Tibora Mikuša a bola jednou z najväčších 
v kraji v Roku Ľudovíta Štúra (1815–1856). Slávnosti pred-
chádzala aj obnova Pamätnej izby aj Pamätnej fary, kde Hur-
ban pôsobil ako evanjelický farár a kde sa narodil 16. ja-
nuára 1847 i budúci spisovateľ Svätozár Hurban Vajanský, 
jedno z deviatich detí z manželstva Jozefa Miloslava Hurbana 
s Annou Jurkovičovou (1824–1905).

Súčasťou slávnosti v Hlbokom boli Služby Božie v evan-
jelickom chráme za účasti generálneho biskupa Evanje-
lickej cirkvi augsburského vyznania Miloša Klátika, spo-
mienka na cintoríne pri Hurbanovej mohyle – vybudovali 
ju v roku 1948 podľa projektu architekta Dušana Jurkovi-
ča (1869–1947) a otvorenie novej expozície. Jej odbor-
ným garantom je Záhorské múzeum v Skalici. Vstupná časť 
s veľkorozmerným pohľadom na Hlboké z vtáčej perspek-
tívy aj s miestnymi krojmi je venovaná obci, kde Jozef Milo-
slav Hurban prežil 45 rokov plodného, tvorivého a národu 
venovaného i obetovaného života. V hlavnej miestnosti je 
expozícia aj s elektronickými alternatívami k textovej a foto-
grafickej časti, odvíja Hurbanov životný príbeh. Na slávnosti 
sa zúčastnili poslanci NR SR, riaditeľ kancelárie preziden-
ta SR Štefan Rozkopal, zástupcovia Ministerstva kultúry, 

predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, MUDr. Viera Žar-
novická, prapravnučka J.M. Hurbana a veľa ďalších osob-
ností. Počas nedeľnej spomienkovej slávnosti v Hlbokom 
vystúpili mnohí rečníci vrátane trnavského župana Ing. Ti-
bora Mikuša, poslankyne NR SR Renáty Zmajkovičovej, 
starostu Hlbokého Ing. Miloša Čobrdu a ďalších. Účinkoval 
tiež herec a recitátor Juraj Sarvaš, zaspieval operný spe-
vák Ivan Ožvát, počas sprievodu zahrali Senickí heligonká-
ri. Spevom obohatili nedeľu aj dolnozemskí Slováci z naj-
slovenskejšej obce Padiny zo srbskej Vojvodiny a Komorný 
zbor ECAV zo Senice pod vedením Anny Rýzkovej.

Starosta Hlbokého Miloš Čobrda avizoval, že roku 2017 
si pripomenieme 200 rokov od Hurbanovho narodenia. Pri 
tej príležitosti v Hlbokom chcú otvoriť Múzeum J. M. Hur-
bana v hlbockej Pamätnej fare. Jej poslanie 27. septembra 
2015 predseda Trnavského SK Ing. T. Mikuš charakterizoval 
aj týmito slovami: „Do Hlbokého by naozaj mali chodiť škol-
ské výlety tak, ako sme chodili my pred 50 rokmi ako malé 
deti, napriek tomu, že tu bol iný režim, na posvätné miesta, 
ktoré sa viažu k histórii nášho národa. Verím, že táto izba 
bude takým malým príspevkom k obnoveniu historickej pa-
mäte a k tomu, čo by mali učitelia z vlastnej vôle a bez toho, 
že by im to predpisovali osnovy, robiť. Zoznamovať našu mlá-
dež s veľkými postavami našich národných dejín, s ich prá-
cou a hlavne s ich odkazom.“

 Ing. Darina Jarábková

Nová expozícia Dr. J. m. Hurbana

letný tábor – Plavčík Vratko
Kde bolo - tam bolo, v obci Zákopčie pri Čadci sa uskutočnil jeden vynikajúci 

tábor. Všetci poznáme rozprávku o Plavčíkovi Vratkovi. Táto rozprávka sa začala 
13. júla a zvonček zazvonil na ukončenie 17. júla. Do tábora sa prihlásilo 36 detí.

Ale to by bol už koniec. A teraz začiatok.
Po úmornej a ťažkej ceste sme dorazili do prekrásneho prostredia Kysúc. Čle-

nitý reliéf s pohoriami Javorníky, Moravsko-sliezske Beskydy, Kysucké Beskydy 
a Kysucká vrchovina, je ako stvorený pre vykonávanie detských táborov. Očká detí 
(a aj animátorov) sa rozžiarili, keď zbadali hotel Severka. Ale tu sa neskončilo naše 
čakanie. Komnaty pre našich táborníkov neboli ešte pripravené, tak sme chvíľu 
čakali. Ale potom to prišlo! Konečne sme sa mohli ubytovať a vytiahnuť si table-
ty a mobily. To bol ten najdôležitejší okamih. Prišlo však veľké sklamanie, pretože 
signál bol len na prvom poschodí. A tak sa mobily a tablety opäť skryli do kufrov 
a začalo naše pravé dobrodružstvo.

