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DNI OBCE
15. – 16. august 2015

Park pod hradom: 
Laureáti Ceny starostu obce Pa-
vol Bánovský a Eva Úradníčková 
a Čestný občan obce Beckov 
Dušan Čikel so starostom obce 
Ing. Jánom Križanom

Dobrovoľný hasičský zbor v Beckove 
na spoločnej fotke s ministrom vnútra 
JUDr. Róbertom Kaliňákom a predse-
dom TSK Ing. Jaroslavom Baškom

Minister vnútra a podpredseda 
vlády SR JUDr. Róbert Kaliňák
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Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Poslanci na mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Beckov, 
ktoré sa konalo dňa 31. 7. 2015, schválili nasledovné uznesenia:

uz.č.73/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa mandátu po-
slanca Miroslava Košúta, bytom Beckov č. 258 k 1. 7. 2015.
uz.č.74/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa mandátu po-
slanca - Mgr. Romany Murárikovej, bytom Beckov č. 385, ktorá mala nastúpiť ako 
prvý náhradník poslanca obecného zastupiteľstva k 22. 7. 2015.
uz.č.75/2015 - Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že náhradník na poslanca 
obecného zastupiteľstva p. Daniel Hladký, bytom Beckov č. 88, zložil zákonom pred-
písaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva bez výhrad. 
uz.č.76/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o podaných 
a realizovaných projektoch a verejnom obstarávaní.
uz.č.77/2015/a – Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer na podanie projektu na 
verejné osvetlenie.
b/ Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie svetelno 
– energetickej štúdie, z ktorej vyplynie suma, o ktorú bude obec v projekte žiadať.
uz.č.78/2015/a – Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer na podanie projektu na 
kamerový systém.
b) Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie štúdie 
na použitie kamerového systému v obci.
c) Obecné zastupiteľstvo uložilo KOVP a ŽP vytipovať lokality, kde by sa mohol ka-
merový systém použiť do 15. 8. 2015.
uz.č.79/2015 – Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie udelenie Cien starostu 
obce nasledovne: 
- p. Pavlovi Bánovskému, Beckov č. 360 - za obetavú prácu v oblasti športu, za prá-
cu s mládežou a výchovu športových talentov, 
- p. Daniele Dobrovodskej, Beckov č. 440 - za dlhoročnú a obetavú prácu v ob-
lasti školstva,
- p. Eve Úradníčkovej, Beckov č. 427 - za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti škol-
stva a športu a výchovu mladých športových talentov. 
Cena bude občanom udelená dňa 16. 7. 2015 na Dňoch obce.
uz.č.80/2015 – Obecné zastupiteľstvo uložilo obecnému úradu zabezpečiť súdno-
znalecký posudok na motorové vozidlo, ktoré sme obdržali z Ministerstva vnútra SR 
a následne ho zaradiť do hnuteľného majetku obce.

Spracovala: A. Benková

Oznamujeme občanom, že od 5. 9. 2015 (sobota) bude obecná prevádzka 
otvorená pravidelne každú sobotu od 7,30 hod. do 12,00 hod., kedy bude mož-
né na prevádzku doviezť rôzne druhy separovaného odpadu ako kovový šrot (ple-
chovky), rôzny nebezpečný odpad, sklo – veľkoplošné, ktoré sa nedá umiestniť 
do kontajnerov na sklo v obci, odpad, ktorý sa nezmestí do smetných nádob. 
Taktiež možno doviezť stavebný odpad do objemu 1m3/rok.

Chceme predísť „zaužívanému javu“ – ukladaniu odpadu pri zadnej bráne na 
prevádzku. Občania budú mať možnosť legálne odovzdať odpad, ktorého od-
voz zabezpečí obec na ďalšie spracovanie alebo uloženie.

Ďalej budete môcť na obecnú prevádzku odovzdať použité oleje a tuky, ktoré 
musia byť v uzavretej (plastovej) nádobe, fľaši, starom kanistri. 

Prosíme občanov, aby neukladali odpad pri bráne na prevádzku. Po dohode so 
starostom obce alebo s pracovníkmi obecnej prevádzky je možné odpad uložiť na 
prevádzke v pracovnej dobe alebo v sobotu v dopoludňajších hodinách. 

Vždy sa dá dohodnúť, pokiaľ je záujem na obidvoch stranách. Nikto však nemô-
že od zamestnancov obce chcieť, aby boli 24 hodín „v pozore“, či náhodou niekto 
nutne nepotrebuje odložiť nepotrebnú vec práve v tej chvíli a nemôže počkať na 
dohodnutý termín. 

Rešpektujme niečo stanovené, aby zbytočne nedochádzalo ku konfliktom. 
„Kde je vôľa, tam je cesta!“ Ale tá vôľa by mala byť na obidvoch stranách, či nie, 
milí spoluobčania?                                                             Za obecný úrad A.B.

EKO okienko

Ministerstvo vnútra SR radí seniorom

Prevencia kriminality
Vážení občania, 
na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na oso-

bách vyššieho veku (seniori), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby 
nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodní-
kov a zlodejov. V súčasnom období polícia zaznamenáva prípady, kedy neznáme 
osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku alebo mobil a predsta-
vujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi (najčastejšie vnuk, brat, vnučka, 
syn a podobne). Žiadajú požičať peniaze na rôzne účely (napr. kúpa auta, nehnu-
teľnosti, či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú ich, že peniaze v krátkej dobe vrátia. 
Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či na-
ozaj volá jeho skutočný príbuzný alebo známy. Ak senior nemá doma peniaze, sú 
mu ochotní poslať aj taxík, aby išiel vybrať peniaze do banky. Následne uvedú, že 
kvôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze osobne, a preto posielajú ko-
legu, asistentku alebo inú osobu. Polícia preto odporúča seniorom, aby si vždy  
overili, či naozaj volá ich skutočný príbuzný a aby peniaze nedávali cudzím oso-
bám, aj keď tvrdia, že ich posiela ich príbuzný. 

Polícia ďalej upozorňuje, že páchatelia oslovujú seniorov aj pod inými vymysle-
nými legendami (zámienkami) za účelom, aby od nich podvodne vylákali peniaze 
alebo ich okradli o ich celoživotné úspory. K najznámejším legendám patrí, že pá-
chatelia vystupujú ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, 
či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dô-
chodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne. Tiež vystupujú ako cudzin-
ci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu 
ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu a leží v nemocnici v kritickom stave. 
V neposlednom rade vystupujú ako rôzni predávajúci a na ponúkaný tovar (napr. 
vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky) ponúkajú výrazné zľa-
vy alebo darčeky zadarmo. Polícia upozorňuje seniorov, že v mnohých prípadoch 
môže ísť o podvodníkov, ktorí cielene oslovujú seniorov, snažia sa získať ich dôveru 
a následne sa dostať do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorova-
nej chvíli ich okradnúť o nemalé finančné prostriedky, šperky alebo iné cennosti.  

Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich prí-
bytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi penia-
ze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov, ako odlákať pozornosť seniorov 
a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné úspory. 

PZ Hurban Beckov reprezen-
toval varením klasického po-
ľovníckeho gulášu neskorší ví-
ťaz súťaže o majstra varešku 
člen PZ Hurban Beckov Marek 
Čaňo, ktorého oporou bola sa-
mostatne súťažiaca za rodinu 
Čaňovcov jeho manželka Rená-
ta, ktorá uvarila chutnú kapust-
nicu. 

Pavol Hladký

PZ Hurban 
Beckov 

na Dňoch obce

Na fotografii Marek a Renáta Ča-
ňovci pri poľovníckom guláši. 

Foto: Ing. J. Štefanec

Predstavte si, že pôjdete pozrieť nástennú tabu-
ľu na verejnom priestranstve a ... stupíte do psie-
ho výkalu. Alebo váš ovocný stom je miestom, kam 
si chodí uľavovať nejaký psík. Nie túlavý, ale na vôdzke. Ak máte šťastie, poleje aj 
rajčinu či kvetinu. A mamičky s malými deťmi stopercentne poteší návšteva dvojno-
hého so štvornohým priateľom v parku či na detskom ihrisku. Detičky môžu objaviť 
v piesku, tráve, aj v listí všeličo, dokonca aj... A nič sa nedeje. Sú vyhlášky, na-
riadenia, zákazy, občas aj zdravý rozum – ale nie je ohľaduplnosť a rešpektovanie 
druhých. Vinník sa vždy spolieha, že ho nikto nevidí, a keď áno, tak jeho priestupok 
až taký veľký nie je, preto ho nikto neoznámi, a teda prakticky nič mu nehrozí. Čo 
tam po nejakej umazanej topánke alebo detskej ručičke! Estetický dojem z h.... na 
chodníku či v trávniku je „psíčkarovi“ ukradnutý a občania aj turisti si môžu myslieť, 
čo chcú. Aj si myslia, ale len myslia.

Naozaj? Možno niekedy padne aj nejaké upozornenie, prípadne „hubová poliev-
ka“. Kedysi takéto veci riešili vyliatím „obsahu“ nádoby na hlavu narušiteľa. Ale to bol 
temný stredovek, odpadky sa vyhadzovali z okna na ulicu, kde behali malí, veľkí, do-
máce aj hospodárske zvieratá... Napadá mi, či naše stredoveké mestečko neprežíva 
ešte aj v 21. storočí?

Naposledy sme na túto tému v BN písali v č. 1/2012, s. 6 – Opakovanie je matka 
múdrosti, a to tiež nie po prvýkrát. Pripomeňme si teda, čo hovorí VZN č. 3/2004 
o chove, vodení a držaní psov na území obce Beckov:  § 4 - Znečisťovanie verejných 
priestranstiev psom. Držiteľ psa, resp. ten, kto psa vedie je povinný

a) zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo na svoje okolie (hluk, špina, zápach),
b) na miestach verejnosti prístupných bezodkladne odstrániť výkaly zvierat – trus 

umiestniť do igelitového vrecúška a následne do odpadovej nádoby tak, aby nedo-
chádzalo k úniku pachu z trusu do okolia.

Toto VZN nadobudlo účinnosť 1. 11. 2004. A ako sa to má robiť? Spýtajte sa 
p. Zuzany K. z Bratislavy, snáď jedinej u nás, ktorá sa riadi týmto VZN.                DB                                                      

Pes a jeho pán na našich 
chodníkoch a námestiach
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cia to bola veľká hlavne pre tých men-
ších - vždy stáli v rade a čakali, kedy 
sa budú môcť opäť previezť. 

Pre priaznivcov športu bol priprave-
ný futbalový zápas OŠK Slovan Bec-
kov – TJ Hrachovište, a tak sa väčšina 
mužského osadenstva presunula na 
ihrisko Obecného športového klubu. 

Ako sami vidíte, za tento víkend sa 
toho v Beckove udialo až-až. Veľká vďa-
ka patrí všetkým, ktorí tomuto podujatiu 
nezištne venovali svoj čas a podieľali sa 
na príprave, organizácii a hladkom prie-
behu celej akcie. Som šťastná, že obec 
Beckov usporiadala takúto spoločen-
skú udalosť, kde sa môžu ľudia stretnúť, 
predviesť svoje schopnosti v oblas-
ti varenia, oddýchnuť si od každoden-
ných starostí, porozprávať sa a proste 
na chvíľu vypnúť. Môžeme byť k sebe 
zasa ako ľudia o čosi bližšie a v pamäti 
si uchovať chvíle, na ktoré budeme ur-
čite radi a často spomínať. 

    Za kultúrnu komisiu J. Horečná

Ani sme sa nenazdali a opäť sa po 
roku konali Dni obce. Víkend organi-
zovaný ľuďmi pre ľudí. V sobotu ráno 
15. augusta 2015 po deviatej hodine 
sa pri miestnom parku stretli nadšení 
organizátori podujatia a začali sa všet-
ky potrebné prípravy. Samozrejme, 
stavali sa aj stánky na kulinársku sú-
ťaž o titul majstra varešky. Tento rok 
bolo témou Prekvapenie z kotlíka. 
Súťažiaci mali teda voľnú ruku pri vý-
bere receptu, ktorým chceli ohúriť 
v súboji. Tento rok sa s dobrou nála-
dou zapojilo nasledovných 15 tímov: 
Rodina Petra Pevného, PZ Hurban 
Beckov, Rodina Čaňová, Firma Ra-
dotherm, OŠK Slovan Beckov, Hasi-
či, Evanjelický cirkevný zbor Beckov, 
Hrad Beckov, Rodina Šimončicová, 
Senior klub, Materská škola Beckov, 
ZŠ J.M. Hurbana Beckov, Rímskoka-
tolícky farský úrad sv. Štefana Bec-
kov, Poslanci a Benko team (foto 1). 