Podelili sme sa do družstiev: Lentilky, Bublinkáči, Štramáci, Rýchla rota. Skupi-
ny si namaľovali svoje tričká a zástavu, aby mohli vstúpiť do rozprávky Plavčík Vratko. 
Každý deň získavali vlasy Deda Vševeda a tie sa postupne premieňali na rôzne ceny. 
Deti boli aktívne, veselé, tvorivé a hravé. Ráno sme začínali omšou a vždy večer sme 
mali program. Volal sa: Izba baví izbu – každá izba si vylosovala tému a museli na 
túto tému nacvičiť divadlo. Bola to super zábava. Aj keď nám zo začiatku počasie ne-
prialo, dokázali sme sa nad to povzniesť a vytvoriť naozajstnú tábornícku atmosféru. 
A čo bolo potom? Už len slniečko, zábava, voda, návšteva dedinky Zákopčie. A, sa-
mozrejme, že nesmela chýbať nočná hra. Zo stredy na štvrtok sme okolo pol jednej 
v noci pozobúdzali deti, že im uniesli animátorov a treba ich pohľadať. Potichučky 
sme teda vyšli z hotela a začalo sa nočné hľadanie. Niektoré očičká boli veľmi ustrá-
chané, ale hrdinsky hľadali všetci. Našťastie sa nám animátorov podarilo nájsť v hl-
bokom lese, dobitých, utrápených a hladných. Ale boli šťastní, že ich zverené druž-
stvá ich nenechali napospas osudu. Po vydarenej pátračke sme sa spokojní vrátili do 
hotela. A noc mohla pokračovať nerušene ďalej. Hotel Severka nám poskytol naozaj 
nadštandardné podmienky - ubytovanie, výborné stravovanie, prístup i pomoc pri ak-
tivitách. Príroda v okolí je nádherná a najmä „ozdravujúca“ pre telo i dušu. Posledný 

deň sme sa ešte poprechádzali po horách a opäť nás čakala cesta domov. A mohli 
sme si navzájom povedať, že tábor sa vydaril, nikomu sa nič zlého nestalo. 

Touto cestou ďakujeme všetkým našim sponzorom: pánovi starostovi Ing. J. Kri-
žanovi, Obci Beckov, p. Ing. Kořínkovi, Amavetu a ZŠ Beckov. Ostatní nadšenci a 
dobré duše nášho tábora (ujo kuchár z hotela a jeho nadšenie pre deti, zlatá Nika 
servírka a jej nekonečná dodávka kofola fúzov, teta prevádzkarka a jej milá ochota 
a pomoc a teta kuchárka) – naša modlitba a nesmierna vďaka patrí práve vám všet-
kým. A tá najväčšia vďaka patrí našim animátorom a pánovi farárovi: Jankovi Gábo-
vi – za jeho triezvy chlapský pohľad na svet a športové súťaže, Jaje Babulicovej, 
Aničke Hyžovej a Nike Riegerovej – za vymýšľanie táborového programu a jeho re-
alizáciu a p. farárovi za duchovné sprevádzanie a duchovný pokrm v tábore. 

A nakoniec to povestné Adamkove: „Dnes by to šlo...“ Tešíme sa na vás, milí 
a drahí táborníci, aj na ďalších akciách.                             Mgr. Ľubica Babulicová

Kdeže sa len tie spievanky vzali? Nuž, zachovali 
sa nám ľudové, pôvodné piesne, ktoré si pri práci, vo 
chvíľach radosti, ale aj smútku, nôtili naši predkovia. 
Sú však okolo nás aj iné živé stvorenia, ktorých hlasy, 
spevy, zvuky sú hádam aj staršie, ako tie ľudské spie-
vanky. Vďaka nim sme tu aj my, pretože naši predko-
via a mnohé generácie pred nami prežili vďaka týmto 
„nemým stvoreniam“.  Voláme ich nemými z pohľa-
du nás, ľudí, ale sú veľmi zhovorčiví, výreční z po-