O jedenástej hodine sa príhovo-
rom pána starostu odštartovalo vare-
nie. Každý tým dostal zemiaky, cibu-
ľu, vodu, drevo, chlebík a servítky ku 
ochutnávke. Súťažiaci krájali mäsko, 
sekali cibuľku, pridávali koreniny a os-
tatné tajné ingrediencie. V kotlíkoch to 
bublalo a vôňa pripravovaných špecia-
lít lákala čoraz viac ľudí. Tesne pred 
pätnástou hodinou, keď mali už všetci 
dovarené, sa vyhlásilo ukončenie súťa-
že. Ľudia už netrpezlivo čakali v rade, 
aby za symbolické 1euro dostali mis-
ku, lyžičku a hlasovací lístok a samo-
zrejme, hlavne možnosť ochutnávať 
z pätnástich pokrmov – a veru bolo na 
výber. Guľáš hovädzí, z diviaka, jahňa-
cí, s hríbmi, držkový guľáš či polievka 
a v ponuke boli aj rôzne druhy kapust-
níc. No hladný určite nikto neostal. 
Ochutnávanie a hlasovanie trvalo až do 
sedemnástej hodiny. Potom členovia 
kultúrnej komisie poctivo zrátali všetky 
hlasy. Pred osemnástou hodinou boli 
vyhlásené výsledky. Víťazom sa stal 
a samotnú majsterskú varešku za rok 
2015 získal tím s číslom dva - Poľov-
nícke združenie Hurban, ktorý na-
varil guľáš z diviaka. Všetci zúčastne-
ní dostali od obce pozornosť v podobe 
darčekového koša a na pamiatku dip-
lom ako poďakovanie za účasť v súťaži. 

Samozrejme, počas dňa sa mohli 
občania tradične zabaviť v rôznych sú-
ťažiach, či už to bol hod valčekom na 
cieľ, držanie pollitráka s pivom alebo 
zhadzovanie plných fliaš s vodou po-
marančom. Samozrejme, nezabudli 
sme ani na deti. Menšie deti sa mohli 

DNI OBCE 2015
do sýtosti vyšantiť na trampolíne a ská-
kacom hrade. Pre tie väčšie, ale aj 
pre dospelých bol pripravený vodný 
futbal, ktorý sa tešil aj tento rok veľ-
kej obľube. Aktívne seniorky z Jednoty 
dôchodcov pripravili v klube pri parku 
výstavu obdivuhodných háčkovaných 
prác. Občania tiež mohli napísať po-
zdrav svojej obci. Zábava pokračovala 
podvečerným koncertom beckovskej 
skupiny BECFACE priamo v parku. 
Hosťom bol aj pán kastelán z hradu 
a spoločne predviedli svoje hudobné 
nadanie (foto 2 - Joe a Jack). Všet-
ci sa bavili, spievali a niektorí aj tan-
covali. Nálada bola výborná aj vďaka 
občerstveniu, ktoré zabezpečila obec 
a p. Nožina. Keby nebolo búrky, kto-
rá nás nečakane prekvapila, bavili by 
sme sa určite dlhšie ako do deviatej.

V nedeľu 16. augusta o desiatej ho-
dine sa uskutočnila v kostole sv. Šte-
fana slávnostná svätá omša (foto 3). 
Po trinástej hodine sa v parku začal 
koncert dychovej hudby Bučkovanka 
z Nového Mesta nad Váhom (foto 5). 
Odznelo pár príjemných melódii a na 
to sa príhovorom starostu p. Jána Kri-

žana začalo slávnostné odovzdávanie 
repasovaného hasičského vozidla Tat-
ra za účasti podpredsedu vlády a mi-
nistra vnútra SR p. Róberta Kaliňá-
ka. Prítomný bol aj trenčiansky župan 
p. Baška a, samozrejme, aj ďalší pred-

stavitelia DHZ aj p. farár, ktorý po ofi-
ciálnom príhovore posvätil auto svä-
tenou vodou. Nasledovalo aj obecné 
pokrstenie šampanským. Za hasičov, 
ktorí stáli nastúpení v uniformách pre-
vzal kľúč od vozidla veliteľ DHZ p. Ma-
rek Šutovský. Potom opäť pokračovala 
Bučkovanka, ktorá sa postarala o dob-
rú atmosféru a pohodové nedeľné po-

Cena starostu
Čestné 

občianstvo

Pavol Bánovský Dušan ČikelEva Úradníčková

poludnie v našom 
parku pod hradom. 

O pätnástej hodine 
sa uskutočnilo sláv-
nostné udeľovanie 
cien starostu obce 
a čestného občian-
stva obce Beckov. 
Ocenení boli pani 
Eva Uradníčková 
za dlhoročnú a obe-
tavú prácu v oblasti školstva a športu 
a výchovu mladých športových talen-
tov a pán Pavol Bánovský za obetavú 
prácu v oblasti športu, za prácu s mlá-

dežou a výchovu špor-
tových talentov. Čestné 
občianstvo bolo udele-
né Mgr. Dušanovi Či-
kelovi za šírenie dobré-
ho mena obce Beckov. 
Pre ocenených bolo pri-
pravene v klube pri par-
ku malé občerstvenie. 

A potom prišla na 
radu opäť Bučkovan-
ka, ktorej prijemne 
melódie a ladné tóny 
spríjemňovali oddy-

chový podvečer. Ľudia sa bavili, de-
batovali a užívali si slnečnú nedeľu. 
Počas obidvoch dní sa deti aj dospe-
lí mohli povoziť po parku na peknom 
záprahu-na koči z Drietomy, ktorý ťa-
hal pár krásnych bielych koní. Atrak-

číslo 4 - august 2015

Dovoľte mi, vážení spoluobčania, aby som sa i touto cestou poďako-
val ako starosta obce za zdarný priebeh osláv Dní obce. Chcem vyjadriť 
poďakovanie nielen všetkým zainteresovaným na prípravách osláv, ale 
i všetkým zúčastneným – či už na sobotňajšom „kotlíkovom dueli“ alebo 
na nedeľňajšom kultúrnom podujatí. 

 Ing. Ján Križan, starosta obce

Poďakovanie starostu obce

 (foto 1)

 (foto 2)

 (foto 4)

 (foto 3)  (foto 5)
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MEDOvý víKEND Na HraDE 
Na Beckov-

skom hrade sa 
27. a 28. júna 
2015 konalo vý-
nimočné podu-
jatie – Medový 
víkend. Bol ve-
novaný včelám 
a počas dvoch 
dní sa predstavi-

la Včelárska paseka z Kráľovej pri Senci 
– prvý včelársky skanzen na Slovensku. 

Správca skanzenu Rudolf Moravčík 
a jeho spolupracovníci ponúkli prednášky 
o histórii včelárenia, o význame včelích 
produktoch pre naše zdravie, o ich ucho-

vávaní, o apiterapii a budúcnosti včelár-
stva. Mohli sme vidieť výstavu propagač-
ných materiálov o živote včely, naozajstné 
úle aj so včielkami, praktickú ukážku stá-
čania medu, ale aj včelie produkty – med, 
medovinu a kto prišiel, určite prežil príjem-
ne strávený čas na Beckovskom hrade. 

Pripomeňme si známy výrok Alber-
ta Einsteina, ktorý si návštevníci hradu 
mohli prečítať na vystavenom paneli: „Ak 
uhynie posledná včela, ľuďom zostávajú 
štyri roky života.“ 

Pre deti sa konala súťaž o najkrajšiu 
kreslenú včelu a interaktívne divadielko 
Severka s predstavením O chorej žabke.                         

(b)

Beckovský hasičský zbor rozbehol aktivity na všetky smery a členovia nielen 
pracujú na obnove požiarnej zbrojnice alebo hliadkujú na rôznych podujatiach, 
ale sa aj vzdelávajú na odborných školeniach a v neposlednom rade čoraz 
častejšie zasahujú pri požiaroch. V čase, keď bolo hasičské vozidlo Tatra 148 
na repase, sa vykonali štyri výjazdy k požiaru. Preto bolo nutné hasiť obecnou 
cisternou. Najemotívnejším dňom však bolo slávnostné odovzdávanie vynove-
nej a opravenej Tatry z rúk podpredsedu vlády a ministra vnútra Róberta Kali-
ňáka. Bol to pre beckovských hasičov, ale aj pre celú obec významný okamih.

Obnovená CAS 32 Tatra 148 je už späť
Ako som spomínala v úvode, počas obdobia, kedy bola Tatra odvezená na repa-

sáciu, sa viackrát zasahovalo a vyrážalo k požiarom. Teraz je už na svojom mieste, 
odstavená v obecnej garáži a pripravená na svoju činnosť, aj keď jej pán minister 
Kaliňák pri slávnostnom odovzdávaní zaželal, že by mohla radšej zhrdzavieť v gará-
ži, čo by znamenalo minimum zásahov a minimum nešťastných a zničujúcich požia-
rov. Ale je nám daná na to, aby slúžila. Automobil prešiel kompletnou generálnou 

opravou motora a podvoz-
ku, má obuté nové pne-
umatiky. V zadnej čas-
ti je namontovaná nová 
nadstavba cisterny už 
s modernými armatúra-
mi. Celkovo je automo-
bil zmodernizovaný, má 
napríklad úplne nové se-
dadlá v kabíne, obnovené 
svetelno-zvukové výstraž-
né zariadenie. Vozidlo je 
pripravené zasahovať aj 
do ťažkých lesných teré-
nov, a keďže v regióne 
Beckov – Tematín je táto 
naša Tatra 148 jediná, 

tak môže byť nápomocná aj iným obciam, pretože beckovský hasičský zbor je 
zapojený do projektu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, na základe 
čoho prichádzajú od štátu ďalšie finančné prostriedky. Tieto dotácie od štátu sa 
použijú na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na zabezpe-
čenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre členov DHZO a na za-
bezpečenie odbornej prípravy členov DHZO.

Absolventi odborných školení
Na to, aby beckovskí hasiči vykonávali svoju činnosť na odbornej úrovni, je 

potrebné, aby sa aj vzdelávali. Za týmto účelom boli vyslaní členovia hasičské-
ho zboru na školenie základných hasičských jednotiek do Zemianskeho Podhra-
dia, kde sa počas dvoch júlových víkendov vzdelávali v týchto témach: 1. Zdolá-
vanie požiarov a taktika pri požiaroch. 2. Oboznámenie sa so zákonom o ochrane 
pred požiarmi č. 314/2001 a s vyhláškou č. 611/2006 o hasičských jednotkách. 
Prednášajúcimi boli profesionálni hasiči. Školenie bolo ukončené skúškou a po 
jej úspešnom absolvovaní aj udelené osvedčenie, ktoré získali všetci zúčastnení 
beckovskí hasiči: Július Majzel, Peter Gába, Radoslav Šprincl, Ľuboš Hajdúšek, 
Marek Šutovský, Miroslav Malec. Ďalšie odborné vzdelávanie absolvoval Ľuboš 
Gába, ktorý sa zúčastnil jednodňového kurzu strojníka na Okresnom oddelení ha-

Výstavu otvorili 29. 7. 2015 v Balassovom paláci, v priestoroch Galérie architek-
túry SAS na Panskej 15 v Bratislave a trvala do 21. 8. 2015. Jej cieľom bolo priblížiť 
vybrané hrady a autorov ich rekonštrukcie a ich metódy na samostatných paneloch 
študentom FA STU a verejnosti. Vystavené boli slovenské, maďarské a české hrady, 
a to Bratislavský hrad, Hrad Beckov, Hrad Lietava, Topoľčiansky hrad, Ľubovniansky 
hrad, Spišský hrad, Ostrihomský hrad, Hrad Csókakó, Hrad Lipnice. Kurátorkami 
výstavy boli Ing. arch. Zuzana Ondrejková a Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD.