Spievankové okienko hľadu živočíšneho sveta. Zvuky, ktoré vydávajú zvierat-
ká a vtáci predstavujú repertoár spevákov zo zvieracej 
ríše. Človeku je z toho tak trochu až smutne, že tie 
spevy, zvuky pomaly ustupujú do zabudnutia, stávajú 
sa v dnešnej pretechnizovanej dobe čoraz zriedkavej-
šími a vzácnejšími. Dnešné deti vedia veľmi obratne 
rozoznať podľa hluku určitú značku auta, alebo podľa 
rachotu motora pomenujú typ motorky. Je však, bohu-
žiaľ, smutné, že nevedia identifikovať a určiť, ktoré zvie-
ratko, alebo vták vyludzuje pre nich neznáme zvuky. Ak 
spoza svojho plota (dvojmetrového betónového opev-

nenia) počujú zo susedovho dvora havkanie, kotko-
dákanie, kikiríkanie, gagotanie, hudrovanie, kvíkanie, 
békanie, múkanie, erdžanie, tak len máloktoré dieťa 
dnes rozozná a pomenuje, že počuje zvuky – spevy 
psov, sliepok, kohútov, husí, kačiek, moriakov, pra-
siatok, ovečiek, kôz, kravičiek či koní.

Nuž, čo už, technika valcuje prírodu, vyhráva, až 
nakoniec nezostane nikto, kto by si pamätal, čo ľu-
ďom kedysi robilo radosť, úžitok a zabezpečovalo ži-
vobytie, útočište a bezpečie.

 Ing. Darina Jarábková
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tá, cieľavedomá, disciplinovaná a trpezlivá, dosiahneš 
možno až na Olympiu!“ A stalo sa! Túžba sa splnila, 
sen sa stal skutočnosťou. Vrcholne spokojný je teda 
aj tréner, ktorý 
počas 25-roč-
nej trénerskej 
činnosti vo svo-
jom fitnescentre 
P+D Jarábek vy-
choval majstrov 
republiky, Euró-
py, sveta a naj-
väčším klenotom 
je Adela Ondre-
jovičová, profe-
sionálka, ktorá 
sa stala ozdobou 
a vzorom zdravia 
a krásy na sveto-
vých pódiách.
Ing. D. Jarábková

číslo 5 - október 2015

V 27-minútovej relácii RTVSR Extrémne v horách 
odvysielanej v piatok 31. 7. 2015 (magazín o turisti-
ke, horolezectve a adrenalínových športoch) jej tvor-
covia navštívili Dolomity, aby nám pripomenuli boje, 
ktoré sa odohrali v ich talianskej a slovinskej časti po-
čas prvej svetovej vojny za účasti slovenských voja-
kov, v druhej časti predstavili mladých športovcov na 
vodných lyžiach z Liptovského Mikuláša (wakeboar-
ding) a v tretej dostal priestor Peter Ondrejovič zvaný 
Becko z Beckova. 

Na úvod, pod Beckovským hradom, Becko pred-
viedol zlezenie bez lana spodnej časti Ťažkého komí-
na, legendárnej cesty bratov Pochylých a porozprával 
o príčinách svojho lezenia. Zo slov Becka i rozprávača 
sme sa dozvedeli o jeho prvovýstupoch, ale aj nešťast-
nom páde na Hrádku v pohorí Vtáčnik pred 22-mi rok-
mi, ktorý ho pre zranenie nohy nasmeroval viac na 
cestovanie, divokú vodu a paragliding. 

Becko patril v 80 a 90-tych rokoch k českosloven-
skej horolezeckej špičke v stredných horách. Neskôr 
stál za objavnými cestami, ako bolo prvé zlanenie 
najvyššieho vodopádu (979 m) na svete Salto Anjel 
a prechod panenského Diabolského kaňonu na tej 
istej stolovej hore vo Venezuele (film Pavla Barabáša 
Amazonia Vertical). Inicioval objavné splavenie rieky 
Omo vo Východnej Afrike (film Pavla Barabáša Omo 
– cesta do praveku). Nevynechali ani známe uhryznu-
tie hadom, pripomeňme si dialóg z filmu: „A nemôžeš 
zomrieť?“ pýtal sa kamarát. Peter: „Môžem.“ Ale anjel 
strážny zapracoval a Becko sa poučil. V súčasnosti 
sa venuje sprevádzaniu poznania chtivých turistov po 
Južnej Amerike a Východnej Afrike. 