Autorom projektov obnovy Beckovského hradu je Martin Bóna, ktorý vo svo-
jej metodike nadväzuje na staršie programy pamiatkovej úpravy, ktorých hlavných 
kritériom bolo zachovať originalitu pamiatky. Hlavná metóda obnovy - „konzervácia 
s čiastočnou rekonštrukciou 
niektorých častí“ s cieľom 
pamiatku sprístupniť cestov-
nému ruchu, sa aj v 90-tych 
rokoch uskutočnila. 

Od roku 2010 „prebie-
hajúca obnova používa kon-
zervačnú metódu, zachová-
va a chráni ruinálnu siluetu 
hradu, odporúča postupné 
odstránenie nevhodných sta-
vebných zásahov zrealizova-
ných za posledné tri desaťro-
čia.“ Základným cieľom je „...
ukončenie pamiatkovej ob-
novy objektu, zatraktívnenie 
hradu ako kultúrno-historické-
ho exponátu, jeho sprístupne-
nie verejnosti a vytvorenie pod-
mienok pre bezpečný pohyb 
návštevníkov oboznamujúcich 
sa s dejinami a významom tej-
to pamiatky.“ 

Prirodzený vzhľad pamiat-
ky sa docieli opravou ne-
vhodne stvárnených častí, 
vytvoria sa nové kryté priestory v zachovaných objektoch hradného jadra, aby sa 
dosiahol čo najlepší celistvý dojem približujúci sa pôvodnej podobe pamiatky.    DB

OBNOva HraDOv 
v STrEDOEUrÓPSKOM PrIESTOrE

Fotografia z výstavy: Katarína Badžgoňová

POZNÁMKA: Citácie sú z textu na výstavnom paneli Metodika obnovy – Hrad 
Beckov od Ing. Arch. Martina Bónu, PhD, ktorý sa od r. 2004 venuje architekto-
nicko-historickému výskumu hradov.                                  

Beckovské slnko je prestížne oce-
nenie pre osobnosti kultúrneho, spo-
ločenského či politického života, ktoré 
reprezentujú Slovensko i v zahraničí. 
Prvý ročník sa konal v stredu 24. 6. 
2015 na Beckovskom hrade a bol 
venovaný koncertnej a opernej spe-
váčke Univ. prof. Eve Blahovej. Pri 
príležitosti jej životného jubilea jej odo-
vzdala cenu bývalá miss Ivana Christo-
vá. Plastiku Beckovského slnka vytvoril 
známy sochár Martin Pala. Zaujíma-
vosťou je, že v priestoroch gotickej 
hradnej kaplnky sa nachádza i zmen-
šený odliatok sochy Krista Prešovské-
ho. Počas slávnostného podujatia sa 

BECKOvSKé SlNKO

Dobrovoľný hasičský zbor obce 
(DHZO)

Podpredseda vlády a minister vnútra SR Róbert Kali-
ňák odovzdáva kľúče od vynovenej Tatrovky veliteľo-
vi DHZO Marekovi Šutovskému.

s klavírnym sprievodom predstavili zná-
mi operní speváci, žiaci pani Blahovej, 
z ôsmich krajín sveta.

Kristína Jurzová

Do administrovaného cirkevného 
zboru Beckov bol dňa 21. 8. 2015 
bratom dištriktuálnym biskupom 
Mgr. Milanom Krivdom menovaný 
nový námestný brat farár Mgr. Dušan 
Vaňko. Brat farár prevezme úrad od 
1. 9. 2015. Novému bratovi farárovi 

prajeme, aby sa mu v našom cirkev-
nom zbore páčilo a aby v jeho oso-
be cirkevný zbor dostal duchovného 
pastiera, ktorý s láskou a vierou v Je-
žiša Krista bude spravovať tento cir-
kevný zbor.   

Predsedníctvo CZ, 26. 8. 2015.

Informácia z ECav
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Nová sezóna po novom
Po nelichotivých výsledkoch minulej sezóny by sa zdalo, že na futbal v Beckove zanevrú viacerí 

hráči či funkcionári, no opak sa stal pravdou. Dňa 11. 7. 2015 bola naplánovaná brigáda na futba-
lovom ihrisku. Pomerne hojnú účasť hráčov a trénera, dopĺňali funkcionári a ďalší priatelia futbalu 
v Beckove. Nezúčastnil som sa jej, pretože som bol spolu s pánom Benkom vyslaný na konferen-
ciu Oblastného futbalového zväzu Trenčín, kde sa zároveň žrebovali rozpisy súťaží. 

Vo futbalovom areáli sa obnovila tribúna, ktorá sa komplet celá oplechovala i zo zadnej 
strany. Tribúna sa nastriekala farbami klubu a zároveň sa oplechoval i predný štít. Pribudla i tabuľa s oficiálnym 
názvom klubu. Na tribúnu sa umiestnili nové plastové sedadlá, ktoré sa pridali i popri trávnatej ploche namiesto 
niektorých lavičiek. Ďalšie lavičky sa taktiež zrekonštruovali. Za jednou z brán sa vybudoval nový lapač lôpt. 
Taktiež sa upravovala konštrukcia oboch brán, kde sa budú vešať nové moderné sitá. Na zábradlie v okolí ce-
lej trávnatej plochy bol aplikovaný nový náter. Rekonštrukciu striedačiek v zmysle nového náteru si zobral na 
starosť sám pán prezident klubu Dávid Kačerek. V kabínach sa namontovali nové poličky na odkladania vecí. 

Finančnú pomoc poskytla obec Beckov vo výške 300 Eur, ktorá bola použitá na nákup materiálu k upev-
neniu plastových sedadiel. Za stavebný materiál a techniku vďačíme p. Petrovi Čiklovi, za plechový materiál 
a ďalší spotrebný tovar vďačíme firme Frimmco, s.r.o., ktorú zastupuje v našom kádri p. Peter Kupčík. Plasto-
vé sedadlá sprostredkoval p. Ernest Benko a zabezpečil aj ich dovoz. Zváračské práce na upevnenie sedadiel 
vykonali p. Vladimír Hanáček a p. Pavol Bánovský. Peter Čikel zároveň zabezpečil občerstvenie formou guľá-
šu. Za odbornú prácu najmä pri prestavbe konštrukcie futbalových brán sme vďační najmä p. Ivanovi Hladké-
mu a Dušanovi Šulejovi. Za poskytnutie lán na upevnenie lapača lôpt ďakujeme p. Dušanovi Hladkému a p. Pavlovi 
Minárikovi. Za nezištnú a záslužnú starostlivosť o futbalový trávnik, znásobenú horúčavami, patrí vďaka najmä 
p. Ivanovi Hladkému, Petrovi Bánovskému a Pavlovi Bánovskému. Výsledkom je naozaj kvalitný trávnik, ktorý 
bol i počas najväčších horúčav neustále zavlažovaný a kosený. 

Výsledkom a cieľom brigády je teda nielen skrášlené okolie futbalového ihriska v Beckove, ale aj nová ná-
dej, že v Beckove sa tvorí pomerne dobrý mladý kolektív hráčov najmä z Beckova, ktorí, veríme, že budú pra-
covať nielen na skrášľovaní ihriska, ale budú robiť dobré meno futbalovému Beckovu v podobe atraktívnej, bo-
jovej a obetavej hry, ktorá priláka viac a viac fanúšikov na náš vynovený areál OŠK Slovan Beckov. 

Samozrejme, prác, ktoré ešte treba na ihrisku vykonať je veľa. Do budúcnosti plánujeme opraviť opláštenie 
drevených kabín, ako aj opraviť strechu. Tieto práce by bolo potrebné vykonať ešte do zimy, ak bude priať po-
časie a dovolí to časová zaneprázdnenosť zainteresovaných.

V mene celého OŠK Slovan Beckov by som chcel poďakovať všetkým fanúšikom a nadšencom futbalu, kto-
rí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zveľadeniu a spríjemneniu prostredia nášho futbalového stánku v Beckove.                                                            

 Mgr. Radovan Hladký

Za povšimnutie určite stoja aj aktivity vyvíjané 
vo futbalovom oddiele OŠK Slovan Beckov. Okrem 
poctivej prípravy hráčov na zápasy zo strany tréne-
rov sa zaktivizovali funkcionári, ale aj ostatní futba-
loví fanúšikovia a postarali sa o obnovu areálu ih-
riska. A sú ochotní pokračovať v začatom diele. Aj 
Beckovské noviny sledujú činnosť klubu a tešíme 
sa, že sa aj na stránkach našich obecných novín 
objavuje čoraz viac informácií a správ o beckov-
skom futbale. 

Výbor klubu OŠK Beckov
Prezident: Dávid Kačerek
Podpredseda: Karol Pavlovič
ISSF manažér: Roman Pastorek st.
Členovia za futbalový oddiel: Milan Benko, Peter 

Bánovský, Pavol Bánovský, Radovan Hladký, Jaroslav 
Straka, Dušan Šulej

Členovia za kulturistický oddiel: 
Marián Gestinger, Vladimír Šimončic ml.                 

Futbalová lahôdka v podobe 11 : 0 
(Beckov – Hrachovište, 16. 8. 2015)
Po neúspešnom zápase v úvodnom kole, čomu 

prispeli okrem iného aj veľmi zlé hracie podmienky 
v podobe neupraveného ihriska u súpera, si naši hrá-
či uvedomili, že takýmto štýlom sa hrať nedá. Po vy-
nútených zmenách v zostave nastúpili do zápasu so 
Zemianskym Podhradím starší hráči Slovana Beckov 
na čele s trénerom a ukázali mladším, ako by to malo 
vyzerať. Polčas bol už 8 : 0. Ale po prestriedaní, kedy 
starší uvoľnili miesto mladším, už efektivita streľby ne-
bola taká vysoká, padli „len“ 3 góly. Hra bola solídna, 
ale efektivita streľby v tomto zápase bola výborná. Dú-
fame, že sa podobné úspechy budú opakovať a hráči 
dokážu svojim fanúšikom a aj neprajníkom, že v Bec-
kove sa vie hrať futbal.                      

Prestupy hráčov do OŠK Slovan Beckov
Prestupy hráčov boli zrealizované podľa nového 

prestupového poriadku Slovenského futbalového 
zväzu. Z Nového Mesta nad Váhom prestúpili Ro-
man Pastorek ml. a Radoslav Soldán a z Trenčian-
skych Bohuslavíc Radoslav Hrabovský a Ľubo-
mír Tinka. Uvedení štyria hráči boli minulú sezónu 
v Beckove na hosťovaní a tohtoročnú sezónu už na-
stúpili ako riadni kmeňoví hráči Slovana Beckov. Do 
klubu pribudol veľmi kvalitný hráč z Prievidze - Fran-
tišek Trungel. Z dorastu sa do „áčka“ presunuli An-
drej Štefánik, Adam Martiš, Tomáš Čikel a Timotej 
Nožina.

 Roman Pastorek st. a Petra Šutovská

Obecný športový klub v Beckove

Dňa 11. 7. 2015 PZ Hurban Beckov na svojej strelnici usporiadalo 19. ročník streleckých pretekov pod 
názvom Beckovské kolo o pohár starostu obce Ing. Jána Križana. Za ideálneho počasia a skvelej konku-
rencie už po štvrtýkrát zvíťazil Erik Trautenberger z Kočoviec, druhý skončil Pavel Kováč z Karolínky pri Zlí-
ne, tretí Igor Valenta z Čachtíc a štvrtý Ing. Ján Kováčik z PZ Hurban Beckov. Podujatie sponzorsky pod-
porili podnikatelia z obcí Beckov, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín.                                      Pavol Hladký

19. BECKOvSKé KOlO

Erik Trautenberger na paleb-
nej čiare pri očakávaní asfal-
tového terča z vysokej veže.

Zľava: Erik Trautenberger s pohárom od starostu obce, nasleduje Pavel Ko-
váč, Igor Valenta, Ing. Ján Kováčik, Ján Súkenník a Mojmír Holec.

číslo 4 - august 2015

sičského záchranného zboru v Novom Meste nad Vá-
hom. Po úspešnom absolvovaní kurzu získal osved-
čenie.

Zásahy a výjazdy
 V období apríl – august 2015 sa vykonali štyri vý-

jazdy k ohláseným požiarom. O požiari na Sychrove 
sme už písali v Beckovských novinách č. 2/2015. 
Následne sa zasahovalo pri požiari stohu slamy za 
bývalým družstvom. Tam prevzali riadenie situácie 
profesionálni mestskí hasiči a po ich odchode za-
bezpečovali hliadkovanie v trvaní dvoch dní vrátane 

nocí už naši beckovskí dobrovoľní hasiči. Striedali 
sa po dvojiciach, aby bol zabezpečený potrebný do-
hľad nad ohňom. Verdikt bol jasný – úmyselné pod-
pálenie stohu. Ďalším, v poradí tretím zásahom bol 
výjazd k požiaru zapálených konárov a pilín v blíz-
kosti motokrosovej dráhy za hrádzou. Vďaka vší-
mavým občanom bol včas uhasený aj tento požiar, 
ktorý vznikol v čase vyhláseného zvýšeného nebez-
pečenstva výskytu požiaru. Voči tomuto vyhláseniu 
ľahostajne konal neznámy občan a zapálený oheň 
zanechal bez kontroly. Veľmi rýchlo sa chytili horieť 

aj trávnaté porasty. Aj posledný štvrtý požiar vznikol 
v areáli motokrosovej dráhy a taktiež z nedbanlivos-
ti a nerešpektovania zákazu kladenia ohňa z dôvo-
du pretrvávajúcich horúčav. Prosíme občanov, aby 
rešpektovali všetky opatrenia vydané Okresným ria-
diteľstvom hasičského a záchranného zboru v No-
vom Meste nad Váhom a aby konali zodpovedne aj 
voči ostatným. Pretože zanechanie nekontrolované-
ho ohniska môže mať za následok rozsiahle prírodné 
a aj majetkové škody.                  

Petra Šutovská

Pestovateľská pálenica Hrádok 
oznamuje záujemcom, ktorí majú záujem 

o spracovanie ovocného kvasu, že pálenica 
zahajuje svoju činnosť od 10. 8. 2015. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čísle 
0904 464 794 u pána Poláka.

INZERCIA
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90. NarODENINy rUDOlfa ĎUrIša

číslo 4 - august 2015

Spoločenská kronika
NARODIlI SA: 
 Ivana Ondrejkovičová, Matúš Suchý, Matej Šimko

BlAHOžEláME

50 rokov:  Viktor Nožina, Alena Švecová

55 rokov:  Ľubica Barincová

60 rokov: Pavol Krchnavý, Mária Hlávková

65 rokov:  Ľuboslav Vaculík, Marta Gonová, Margita Hubinová

90 rokov:  Marianna Šatkovská, Magdaléna Zverbíková

RoZlÚČIlI SME SA: Emanuel Nožina, Oľga Pišojová, Ing. Jaroslav Beňo          
      Pripravila Anna Benková

Dňa 5. augusta 2015 za vojenských pôct príslušníkov 
Armády Slovenskej republiky sme na poslednej ceste 
odprevadili dlhodobo žijúceho v našej obci podplukov-
níka Ing. Jaroslava Beňu, ktorý zomrel po nešťastnej do-
pravnej kolízii vo veku 69 rokov. Bol skromnej a veselej 
povahy. Obľuboval prechádzky obcou, a rád si na rôzne 
témy pohovoril s občanmi obce. Témy rozhovorov vedel 
vždy zladiť s každým, z čoho vyžarovala jeho priateľská 
povaha. Rád cestoval po Európe, ale nadovšetko mal 
rád prírodu v okolí našej obce, kde zastával ochranárske 
stanovisko. Bol aktívnym členom Klubu veteránov SA, aj 
ZO JDS v Beckove.  

Česť jeho pamiatke!                            Pavol Hladký

Za Jaroslavom Beňom

Na fotografii z archívu 
R-BN ako víťaz súťaže 
v držaní pollitráka piva 
na Dňoch obce 2014.

Ten významný deň nastal 23. júla 
2015 vo štvrtok. V ten deň si Rudolf 
Ďuriš pripomenul svoje okrúhle jubi-
leum – 90 rokov. Zhodou životných 
okolností sa práve teraz, od 1. júna 
2015, nachádza v Domove dôchod-
cov v Hrachovišti. Vek a zdravotný 
stav sa podpísali aj na ňom, a tak mu 
rodina musela zabezpečiť celodennú 
starostlivosť v zariadení pre seniorov. 
Áno, bolí ich srdce, že milovaný otec 
a deduško nie je vo svojom domče-

ku za evanjelickým kostolom, inak v rodnom dome významného beckovského rodáka 
Dionýza Štúra. Ale teraz majú istotu, že nič nepredvídané, čo by bolo nad ich sily, veď 
každý nie je profesionálny zdravotník, sa nestane a dedko Ďuriš pri odbornej starostli-
vosti možno oslávi ešte okrúhlejšie jubileum. Či tak bude, nevieme. Zatiaľ si zvyká na 
nové prostredie, na nových ľudí. Áno, cnie sa mu za domovom, ale vie, že musí pri-
jať veci také, ako sú. S kyticou kvetov a milým pozdravom od starostu obce a celého 
Beckova prišla zagratulovať nášmu jubilantovi sociálna pracovníčka Dana Badžgoňová. 

Rudolfa Ďuriša sme predstavili v Beckovských novinách v č. 2/2011, s. 8. Po-
rozprával nám čo-to o sebe a veľkonočnýchj oblievačkách v jeho mladých časoch. 
Narodil sa v susednej obci Krivosúd Bodovke v početnej roľníckej rodine, mal ešte 
sedem súrodencov. V Beckove žije od roku 1962, kedy sa oženil s Pavlínou Čike-
lovou. Pracoval ako murár a na traktore i kombajne v JRD. Vyše 50 rokov, praktic-
ky do minulého roka, robil pre evanjelický CZ zvonára a kostolníka. Vychoval dve 
dcéry a syna – Ľudmilu, Danu a Jána. Od mladosti mal rád ručné práce, najskôr 
plietol slamenice a koše z dubového lyka, na vojenčine tkal koberčeky z chemlo-
nu. Od Jozefa Klinčúcha sa naučil opletať fľaše materiálom z telefonických káblov 
a neskôr ho Milan Šuran naučil pliesť aj prútené košíky. Svojimi výrobkami potešil 
nejedného Beckovčana. Po smrti manželky pred dvadsiatimi rokmi zostal v dome 
sám so synom Jánom. Časom čoraz viac potreboval pomoc dcér a naposledy mu 
najviac pomáhala vnučka Sylvia. Rudolf Ďuriš sa teší zo šiestich vnúčat a troch 
pravnúčat.                                                                                                              DB

vEľKé JUBIlEUM MárIE STraKOvEJ
Pani Mária Straková, rod. Uhrino-

vá oslávila v kruhu svojej rodiny vzác-
ne životné jubileum – 90 rokov. 
Bolo to vo štvrtok 6. augusta 2015. 
Jej rodičia, Michal a Anna, vychovali 
osem detí, Mária bola druhá v pora-
dí. Dnes sú medzi nami len dve ses-
try, pani Straková a pani Prikrylová.

Základné vzdelanie získala 
v Beckove, vychodila 8 tried v ka-
tolíckej škole u p. uč. Štefana Slo-
bodu a p. uč. Petra Reháka. Bolo 
samozrejmé, že ako druhá najstar-
šia dcéra musela vypomáhať mame 
v domácnosti, v záhrade i pri opate-
re mladších súrodencov. Po skon-

čení osemročnej školskej dochádzky šla slúžiť. „Vždy ma niekto našiel pre svojho 
známeho.“ Napríklad jeden rok slúžila v Maríkovej na fare. Dokonca pracovala aj 
na stavbe novšej budovy bývalého domova dôchodcov. 

Takto to bolo až do svadby – vydala sa za Beckovčana Antona Straku vo februá-
ri 1950,(1) ale svadobnú fotku nemajú, nedali sa fotiť. Postupne sa im narodili štyri 
deti – Anna, Mária, Pavol a Ján. Najstaršia v nemocnici, ale ďalšie doma za asisten-
cie pôrodnej babice p. Ikášovej a dvaja chlapci p. Pavlovičovej. V nemocnici sa jej 
nepáčilo. Bývali v dome po Wohlensteinovi, ale stavali si vlastný dom na Ambrovci 
pri dnešnom múzeu. S deťmi jej občas pomohla Anička Šimková, ktorá pracova-
la v materskej škole. Dnes sa tešia zo 6 vnúčat a 3 pravnúčat, štvrté je na ceste. 

V mladosti sa venovala popri výchove štyroch detí, domácnosti a záhrade aj šitiu 
a vyšívaniu, ale vraj len trochu, viac ne-
stíhala. Manžel bol na prácach a domov 
sa vracal na víkend alebo raz za mesiac. 

Dovolenka? „Nebola žiadna.“ Pán 
Straka si dal dovolenku radšej preplatiť, 
veď mladá a početná rodina potrebovala 
peniaze ako soľ. A pani Straková chodie-
vala na „dovolenku“ – teda do kúpeľov, 
sama (Piešťany, Dudince, Trenčianske 
Teplice, Jáchymov). Ale spolu nikde ne-
boli, ak nerátame dva dni na zájazdoch. 
Niekedy išli aj s deťmi pozrieť otecka na 
jeho pracovisko do Považskej Bystrice 
a spolu sa vrátili domov.

Zdravie: „Nie je to, čo bolo.“ Na-
šťastie, chodí na vlastných, postará sa 
sama o seba, len horšie počuje. Jej otec 

umrel pomerne mla-
dý v lese cestou na 
Salaš pre Vianocami 
a o mamu sa posta-
rali so sestrou Pri-
krylovou – striedali 
sa pri varení a praní. 
Umrela 82-ročná. 

Z rodiny Uhrinov-
cov sa dožila najvyš-
šieho veku – pozri 
fotku. Milá, spokoj-
ná so všetkým, čo 
má. Prežila celý svoj 
život prakticky na 
troch miestach v Beckove. S Božou pomocou vychovala svoje deti, s manželom 
im vytvorili bezpečný domov, do ktorého sa rady vracajú aj dnes, už so svojimi ro-
dinami. A to nielen na jubileá, ale kedykoľvek po celý rok.

Rozprávanie Márie a Antona Strakovcov 10. 8. 2015 
zapísala Dana Badžgoňová.

1) Mnohí si určite spomeniete, že v Beckovských novinách č. 1/2015, s. 8 sme 
písali o 65. výročí ich sobáša.

n Tri veci sa nikdy nevrátia: vypovedané slovo, stratená príleži-
tosť a premrhaný čas. Neznámy

n Niet väčšej škody nad stratený čas. Michelangelo
n Peniazmi a časom nemrhaj. Neznámy lP

O ČaSE  n Stále sa hovorí, že život je krátky, ale človek môže mnoho vykonať, keď ho vie 
správne využiť. Goethe 

n „Všetky kráľovstvá, ktoré mám, by som dal za jeden deň života,“ 
 povedal zomierajúci kráľ.
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ľom – do nového Zariadenia pre seniorov v Novom 
Meste nad Váhom prišiel z Moravského Lieskové-
ho a tam z Paprade. Má samostatnú izbu s výhľa-
dom na hlavnú cestu a je spokojný. Má dokonalú 
opateru, ale Beckov a rodina mu chýbajú. Kama-
ráti, nezabúdajte – stavte sa na kus reči! Veď je to 
blízko. V marci sme navštívili Justínu Minárikovú – 
je tiež v ZpS v Novom Meste nad Váhom. Oslávila 
90-te narodeniny, písali sme o nej v BN č. 2/2015, 
s.9. Predtým bola 6 rokov v ZOS Čachtice, doma, 
a potom rok v DD Hrachovište. Od januára 2015 je 
v Meste. Páči sa jej, aj rodina je nablízku.