Potešilo, keď v relácii spomenuli aj súčasnú výsta-
vu fotografií z Beckových ciest, ktoré si záujemcovia 
môžu pozrieť na druhom nádvorí Beckovského hra-
du. Krátky film Petra Púcheho zakončil Becko úvahou 
o perspektívach prežitia na našej zemeguli, keď ta-
kých „fukuším“ bude pribúdať: „...svet si nájde svoju 
cestu a očistí sa... prežijú iba tí, ktorí zdravo žijú a op-
timistickí; všetci hypochondri, závisláci od denaturo-
vaných potravín... sa prestanú rozmnožovať a hýbať, 
precivilizované ľudstvo pôjde prvé do kolien, ...prežijú 
iba zvyšky ľudí, ktorí dokážu žiť v prírode.“ 
Viac sa dozviete na: http://www.rtvs.sk/televizia/ar-
chiv/7878/71907                (DB) Text bol autorizovaný

Fantastický úspech dosiahla 19. 9. 2015 naša 
jednotka v bodyfitness – Adela Ondrejovičová. Za-
žiarila na súťažnom pódiu počas Olympia Weekend 
v Las Vegas v USA. Ako jediná spomedzi 28-ich pre-
tekárok, ktoré boli iba z amerického kontinentu, re-
prezentovala zvyšok zemegule a naše malé, rodné 
Slovensko. V treťom porovnávaní ju rozhodcovia po-
sudzovali a napokon vybrali do najlepšej semifinálovej 
pätnástky. Bol to neskutočný súboj, ktorý však Adela 
bravúrne zvládla. Porazila tak ďalších 16 profesioná-
lok. Umiestnenie v semifinále tejto prestížnej súťaže je 
Adelkiným osobným víťazstvom.

Súťaž Figure Olympia bola tento rok súčasťou Olym-
pia Weekendu už trinásty raz v histórii tejto vrcholnej 
profesionálnej súťaže. Pre bodyfitnesku Adelu Ondre-
jovičovú bude 19. a 20. september 2015 nezabudnu-
teľný. Dosiahla to, o čom márne snívajú mnohí preteká-
ri a pretekárky. Stála na pódiu v Las Vegas na Olympii 
ako jediná Slovenka – profesionálka v histórii. 

Pred siedmymi rokmi jej ako začínajúcej pretekárke 
tréner Pavol Jarábek povedal: „Keď budeš húževna-

Dňa 10. 10. 2015 sa vo Fínsku, v meste Lahti, vzdialenom 70 km od Helsínk, konal ďalší ročník Nordic Fitness 
Expo, v rámci ktorého sa uskutočnili dve medzinárodné súťaže – Nordic Pro a Nicole Wlkins Championship. Adela 
Ondrejovičová po úspešnom premiérovom štarte na tohtoročnej Olympii v Las Vegas nastúpila vo výbornej forme. 
Aj vo Fínsku potvrdila, že jej právom patrí a s menom Adela Ondrejovičová sa neodmysliteľne spája umiestnenie na 
prvých medailových stupienkoch svetových rebríčkov v bodyfitness. Na šampionáte Nordic Pro potvrdila svoje kvali-
ty a do zbierok vzácnych medailí pridala cenný bronz a miesto v prvej TOP-trojke profesionálok. Bývalý tréner Pavol 
Jarábek neskrýval radosť nad jej vynikajúcim umiestnením, pretože súťaže v PRO tábore predstavujú doslova boje. 
Adela je však profesionálka až do špiku kostí, čo súťaž, to výzva na ďalší boj.                                   Ing. D. Jarábková

Leto sa nám skončilo 23. sep-
tembra, jeseň k nám prišla pres-
ne o 10,20 hodine. Slnko na 
ceste oblohou je v okamihu rov-
nodennosti na rovníku. Nastane 
rovnaká dĺžka dňa i noci.

Jeseň si každý predstavuje po 
svojom. Chladné rána a prízemné 
mrazíky, zubaté slnko, farebné listy 
stromov. Je to tiež obdobie peče-
ných gaštanov a lietajúcich šarkanov. Tieto mesiace 
majú koncovku „-ber“ – v jeseni sa zbiera úroda z polí, 
záhrad od zeleniny po ovocie. Skoro v každom meste 
sa konajú tradičné jarmoky a po dedinách zase hody. 

Hody sú obdobím, kedy sa zavŕšil hospodársky 
rok. Vyvrcholia zväčša v nedeľu, ľudia sa schádzajú 
v kostoloch, často je to aj oslava vysvätenia alebo 
zasvätenia kostola jeho patrónovi. 

K jesennému obdobiu patrí aj burčiak. Už si ani 
nevieme predstaviť, že by nám chýbal na vinobraní 

POSlOVIA JESENE
kvietky z beckovského 

chotára
Jesienky pokorne klonia svoje hlávky 

v nemom údive, tušiac, 
že ich blížiaca jeseň 

kvapkami dažďa a perinkou 
z hmly prikryje.

DJ
Fotka z lúčky v Proškôlke.