Boli horúce letné dni, keď som sa 6. a 7. au-
gusta 2015 vybrala na návštevy do domovov dô-
chodcov, aby som na vlastné oči videla našich 
starkých v Moravskom Lieskovom, Papradi, Mo-
ravanoch, Bzinciach, Kostolnej – Záriečí, Trenčí-
ne... Napočítala som až 14 Beckovčanov, ktorí 
v súčasnosti žijú v zaria-
deniach na okolí, jedna 
sa vrátila domov a 12 
zomreli. V CSS v Morava-
noch nad Váhom od roku 
2002 žije Michal Poho-
relli. V čase našej návšte-
vy bol odcestovaný, tak-
že možno inokedy.

Na budúce sa pozdraví-
me s našimi seniormi v CSS 
v Novom Meste nad Váhom.

Dana Badžgoňová 

Možno je to náhoda a možno nie. Deň a mesiac dátumu ich sobáša sa prekvapujúco zhoduje s dňom a me-
siacom narodenia iného známeho Beckovčana, a to všetko dohromady súvisí s Beckovským hradom. 

Veď 16. júla, pôjdeme chronologicky, v roku 1388 dostal Beckovský hrad Stibor zo Stiboríc na Zvolenskom zám-
ku od uhorského kráľa Žigmunda ako svoj prvý hrad, a ten sa stal základom jeho neskoršieho rozsiahleho panstva. 

Dňa 16. júla 1955 sa navždy spojili životy dvoch mladých učiteľov – Beckovčana Jozefa Bubeníka a Raj-
čianky Margity Franekovej. 

A do tretice, 16. júla 1963 začala aj životná cesta nášho známeho cestovateľa a horolezca Petra Ondrejovi-
ča. Jeho život ho tiež navždy spojil s naším hradom, lebo práve na hradnej skale začala jeho horolezecká drá-
ha a láska k našej dominante mu dala aj prezývku – Becko. S Beckovským hradom je spojená aj životná cesta 
Margity Bubeníkovej. Keď sa pani učiteľka stala dôchodkyňou, prijala v roku 1998 ponuku starostu obce ro-
biť sprievodkyňu na hrade. A tak sa aj jej osud znovu prepojil so Stiborovým a Beckovým cez Beckovský hrad. 

Samozrejme, v predvečer veľkého výročia manželov Bubeníkovcov nemohla chýbať ani obec a sociálna komi-
sia. S kyticou kvetov odovzdali pozdravy oslávencom so želaním dlhého spoločného života sociálna pracovníčka 
obce Dana Badžgoňová a člen SK Radovan Hladký. Ku gratulantom sa pripájajú všetci priatelia, susedia, rodina, 
bývalí žiaci, členovia ZO JDS v Beckove, pracovníci obecného úradu, poslanci a starosta obce.                      DB

60. výročie sobáša manželov Bubeníkovcov

Návšteva v domove dôchodcov je stále pre 
mnohých nezvyklá, vyvolávajúca zmiešané pocity. 
Ale nebojte sa, treba zahodiť obavy a zaklopať na 
dvere izby svojho kamaráta či kamarátky. Veď je 
to stále ten istý človek, ktorý donedávna žil vedľa 
nás, ibaže teraz sa delí o jednu izbu s niekým nám 
neznámym. Aj takéto situácie prináša život. Verte, 
že každý sa návšteve z domova určite poteší! 

Moja cesta k našim starkým do zariadení sociál-
nych služieb začala 23. 7. 2015 v DD Hrachovište. 
V súčasnosti tu žije Rudolf Ďuriš, v tento deň oslá-
vil svoje 90-te narodeniny. Na istý čas tu našli do-
mov Zora Ilavská, Edo Klech a úplne na krátko Emí-
lia Klinčúchová. Pán Ďuriš je tu len od júna, ešte si 
nezvykol na zmenu prostredia. V zariadení pre se-
niorov Striebornica, Moravany nad Váhom, sme na-
vštívili Máriu letkovú. Je tu len krátko, prišla sem 
z DD Hrachovište. Bývalý hotel poskytuje sociálne 
služby, ale už menej kontakt s okolitou krajinou s ja-
zerom. Malá prechádzka k vode v tento horúci letný 
deň bola príjemným osviežením. Svoj domov tu naš-
la pred dvoma rokmi aj Elena Filáčková. Zariadenie 
pre seniorov Papraď, Stará Turá je od októbra 2012 

domovom pre Mar-
gitu Jurákovú. Po 
požiari a liečbe mu-
sela zmeniť spôsob 
života. Na jej potre-
by dohliadajú pra-
covníci zariadenia 
a jej dcéra Jana. Na 
Beckov nezabudla, 
potešilo ju, že sme 
jej priniesli BN. Od 
roku 2007 tu žil aj 

Ivan Vazovan, odišiel do ZOS Moravské Lieskové. 
Krásna babička Mária Sládeková (26. 11. 1922) 
je naša najstaršia občianka. Od jesene minulého 
roka je v ZOS v Moravskom Lieskovom. Na izbe sú 

Pozdravujeme vás všetkých doma

dve, práve dovečerali. Na novom mieste je spokoj-
ná, zvykla si a teší sa častým návštevám syna Ma-
riana aj pomoci netere Tatiany, ktorá tu pracuje ako 
opatrovateľka. V zariadení žili krátko Ivan Vazovan, 
Irena Penčáková a Ján Úradníček. CSS Kostolná – 
Záriečie je trochu iný typ zariadenia – areál s dvo-
mi budovami je uza-
tvorený, s vrátnicou, 
ale vpustia každú 
návštevu. Mária 
Tekulová je tu od 
minulého roka. Je 
spokojná, stará sa 
o spolubývajúcu – 
personál si ju ne-
vie vynachváliť. Od 
1. 10. 2002 do 13. 
11. 2008 tu žila aj 
Katarína Pavlisová, 
známa Beckovčan-
ka, bezdomovky-
ňa.  V Trenčíne v DD 
Job, Refugium, žije 
od roku 2006 Má-
ria Masničáková. 
Dlho sa tešila opa-
tere našich vincen-
tiek, hlavne sestry 
Lýdie. Pravidelne 
ju navštevuje dcéra 
Anna s rodinou. Čas 
sa podpísal aj na jej 
zdraví, napriek vyni-
kajúcej opatere 85 
rokov neutají. Kon-
com augusta odišla 
do ZpS v Modrovej. 
Ivan Vazovan je tak 
trochu cestovate-

číslo 4 - august 2015

Rudolf Ďuriš Mária Sládeková Justína Mináriková

Mária Letková

Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom  
prijme do pracovného pomeru opatrovateľku. 

Požadujeme: opatrovateľský kurz v trvaní minimálne 
220 hodín, alebo zdravotnú školu 

so zameraním na opatrovanie. 
Osobné stretnutie si dohodnite s pani Janetzkou 

na tel. 7745832, prípadne 0918 376 784.
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V tomto roku si pripomíname 50 rokov od jeho úmr-
tia. Narodil sa 15. februára 1892 v Békešskej Čabe. Po 
skončení štúdia na strednej škole študoval za učiteľa, 
a tam získal základy hudobného vzdelania. Po prícho-
de na Slovensko v roku 1919 prijíma učiteľské miesto 
v Hrachovišti, ožení sa s Vilmou Dankovou z Modrovky. 
Tu sa im narodí syn Bohuslav. Z Hrachovišťa odchádza 
na Brezovú pod Bradlom na voľné miesto učiteľa. Bec-
kov je jeho ďalším pôsobiskom, a to od roku 1923. Na-
stupuje tu za riaditeľa Štátnej ľudovej školy. Zakladá det-
ský spevácky zbor, ktorý aj vedie a je najlepší v okrese. 

Tu vznikli i zborové skladby ako Pieseň mlyna, Moje piesne či Dievča, dievča lastovič-
ka. Tu sa mu narodí najmladšia dcéra Danuša ako piate dieťa. Z Beckova, kde pôsobil 
do roku 1928, jeho cesta vedie do Martina. Ani tu neoddychuje, ba práve naopak, učí, 
diriguje, komponuje, píše do Slovenských pohľadov a ďalších časopisov. Bol veľkým 
propagátorom esperanta. Dolinský napísal prvú slovenskú učebnicu esperanta a slov-
ník. Zomiera 2. 3. 1965 v Nitre. Jeho meno nesie ulica v Bratislave a Martine, ako i ško-
la. Svojim dielom obohatil a prispel k rozvoju slovenskej hudby.                                           

Ľubomír Paulus
Foto: http://www.osobnosti-kultury.cz/jan-valastan-dolinsky-35744.html 

číslo 4 - august 2015

V jednej krajine raz žil jeden stoh 
sena. No nebol to obyčajný stoh 
sena. Mal srdce. Bol však veľmi 
veľký a veľmi tučný. Nikto si ho ne-
všímal. Nikto sa z neho netešil ako 
z kvetov na lúke. Bol z toho veľmi 
smutný a sklamaný. Mnoho ľudí, čo 
chodilo okolo neho, si ho ani ne-
všimlo. Nielenže si ho nevšimli, ale 
často do neho aj kopli, čo ho vždy 
zabolelo. Nikdy ani slovka nepreho-
voril, len ticho mlčal a trpel. Zo dňa 
na deň bol smutnejší a smutnejší. 

„A ozaj, čo robí taký stoh sena v noci?“ opýtalo sa raz jedno dievčatko, keď 
som mu rozprávala tento príbeh. Vtedy som to nevedela, ale dnes viem, že 
stohy sena v noci spia a snívajú tie najkrajšie sny, aké sa môžu snívať iba sto-
hom sena. 

A čo ten náš stoh? Ten bol taký smutný a sklamaný, že nemohol v noci snívať žia-
den sen. A tak radšej ani nechodil v noci spávať. A z toho smútku v noci úplne stma-
vol. Celú noc pozoroval hviezdy a závidel im, že ich si každý všimne, ale jeho nikto. 

Až raz... Išiel okolo jeden maliar, ktorý si všímal neobyčajné veci a vedel, že 
všetko živé má srdce. Všimol si i tento smutný stoh sena. Veľmi sa mu páčil, a tak 
sa pri ňom zastavil. Uklonil sa a zdvorilo sa pozdravil: „Dobrý deň, volám sa Monet 
a chcel by som si vás namaľovať. Dovolíte mi to?“ 

Stoh nevedel, či sa mu to sníva, alebo je to skutočnosť. Od samej radosti pod-
skočil. Nevedel, čo má povedať. Taký slávny maliar si všimol práve jeho? „Dobre 
počujem?“ pýtal sa stoh. „Vy si ma chcete namaľovať? Mňa, obyčajného, nezau-
jímavého? Veď ja nie som vôbec krásny a hodný toho, aby som bol namaľovaný!“ 
„Áno, vás! Chcem si vás namaľovať, lebo viem, že ste vo svojom vnútri krásny“. 

Stoh bol od tej chvíle veľmi šťastný. Uvedomil si že naozaj má svoju hodnotu 
a svoju krásu. A nebol už sám, lebo sa s ním rozprával maliar. A od toho dňa sa 
mu opäť začali snívať nádherné, farebné sny, také aké sa snívajú len stohom sena. 
A maliar si ho maľoval od rána do večera nielen jeden deň, ale mnoho, mnoho 
dní. A tak vzniklo niekoľko obrazov slávneho maliara Clauda Moneta.                RP

Čas na rozprávku

Claude Monet, Stoh sena, 1891 
http://www.umeniesveta.sk/claude-monet/

ve, v mieste umelcovho žitia. 25 obrázkov z Kálnice, 
24 z Nového Mesta nad Váhom, ale aj 7 reprodukcií 
malieb Beckovského hradu dávajú tušiť, že Milan Sta-
no má veľmi dobre pochodené naše končiny, svoje 
rodisko. Napokon, mnohé reprodukované diela sme 
mali možnosť vidieť na výstave pod názvom Z rodné-
ho kraja v minulom roku v septembri v Novom Meste 
nad Váhom z príležitosti umelcových 65. narodenín. 
Jej súčasťou bola aj prezentácia knižky Putovanie za 
obrazmi, v ktorej rozpráva o svojich bohatých cestách 
po svete a o cenných trofejach, ktoré si priniesol – 
iste uhádnete, že to boli obrazy z ďalekých krajín. (6) 

Okrem pravidelných výstav sa s dielom Milana Sta-
nu môžeme stretnúť aj v jeho ateliéri v Kálnici, ale aj 
v Bratislave. Na fotografii je majster so svojimi obraz-
mi. (7) 

Prečo napísal knižku o svojej krajinomaľbe? „... chcel 
som ukázať čitateľom aspoň zlomok z mojej krajinárskej 
tvorby a podeliť sa so zážitkami pri ich maľovaní.“ (8) Po 
prečítaní tohto maliarskeho cestopisu sa presvedčíte, že 
sa to majstrovi Milanovi Stanovi aj naozaj podarilo. 

 Text a foto Dana Badžgoňová, 
Kálnica a Beckov, 27. 7. 2015. 

CHvála KraJINy – NOvá KNIŽKa MIlaNa STaNU
Koncom júla vyšla ďalšia publikácia Milana Stanu, 

známeho výtvarníka a karikaturistu, spisovateľa i ma-
jiteľa Vydavateľstva Štúdio humoru, satiry atď. Pod ná-
zvom Chvála krajiny pripravil pre svojich fanúšikov, rodá-
kov a priateľov knižku, v ktorej sa vyznáva zo svojej lásky 
k slovenskej krajine: „Slovenská krajina je ako krásna ľu-
dová pieseň. Každý kraj mi znie inou melódiou.“ (1) „... 
vnímam krajinu nielen očami, ale aj srdcom.“ (2) Ume-
leckému videniu sa úplne na začiatku svojej výtvarnej 
cesty učil v Novom Meste nad Váhom v Ľudovej ško-
le umenia, kam ho priviedol p. uč. Jozef Kocián v roku 
1961. Samozrejme, táto príprava by nebola stačila, jeho 
talent sa rozvinul až pod odborným vedením známeho 
slovenského maliara Ernesta Zmetáka. „Jemu vďačím 
za veľa. Naučil ma, ako sa pozerať na krajinu, ako nájsť 
motív a ako ho zakomponovať do obrazu.“ (3) Aby svoje 
sny mohol realizovať vo výtvarnom prejave: „Nechal som 
sa viesť spontánnosťou a emóciou.“ (4) 

Tento „cestopis maliarskych potuliek“ (5) Milana 
Stanu po Slovensku umožní čitateľovi nazrieť do jeho 
tvorby z jednotlivých krajov našej domoviny a spo-
znávať krajinu vo všetkých ročných obdobiach. Sa-
mozrejme, nechýba jeho rodisko Kálnica, ani blízke 
okresné mesto Nové Mesto nad Váhom, ani Beckov, 
kde chodil do školy na druhom stupni. Prechádzka 
maliarskou krajinou pokračuje hore Váhom na Tren-
čín, Oravu, Kysuce, Liptov, cez Tatry a východné 
Slovensko, Nitru, Záhorie a Devín a končí v Bratisla-

POZNÁMKY
1. Milan Stano, Chvála krajiny. Vydavateľstvo Štúdio humoru, satiry atď. Bratislava 2015, s. 6;
2. c. d. , s. 8; 3. c. d., s. 10; 4. c. d., s. 12; 5. c. d., s. 13; 6. Vernisáž sa konala 19. 9. 2014 v MKS v N. Meste n. Váh.
7. Knižky si môžete objednať na adrese Štúdio humoru a satiry, Martinská 48, 821 05 Bratislava alebo mai-
lom shs_koc@stonline.sk; 8. c. d., s. 13.

Ján valašťan Dolinský
Profesor Ing. Peter Šutovský PhD, sa zúčastnil slávnosti pri príležitosti uve-

denia do Americkej národnej akadémie vynálezcov – NAI (National Academy 
of Inventors). Ako profesor na univerzite v Missouri, Columbia, sa stal jedným 
z 9 zakladajúcich členov NAI v Missouri. Je to združenie ľudí, čo vymýšľajú a pa-
tentujú nové technológie.                                                                                     (b)

Foto: Ing. Miriam Šutovská, 30. 7. 2015

aktivity Petra šutovského

SEN SENa
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Foteniu sa venujem od 15-tich rokov. Náhodou som dostal od staručkého uja Lajka z Bra-
tislavy vtedy 40-ročný ešte predvojnový fotoaparát na kinofilm. Tak to začalo s tínedžerským 
vekom. S Jancom Novákom sme vyvolávali fotky po nociach a bavilo ma zachytávať život 
okolo seba. Fotografia na rozdiel od filmu zachytáva okamžik, a ten musí niečo vystihnúť, 
niečo podstatné. Nejako som sa vyvíjal v rytme života.

Prišla horolezecká éra a počas lezenia som foťáčik mal stále na sebe. Neskôr cestovanie, 
divá voda, lietanie, kamaráti a ...všetko zaujímavé, čo život prinášal, som si fotil. ,,Za vlasť“ 
padli skoro všetky fotoaparáty. Bolo ich dodnes okolo 20. Zrútili sa na skalách, utopili, stra-
tili, boli ukradnuté, opotrebovali... Materiálna strata bola nepodstatná. Podstatné bolo, že každý zachytil kus diania, dnes už histórie z nášho života. 

Pred zhruba 20-timi rokmi som urobil prvú výstavu v kulturáku v Novom Meste nad Váhom a pred dvoma rokmi druhú, rovnakú ako predtým v Auparku v Bratislave počas 
outdoorového festivalu. Medzitým technológie tlače poskočili dopredu. Dnes fotografia môže byť na nálepke, nalepená na plaste alebo hliníkovej tabuli. Jednoducho, vydrží 
dážď aj slnko. Oslovil som správcu hradu ešte minulý rok. Problémom bola inštalácia. Taký panel o rozmere 50 x 70 centimetrov nezavesíte na klinček. Bolo treba vymyslieť 
kotvenie do hradných múrov. Nad tým som si lámal hlavu najdlhšie. Pamiatkarka z Trenčína povedala podmienky. S projektovým manažérom hradu sme boli na hornom hra-
de a vytýčili priestor. Nakoniec sme sa dohodli na počte 35 obrazov, 15 obrazov z Beckova a 20 z Venezuely. Dal som tam aj dva etno-obrazy amazonských Indiánov. Veď 
aká by to bola autorská výpoveď o krajine ako je Venezuela, ak by tam nebol tento úžasný originálny aspekt. 

Realizácia výstavy bola hektická. Pomohla mi firma Redes v Novom Meste, kamaráti. Fotopanely sme tlačili a ,,ešte teplé“ inštalovali koncom apríla. Z hradu mi maximál-
ne vychádzal v ústrety kastelán Rudo Reif, ako aj hradní zamestnanci z obce Milan Masár a Peter Nožina. Mal som pritom, ako obvykle, naponáhlo. Posledného apríla som 
už letel na mesiac do Peru, takže sa ani žiadna vernisáž nestihla. Dúfam, že výstavu mi dovolia ponechať aj v budúcom roku. Do konca hradnej sezóny je ešte dosť času, 
a preto príďte na hrad, kde sa stále čosi zaujímavé deje, aj vy, Beckovani. Srdečne vás na hrad, kde máte vstupné zadarmo, pozývam.                           Peter ondrejovič

Príbeh výstavy na Beckovskom hrade

Už z veršov Andreja Sládkoviča je jasné, že Bec-
kov bol odjakživa spojený s Váhom. Váh ako stáročia 
migrujúca Považím blúdiaca rieka dal Beckovu aj jeho 
prvé zaznamenané meno „castrum Blundix“ – blúdivé 
sídlo. V roku 1826 barón Alojz Medňanský, ktorý det-
stvo prežil v Beckove, napísal svoju najznámejšiu knihu 
Malebná cesta dolu Váhom. On, uhorský šľachtic, sa 
s pltníkmi pustil dole Váhom od Liptovského Hrádku až 
do Komárna. Malebnou cestou pozoroval región Váhu 
a spísal históriu tejto časti Slovenska v zmienenom 
cestopise. Bol to ostatne prvý cestopis o Slovensku.

Môj tato ako väčšina jeho detských rovesníkov v 30-
tych a 40-tych rokoch chodil pásť husi a kravu k Váhu. 
Boli poslednou generáciou, čo zažili pltníkov na Váhu. Pri 
Beckove boli na veľkom Váhu ešte zradné prúdy a kolos 
pltí zviazaných z 2-3 dĺžok smrekových kmeňov bol ovlá-
daný zväčša len dvoma kormidelníkmi vpredu a vzadu. 
Plavba to bola nielen romantická, ale aj nebezpečná. Po 
letných búrkach sa vtedy ešte neregulovaný Váh dostával 
do silných prúdov. Starí Beckovani – pamätníci rozprávali, 
že sa ešte aj pri Beckove akýsi utopil. 

V časoch môjho detstva v 70-tych rokoch množstvo 
beckovských deciek trávilo čas pri Váhu. Počítače, na-
šťastie, neboli a prázdniny nikto netrávil na dovolenkách 
v zahraničí. Beckov bol jedno veľké detské ihrisko. Hôr-
ky, kozle, bunkre, ihrisko a Váh. Pastieri mali pri Váhu 
veľkú pramicu zvanú hájov. Občas sme si ju s veľkými 
chalanmi požičali a ako burlaci na Volge prácne vytlačili 
hore prúdom, a potom sa pustili dole. Mňa chalani ako 
Žitko Bičan a Beko Nožina naučili perfektne chytať ryby 
pod kameňmi a bez udice som vedel naloviť len tak z pa-

Nad váhom, riekou našej rodiny, hrozná sa vypína skala...
sie mrštné rybky. Tie väčšie, ak sa pošťas-
tilo, sme si opekali na ohníku. Neskôr sme 
s Vladom Marekom a Jožkom Školárom vy-
rábali prvé drevené člny. Boli tak nedoko-
nalé, že sa viac potápali ako plavili. Neskôr 
som skonštruoval z telefónnych stĺpov a po-
lystyrénu prvú svoju plť. Plavili sme sa až do 
Drahoviec cez nekonečnú stojatú Sĺňavu. 
Zámer bol až do Komárna, ale pomalosť 
plavidla nás tretí deň prestala baviť. 

Časom som zohnal v roku 1992 prvý 
elegantný štíhly nafukovací čln Pálava. Pa-
mätám si na prvú testovaciu plavbu počas 
veľkej vody s Petrom Čiklom od Červenej 
hory. Pádla sme ešte nemali, tak boli dob-
ré aj hliníkové lopaty. Totálne neskúsení, nechápajúc 
princípy pádlovania, sme sa krútili na všetky stany, ako 
detská kačička v prúde. Nadávali jeden druhému, než 
sme na to prišli a začali loď s prehľadom aj lopatami 
ovládať. 

Túto loď už aj so skladacími pádlami som mal neskôr 
niekoľkokrát na výpravách v Južnej a Strednej Amerike. 
Jej výhodou bola „zbalitelnosť“ do batohu a človek sa 
stal odrazu nezávislý v pohybe po hocakej exotickej rie-
ke do určitej obťažnosti. Neskôr som sa vďaka chode-
niu na divoké rieky po Európe už na raftových lodiach 
a kajaku dostal na svetové rieky od Oma v Etiópii, Apu-
rimac, čo je pramenistá rieka Amazonky v Peru, po Kar-
nali - pramenistú rieku posvätnej Gangy v Himalájach. 
Tam sme boli dokonca s Pienčákom. 

Na Váh, rieku našej rodiny, som akosi nemal čas. Ve-
del som, že kvalita vody sa výrazne zlepšila, rybári sa vrá-
tili, Beckovani sa chodia kúpať a opekať k Váhu. Od 80. 
a 90. rokoch, kedy boli naše rieky mŕtve stoky priemys-
lu, poľnohospodárstva a mestských kanalizácií sa stav, 
našťastie, zlepšil. Váh je dnes znova riekou života. Vra-
cajú sa bobry, vydry, lovia tu prekrásne vtáčiky rybári-
ky a migruje spústa vodného vtáctva. Myslím, že ubúda 
tých gaunerov, ktorí si robia z prírody smetisko a ľudia si 
svoju prírodu začínajú stále viac vážiť. 