TElEVÍKEND S BECKOm JESEň

a oslavách hrozna. Jeseň je výsledkom celoročnej 
práce. Najkrajšie plody pestovatelia ukazujú na rôz-
nych výstavách. Tradične sú najkrajšie jablká. Pre-
mieňajú sa na pálenku, kompót, mušt, víno, ale aj 
chutný koláč. 

Jeseň má veľa podôb a ponúka i príjemné pre-
chádzky prírodou. Cestou si môžeme nazbierať 
i šípky, ktoré usušíme a neskôr z nich pripravíme 
čaj, ktorý nás v chladnom počasí určite zahreje. 

Ľubomír Paulus

Adela Ondrejovičová úspešná na Olympii

Nordic PRO 2015 – bronzová Adela
Ak je október zelený, bude potom január studený. 

Dobre je, keď v októbri list zo stromu padá,  
tento rok požehnaný cestu si hľadá. 

Ak opadá lístie do polovice októbra, bude mokrá zima. 

Začiatok októbra pekný býva,  
v druhej polovici severák podúva.

Októbrové pranostiky

Súťaž v regióne
Dňa 10. 10. 2015 Štátne lesy a.s. Nové Mesto nad Váhom na svojej strelnici v Kočovciach usporiadali brokový 
turnaj trap-sket-vysoká veža. Víťazom sa stal člen PZ Hurban Beckov pplk. Ing. Ján Kováčik.                            PH

V poľovnom revíri Beckov v tomto roku dosta-
li čakatelia na členstvo za úlohu od hospodá-
ra PZ Hurban Beckov vybudovať viacero nových 
moderných válovcov na kŕmenie zveri. Na sním-
ke zariadenie vybudované Lukášom Pavlovičom 
v Beckove. 

Prosíme širokú verejnosť chrániť a nepoško-
dzovať.                                                  Pavol Hladký

Kŕmne válovce pre zver
Pondelok 14. 9. 2015 

nastalo smutné ráno 
pre jedného ježka. Na-
šiel svoj koniec pod ko-
lesami auta pri hlavnej 
ceste kúsok od pošty 
smerom ku kláštoru. 
Po prenesení na trávu 
vedľa chodníka ešte 
niekoľko dní sa strácal, 
až zmizol úplne. Príro-
da to zariadila. Dokon-
ca aj pichliačiky sa úplne rozpadli...                     (b) 

Klbko pri ceste
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číslo 5 - október 2015

SlÁVNOSTNé STRETNuTIE SENIOROV

Foto D. Badžgoňová

V mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu 
skôr narodeným.Milým podujatím venovaným seniorom pri príležitosti mesiaca úcty k starším bolo 
slávnostné stretnutie seniorov dňa 22. 10. 2015 v sále Kultúrneho domu v Beckove. 

Desiatky seniorov (142), ktorí prijali pozvanie, prichádzali do nádherne pripravenej sály. Heslom 
popoludnia bolo „Vám patrí úcta a vďaka“. Moderátorskej úlohy sa zhostila p. Janka Ježovicová. 
Ako prví seniorov pozdravili básňami a piesňami tí najmenší – žiaci materskej školy a po nich žia-
ci základnej školy. Potom nasledoval príhovor starostu obce pána Ing. Jána Križana. Pán starosta 
vo svojom príhovore poďakoval za všetko to, čo seniori vykonali v svojom živote pre svoje rodiny 
i pre spoločnosť a poprial nám všetko dobré do ďalších dní nášho života. Po úprimných slovách 
pána starostu nasledovalo vystúpenie folklórneho súboru Slnečnica z Piešťan. Šikovní „mláden-
ci a devy“ sa nám predstavili tancami a piesňami ako „Verbunk“, čardáš... Po krásnom umelec-
kom zážitku nasledoval slávnostný prípitok a občerstvenie – alebo lepšie povedané neskorý obed 
a, samozrejme, družné rozhovory. Pri obsluhe pomá-
hali žiaci základnej školy, zamestnankyne obecného 
úradu aj poslankyňa OZ. S prichádzajúcim večerom 
sme sa plní vďačnosti rozchádzali do svojich domovov. 

Sme radi a tešíme sa, že sme mali možnosť stretnúť 
sa so svojimi rovesníkmi, susedmi, známymi a pospomí-
nať na chvíle, keď sme boli o nejaký ten rok mladšími. 

Vďaka patrí pánu starostovi a pracovníkom obec-
ného úradu a všetkým, ktorí toto podujatie pripravili 
a akýmkoľvek spôsobom sa na ňom podieľali.     

  M. Mináriková