Minulé leto sa zastavil u mňa jeden významný český 
vodák Robert Kazík, ktorý organizuje splavy na najťaž-
šie svetové rieky od Aljašky po Himaláje. Jednoducho 
s deťmi chcel splaviť kúsok nášho Váhu a užiť si ho. Za-
viezol som ho na Bodovku a tretí deň vyzdvihol v Bru-
novciach. Jeho hodnotenie bolo takáto „Vy nevíte, co 
tady máte“. Keďže lodí mám dnes viacero, nemeškal 
som s deťmi a kamarátmi. Tiež som vychystal na plavbu 
iných Beckovanov a ďalších kamarátov odvšadiaľ, lebo 

Váh už dnes propagujem. Uvažujem do budúcna zria-
diť komerčnú službu poskytovať lode a odvoz – dovoz 
k rieke od Trenčianskych Biskupíc po Piešťany. Je to 
bežná prax na Hrone, Dunaji a o Čechách ani nehovo-
rím, lebo Česi sú odjakživa vodácka krajina.        

Váh vďaka tomu, že leží ďalej od dedín je relatívne ti-
chá a pokojná rieka. Má prekrásne štrkové pláže, zákutia 
s kempovými miestami, kde nikto nikoho neobmedzuje, 
že sa tam nesmie robiť ohník a kempovať. Nezanedba-
teľný je fakt, že oproti takej Morave alebo Dunajským ra-
menám je tu minimum komárov. Cez horúce letné dni sa 
dá skočiť do vody a nechať sa unášať prúdom popri lodi. 
Málokde je starý Váh hlboký. Avšak stále tečie, takže plav-
ba plynie, aj keď sa nepádluje. V neposlednom rade aj 
ten fakt, že napriek tohtoročnému enormnému suchu do 
starého Váhu musia energetici púšťať minimum 10 ku-
bických metrov za sekundu. To je akurát dostačujúce na 
plavbu bez rizika aj pre úplného začiatočníka, ktorému sa 
vysvetlia princípy plavby a dá si pre istotu vestu.

V Beckove je nás viac a ďalší pribúdajú. Už roky re-
kreačne chodia na vodu aj rodiny Janka Macejku, Lu-
boša Čikela, Jana Pienčáka a Michala Urbánka. A to 
nielen na Slovensku, kde máme jedinú divokú rieku 
Belú pod Kriváňom. Najčastejšie sa chodí do Slovinska 
na prekrásne alpské rieky Soča, do Rakúska na Salzu, 
ale dali sme aj Verdon v Južnom Francúzku, Neretvu 
v Bosne a ďalšie. Následne sa po Váhu zaúčajú Bajkov-
ci, Šprinclovci, Bánovskí a ďalší. Pod vedením Domina 
Paceka až 17-členná výprava našej zlatej mládeže na-
čas opustila barové prostredie Kolkárne, a tiež vyrazili 
na rieku našej rodiny. Len tak ďalej, mládež! 

Takže, milí Beckovani, objavte Váh – rieku našej ro-
diny aj vy. Vy, ktorým romantika prírody a tečúcej rieky 
ešte niečo hovorí.                             Peter ondrejovič

Kto v dovolenkovom 
období navštívi Stredo-
morie, obdivuje olean-
dre. Rastú tam celé háje 
a v rôznych farbách, od 
klasickej červenej až po žlté. Mnohí si donesieme 
odrezok domov, stačí ho dať potom do piesku či 
zeme a do mesiaca sa zakorení. Oleander má rád 
slnko a vodu. Preto sa mu najlepšie darí na južnej 
strane a potrebuje mať pod črepníkom stále vodu. 
Potom nám bude kvitnúť celé leto. Čo je dôležité, 
treba byť opatrný, pretože je jedovatý. Jediný list 
nás môže zabiť. Preto sa nepoužíva v kuchyni, ani 
do nápojov.                                                       lP

Jediný list

Foto Miriama Šiveňová
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Je to človek, ktorý sa na narodil s mozgovou obrnou. Napriek tomu sa vypracoval 
a v roku 2014 úspešne ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Sám sa rozhodol pomôcť ľuďom s rovnakým handicapom. Ako správca 
Nadácie TA3 sa opäť rozhodol nadviazať na minuloročný úspech charitatívneho pod-
ujatia Káčer na bicykli. Tento rok mal naplánovanú trasu naprieč Slovenskom od Brati-
slavy až po Vysoké Tatry, ukončené krkolomnou horskou etapou až na Sliezsky dom. 
Chcel tým pomôcť ľuďom podstúpiť finančne náročnú liečbu a zvládnuť ťažké životné 
situácie, ktoré prináša podobne handicapovaným toto zdravotné postihnutie. 
Celú trasu mal rozdelenú do siedmich etáp:

I.	 27.	7.	Bratislava	–	Piešťany
II.	 28.	7.	Piešťany	–	Trenčín
III.	 29.	7.	Trenčín	–	Pov.	Bystrica
IV.	 Pov.	Bystrica	–	Terchová
V.	 Terchová	–	Zuberec
VI.	 Zuberec	–	Podbanské
VII.	 Tatran.	Polianka	–	Štrbské	Pleso

Cez Beckov prechádzal 28. 7. 2015 v rám-
ci svojej druhej etapy na trase Piešťany – Trenčín. Po dvojhodinovom relaxe, posilne-
ný dobrým obedom a nabratí ďalších síl pokračoval na svojom trojkolesovom špeciál-
nom bicykli v ceste podľa harmonogramu. 

„Napriek handicapu môžete byť samostatní“ – to je heslo nadácie, ktorej 
je Peter Káčer predsedom. 

„Pevná vôľa všetko zdolá“ – heslo prevzaté od našich rodičov.
Tento chorý, ale veľmi húževnatý človek si vybral z možností, ako pomôcť 

iným, podobne postihnutým, tú najťažšiu po fyzickej aj psychickej stránke. Veď 
týždeň bicyklovania by bol náročný a dal by zabrať aj zdravému človeku.

Prečo si vlastne vybral trasu až po Tatry? Vraj sa mu okrem iného zapáčila tá 
slovná hračka „TA3 - Tatry“. Terén bol náročnejší ako vlani z Bratislavy do Košíc, 
ale Peter má rád výzvy. Preto vyšliapal so svojim postihnutým telom na špeci-
álnom bicykli až na Sliezsky dom vo Vysokých Tatrách, ktorý je cieľom najvyš-
šie položenej cyklotrasy na Slovensku.                                                            DJ
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PETEr KáČEr – vEľKý ČlOvEK, 
ktorý napriek vlastnému handicapu pomáha iným

Pred 155-imi rokmi vykonával rodák z Beckova, Dionýz Štúr, osobnosť celosve-
tového mena, geológ a fytopaleontológ, neskôr prvý riaditeľ Ríšskeho geologické-
ho ústavu vo Viedni, geologické mapovanie v oblasti terajších Nízkych Tatier. Bolo to 
v roku 1860. Pretože ležia južnejšie od Vysokých Tatier, pomenoval ich Nižnými Tat-
rami. Štúr ich spomínal aj ako Zvolenské alebo Hronské Tatry. Potom ich Ján Hun-
falfy v roku 1863 zle preložil do slovenčiny ako Nízke Tatry. Takže otcom názvu Niž-
né (Nízke) Tatry, bol Beckovčan. Na Slovensku sa však ujal názov Nízke Tatry, ktorý 
sa používa dodnes.

Nielen však o Vysokých Tatrách, ale o celej svojej rodnej vlasti, o jej prírode, o ne-
rastnom bohatstve, ktoré obdivoval, skúmal, za čo dostal najvyššie svetové ocenenia, 
vyšli od srdca tieto Štúrove úprimné slová: „Tá známosť o svojej otčine, o jej vodách 
čerstvých, zdravých, bystrých, mohutných, liečivých a vrelých, – o jej horách neoce-
niteľných a jej bohatstve podzemnom, - o jej holiach sňažných, úbočiach pašo-von-
ných, - o jej rovinách úrodných, - o jej povetrí čistom a zdravom, - táto známosť vzbu-
dí a rozhorlí a chová lásku nielen jednotlivca k otčine, k domovu, ale aj lásku celého 
národa k tomu okoliu, ktoré od pradedov slávnych zdedené býva.“                          DJ

Náš rodák Dionýz štúr a Nízke Tatry...

Pred 71 rokmi v roku 1944 sa v horách začínajú organizovať menšie i väčšie 
skupiny partizánov. Podporu majú u domáceho obyvateľstva, hlavne v podhor-
ských oblastiach a kopaniciach. Títo ľudia im dávajú potraviny, ošetrujú ranených, 
poskytujú úkryt i nocľah. Neraz i za cenu vlastného života. 

Úspech tohto ozbrojeného povstania závisel od pomoci Sovietskeho zväzu, kto-
rý bol dodávateľom hlavne zbraní pre povstalcov. Ako je známe, boli dva plány po-
vstania. Podľa prvého sa dve slovenské divízie mali spojiť s Červenou armádou, čo 
sa nepodarilo. Druhý bol o tom, že slovenská armáda bez vedomia prezidenta Tisu 
mala uskutočniť vojenský prevrat a pridať sa k spojencom protifašistickej koalície. 
Všetko zostalo len na papieri. 

V lete 1944 začali nemecké jednotky s obsadzovaním Slovenska. 29. augusta 
1944 v Banskej Bystrici bolo vyhlásené ozbrojené povstanie Slovenského národa. 
Začali sa boje, hlavne na strednom Slovensku, ale aj v neďalekých horách od nás, 
v Javorine a jej okolí. Odplata za pomoc partizánom bola krutá. Vypálenie kopaníc, 
deportácie, mučenie. Tak, ako to už býva, aj tu si povstanie privlastnila Komunis-
tická strana, čo sa priživovala na týchto udalostiach. Vieme, čo robila s partizánmi, 
generálmi po vojne. Veľa pravdy a faktov sa dostalo von až po zmene ich prehni-
tého režimu. Po vojne to bola vďačná tém filmov, kníh. Kto by nepoznal filmy Vlčie 
diery, Kapitán Dabač, Prerušená pieseň, Polnočná omša, Námestie sv. Alžbety... 

Toto povstanie sa zapísalo do dejín. Naši ľudia vyjadrili svoj odpor k vtedajšie-
mu režimu, k deportáciám židov. Malo urýchliť oslobodenie Slovenska. Dnes už 
denne chodíme bez povšimnutia okolo pamätníkov, ktoré nám pripomínajú túto vý-
znamnú udalosť slovenských dejín. Každý rok sa konajú oslavy SNP v Lubine na 
vrchu Roh. Tradícia pretrváva, ako je známe, aj v obci Uhrovec. Nad obcou na Jan-
kovom vŕšku je vybudovaný pamätník s amfiteátrom. 

V tomto povstaní padlo a bolo zajatých tisíce vojakov a partizánov na oboch 
stranách. Je dobré, že sa nezabúda na tieto udalosti. No rokmi ubúda tých, kto-
rým patrí okrem medaile aj naša vďaka.                                                    Ľ. Paulus

SlOvENSKé NárODNé POvSTaNIE

Mnohí z nás si spomínajú na otázku, ktorú do-
stávali od svojich rodičov alebo starých rodičov, 
skúsenejších, dlhým životom poučených, zbehnu-
tejších ľudí. Je to táto stará známa vetička: „Keď 
sa ťa zima spýta, čo si robil v lete, budeš jej mať 
čo povedať?“ Niektorí budú spomínať dovolenko-
vanie, spokojne sa tešiť na prezeranie stoviek foto-
grafií z výletov a ciest do zaujímavých regiónov Slo-
venska, alebo do zahraničia. Iní budú spokojne, 
priam pyšne ukazovať upravený dom a jeho okolie, 

ktoré vlastnoručne zveľadili. „Ako by to bolo, iba leňošiť cez dovolenku!“ Vyjadrí sa 
každý druhý usilovný Slovák, ktorý je pracovitý od nátury a voľný čas využíva jedine 
na prácu a zveľaďovanie svojho obydlia. Členovia Poľovníckeho združenia Hurban 
v Beckove podľa vzoru tejto pracovitejšej polovice Slovákov na tú spomínanú otáz-
ku môžu dať odpoveď bez slov – ukážu opravené, ponatierané, naplnené krmelce 
a násypce pre zvieratá v svojom poľovníckom revíri. Tak sa naplnia slová ponau-
čenia – Keď chceš dostať, najprv daj!                                                               DJ

Čo ste robili v lete?

Drahí spoluobčania, ďakujeme vám za priestor v Beckovských novinách, kde vás 
chceme pravidelne informovať o dianí a akciách v Centre novej evanjelizácie JP II. 
Uvedomujeme si, že sme svojou „nekomunikáciou“ výrazne prispeli k nesprávnemu 
pohľadu a nepochopeniu významu CNE. Preto by sme radi svojou otvorenosťou a in-
formovaním dosiahli vzájomné zbližovanie sa a novú úroveň spoločnej komunikácie.

Deň otvorených dverí
Po roku sme opäť otvorili dvere Centra novej evanjelizácie pre verejnosť. Počas 

dňa sa konali prehliadky s výkladom o histórii kostola i bývalého kláštora a mohli 
ste sa dozvedieť aj niečo o vízii Centra, kam sa uberáme a o našich odvážnych (no 
veríme, že prorockých) snoch. Prehliadky sa začínali v kostole, kde sa návštevníci 
dozvedeli čosi o Menších bratoch františkánoch, ich zakladateľovi sv. Františkovi 
– že on sám bratov pozýval k evanjelizácii, spomenulo sa niečo o histórii kosto-
la a unikátnej kazateľnici (európskom unikáte 1. stupňa). Pokračovali do oratória, 
cez chórus (s organom z roku 1780) a napokon sme im dopriali ochutnať tep-
lotný a výškový rozdiel od povaly s netopiermi (3000 ks – tvorí najväčšiu kolóniu 
v strednej Európe) až po pivnicu (kde bola príjemná chladnička v tomto horúcom 
dni). Nakoniec si mohli pozrieť kvadrum – rajskú záhradu (vo výstavbe) a neobišli 
sme ani krásnu štukovú výzdobu v refektári (jedálni). Na chodbách kláštora si tiež 
mohli prezrieť (a zakúpiť) predajnú výstavu z tvorby členov spoločenstva Lachaj 
Roi a fotografickú dokumentáciu z akcií Centra. Nechýbal ani kútik s historickými 
fotografiami kláštora. Medzi jednotlivými prehliadkami zneli v kostole lahodné tóny 
chválových piesní v podaní spol. Lachaj Roi a vážnej hudby Trnavského tria. Spo-
ločne strávený deň sme ukončili otvorenými chválami a požehnaním o 21. hodine.                  

Veľmi pekne ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nás prišli navštíviť, za čas spoloč-
ných rozhovorov, povzbudení a nápadov, ktoré nás uisťujú o správnosti rozhodnu-
tia robiť deň otvorených dverí každoročne.

Ostatné aktivity v CNE 
Počas leta sa v CNE konal aj letný pobytový tábor Pastoračného centra Krtko. 

Animátori si ako hlavný motív detského tábora vybrali motív „Armáda Kráľa“, čiže 
ich pobyt sa niesol v duchu výcvikového vojenského tábora. Na spestrenie si mohli 
pozrieť ukážku od profesionálnych vojakov. Všetky deti odchádzali domov šťastné, 
zdravé a už teraz sa tešia na budúcoročný pobytový tábor.          

Nosnou témou nasledujúcich mesiacov budú v CNE pravidelné mesačné 
stretnutia na Modlitbách za uzdravenie, ktoré sa budú konať v termínoch: 12. 9.- 
17. 10.- 14. 11.- 12. 12. 2015.

Po vzájomnom zvážení s pánom starostom chceme v spolupráci s Dobrovoľným 
hasičským zborom organizovať dopravu a parkovanie počas MZU, aby nedochádzalo 
k zbytočnému nedorozumeniu. Za pochopenie a ústretovosť vám vopred ďakujeme.

Prajeme vám, milí spoluobčania, v nasledujúcich dňoch veľa pokoja a radosti, 
úspechu, šťastia a zdravia.                             Za CNE koordinátor Juraj Juríček

Z kuchyne CNE v Beckove



www.obec-beckov.skBeckovské noviny 11

Po otvorení na pódium vystúpila kapela Five faces Expensive, po ktorej odo-
hrala svoj koncert obľúbená skupina Slniečko, ktorá pobavila publikum svojimi 
textami. Slniečka toho víkendu bolo hojne všade.

Nemôžem zabudnúť spomenúť Bludných rytierov, ktorí pre návštevníkov tento 
rok pripravili dobový tábor v parku, dobovú kuchyňu, hry, zbrojnicu a ukážky z bo-
jov. V múzeu bola pripravená lukostrelnica.

DAS arénu pri parku začala svojou prednáškou Margita Bubeníková z Beckova 
na tému známe osobnosti Beckova. Prednášky v aréne ukončil beckovský cesto-
vateľ Becko Ondrejovič na tému Nekonečný príbeh... Horizontálne a vertikálne 
cesty Petra Ondrejoviča.

Na hlavnom pódium sa nazvučovala hudobná skupina Fragilie zložená z popu-
lárnych osobností, ktorá bez použitia hudobných nástrojov rozozvučala Beckov. 
Po Fragilie nastúpila známa kapela Horkýže slíže, ktorá zavítala pod beckovský 
hrad a roztancovala celé publikum.

Na slávnostiach sa mohli návštevníci občerstviť v gastro zóne, ktorej zariadenie 
a výčapy bojovali s tropickým počasím.

Po Slížoch sa už v šatni pripravoval známy Janko Lehotský so svojou kapelou 
Modus, ktorí potešil svojim vystúpením aj staršie generácie. Čerešničkou na torte 
bol slávny slovenský spevák Richard Müller, na ktorého vystúpenie čakalo množ-
stvo fanúšikov. Zaspieval najznámejšie piesne, a tým rozospieval celý Beckov. Zá-
verom hudobného programu bola kapela Fuera Fondo so svojim SKA repertoá-
rom, ktorá ukončila sobotňajší program Slávností.

Nedeľa pokračovala v duchu remeselného jarmoku, 
detským kútikom a programom na hudobnom pódiu 
v podaní skupiny Duo Yamaha zloženej z dvoch hu-
dobníkov, otca a syna, ktorá je obľúbená u starších ge-
nerácií.

Počas vystúpenia Yamahy už v zákulisí rozosmie-
val fanúšikov Ibi Maiga, ktorý zaspieval svoje hity 
ako Čierna Bača, Iby Yo Yo... Nedeľu ukončila sku-
pina lojzo, a tým uzavrela hudobný program Bec-
kovských slávností 2015.

Poďakovanie od organizátorov patrí všetkým náv-
števníkov, interpretom, obci Beckov a všetkým, ktorí akokoľvek priložili ruku dielu. 
Tešíme sa na BS 2016!                                                                    D. Klčovská

Počas horúcich dvoch dní 17. až 19. júla sa pod Beckovským hradom odpálil 
ohňostroj skvelej zábavy, na ktorí sa prišli pozrieť návštevníci nielen domáci, ale aj 
z rôznych kútov Slovenska.

Po celoročných prípravách sa Slávnosti odštartovali v piatok Mega oldies párty, na 
ktorej sa o zábavu postaral DJ CHOSSE s výberom najlepšej muziky z 80. a 90. ro-
kov a Rock and Rollu. Ten, kto prišiel, môže potvrdiť, že o zábavu, jedlo a pitný režim 
bolo postarane. Chvíľami sa aj zdalo, že počasie zábavu prekazí, ale pod Beckovským 
hradom nepadla ani kvapka. Oldies párty pokračovala v plnom prúde až do 2. hodiny.

V sobotu už v skorých ranných hodinách prichádzali stánkari a remeselníci, aby 
sa rozložili na svojich miestach, a tak zaplnili uličky ľudovými remeslami a svojimi 
ručne vyrobenými výrobkami.

Tento rok ako aj každý sa nezabúda na našich najmenších. Bol pripravený detský 
kútik s nafukovacím kráľovstvom, maxi šmykľavkou, skákacím hradom, trampolínou, 
maľovaním na tvár a iné. V nedeľu sa kútik presunul na priestor pri papieráku a roz-
šíril sa o ďalšie atrakcie, a tak po prvýkrát vzniklo počas BS nafukovacie kráľovstvo 
pre deti a mládež. 

Za školou sa v doobedňajších hodinách pripravovali a akreditovali návštevníci – sú-
ťažiaci na Majstrovstvách sveta v hode vidlami – VIDLOMET, ktoré sú už neodmysliteľ-
nou a populárnou súťažou počas Slávností.

Po dvanástej hodine už čakal návštevníkov slávnostný príhovor organizátorov 
a starostu obce p. Križana, ktorí oficiálne otvorili Beckovské slávnosti 2015.

číslo 4 - august 2015

Beckovské slávnosti každoročne organizu-
jú aj dražby trička podpísaného od účinkujú-
cich, ktorí vystúpia na Slávnostiach.
Tento krát sa rozhodli uľahčiť život 10-ročné-
mu Dankovi Haviernikovi z Nového Mesta 
nad Váhom, ktorý trpí zákernou chorobou – 
svalovou dystrofiou typu Duchenne a je od-
kázaný na invalidný vozíček. Keď sme Dan-
kovych rodičov oslovili, veľmi sa potešili 
a pozvanie na Slávnosti priali.
Dražba trička vyniesla 100 €, ale to nebol ko-
niec, organizátori tentoraz prišli s nápadom 
urobiť prenosnú urnu a na výzvu chodili me-
dzi návštevníkov, ktorí mohli vhadzovať do urny 
rôznu finančnú hotovosť pre Danka, ktorej 
suma bola 250 € a Double Agency prispela čiastkou 100 €. Tak spolu pre Danka 
putovalo 450 €, ktoré si na mieste prevzal v sprievode svojich rodičov. 
Týmto patrí poďakovanie všetkým, ktorí prispeli Dankovi na nový vozík čo len centom! J                                                                          

D. Klčovská

Charita na Beckovských slávnostiach

BECKOvSKé

SlávNOSTI 2015

V dňoch 18. – 19. júla 2015 sa konali Beckovské slávnosti. Aj tento rok – už 
po šiesty raz beckovské seniorky pripravili malú výstavku. Počas tohtoročných 
slávností 11 členiek a 1 nečlenka prezentovali svoje háčkované práce. A ve-
ruže bolo čo pozerať, obdivovať! Na stoloch prekrásne dečky, misky, košíčky, 
dokonca aj zákusky, či tekvice 
a obháčkované fľaše. Nechý-
bali ani vyparádené bábiky. Na 
samoraste boli povešané veľ-
konočné kraslice, a tak sme si 
mohli zaspomínať na sviatky jari. 

Dva vianočné stromčeky boli 
ozdobené prekrásnymi vločka-
mi, guľami, anjelmi, zvončekmi. 
Pre niektoré návštevníčky to bola 
dobrá inšpirácia na Vianoce. Vý-
stavu si pozrelo takmer 200 náv-
števníkov. Mnohí z nich pochválili šikovné ručičky beckovských dám.  

Vďaka všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zaujímavú výstavu.  
Výstava bola sprístupnená aj počas Dní obce 2015, kedy si ju pozrelo a ob-

divovalo asi 60 návštevníkov.                                             Ing. Mária Mináriková

 výstava háčkovaných prác
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číslo 4 - august 2015

DNI OBCE 2015
Sobota 15. 8. 2015

Súťažiaci Andrej Ježovica, Vladimír Šimončic, Marek Košút, Maroš Gába 
(víťaz), Patrik Šimko, Peter Pevný


