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30. máj 2015
Ihrisko OŠK

Foto: Ing. J. Štefanec
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Strany v Kronike č. 163 až 167 (pokračovanie z BN č. 2/2015). 
(163) Na celonárodné všeslovianske slávnosti na Devín v júli 1945 boli vyslaní ako 

delegáti páni Samuel Krajčovič a Pavol Kročitý. 29. 8. 1945: Príprava osláv národ-
ného povstania bola zverená Petrovi Rehákovi, ktorý slávnosť pekne pripravil, a tá 
bola prevedená v parku, priebeh ktorej bol dôstojný a veľmi pekný. Slávnostným reč-
níkom bol Peter Rehák a Štefan Kollár, tajomník MNV. Program slávnosti bol veľmi 
bohatý. Slávnosť viedol predseda MNV Martin Adamovič. Zdôraznené bolo, že po-
vstanie slovenského národa bolo činom v živote národa najslávnostnejším. Povstanie 
predchádzalo hnutie partizánske, ktoré na Slovensku nadobudlo veľký rozsah. Bolo 
to živelné národné hnutie v boji s nemeckými okupantmi. 

(164) Korene hnutia boli v historickom vývine slovenského národa. Slovenský ná-
rod trpel tisícročným maďarským útlakom a už v podmienkach tohto útlaku sa v ňom 
vyvinuli odbojné prvky. Slovensko je malá krajina, ale vklad, ktorý vložilo do boja pro-
ti Nemecku je neobyčajne veľký. Slovenský národ chcel čo najrýchlejšie oslobodiť 
ľud od nemeckých votrelcov a priniesol veľkú pomoc Červenej armáde. Povstania za 
obec Beckov sa zúčastnilo viac osôb. Mnohí boli barbarským spôsobom odvlečení 
do zajatia po zdolaní Povstania a vrátili sa do obce vysilení na tele, ale duševne, vďa-
ka Bohu, svieži a pripravení hájiť vlasť, keď to bude potrebné. Ich mená sú: Štefan 
Jamrich, Ján Psotný, Pavol Schiffel, Viliam Brunovský, Vladimír Tupý,

(165) Štefan Tlstovič, Anton Martiška, Štefan Sabadka, Ján Novák, Štefan Ml-
čúch, Michal Vlna, Karol Pavlovič, Štefan Straka, Adam Školár, ktorý bol i ťažko ra-
nený. V zahraničnej armáde boli: J. Tunega vo východnej – ČA, vo Francúzsku Pavol 
Janík, J. Pavlík. Jozef Letko v nemeckom koncentráku týraný hladom a bitím dokonal 
a zomrel dňa 17. 2. 1945 (Kleidenbach). Nevrátil sa do obce ani syn podpredsedu 
MNV Zdenek Krúpa, ktorý akiste v bojoch padol behom povstania, lebo odtiaľto sa 
tam vybral. Partizáni boli: Jozef Ryzner, Jaroslav Filip. MNV vzal na vedomie v schôdzi 
29. 9. 1945 založenie Národného frontu, ktorého predsedom je Štefan Kollár za MNV. 
Pokračovanie. Kronikárom bol v rokoch 1939 až 1947 notár Kazimír Ilavský. 

DB.

Z OBECNEJ KRONIKY – ROK 1945

Napísali o nás – Beckovský hrad víta návštevníkov
 Na stránke cestovanie.sk môžete nájsť video o otvorení sezóny na Beckov-

skom hrade 1.- 3. mája 2015 pod názvom Beckovský hrad víta návštevníkov. Jeho 
autorom je Jozef Dovičin. Kto má záujem, môže sa pozrieť na: http://cestovanie.
aktuality.sk/clanok/9361/video-beckovsky-hrad-vita-navstevnikov/. Na stránke 
je aj link na www.hrad-beckov.sk. Stránka je prístupná od 12. 6. 2015.           DB

Foto: Jozef Dovičin, Hrad Beckov.

Poslanci na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Beckov, ktoré sa kona-
lo dňa 12. 6. 2015 schválili nasledovné uznesenia:
uz. č.54/ 2015 - Obecné zastupiteľstvo v Beckove vzalo na vedomie kontrolu plne-
nia uznesení zo zasadnutia konaného dňa 10. 4. 2015 bez pripomienok.  
uz.č.55/2015 - OZ berie na vedomie Správu o činnosti OHZ obce Beckov za rok 
2014 bez pripomienok. 
uz.č. 56/2015 – a) OZ odvoláva z funkcie veliteľa OHZ obce Beckov Pavla Strie-
ženca, bytom Beckov č.418.
b) OZ schvaľuje do funkcie veliteľa OHZ obce Beckov p. Mareka Šutovského, by-
tom Beckov č. 41.
c) OZ ukladá veliteľovi OHZ predložiť plán činnosti OHZ obce Beckov na rok 2015 
na najbližšie rokovanie OZ.
uz.č. 57/2015 – OZ berie na vedomie správu o realizácii projektov a správu o podaných 
žiadostiach o dotácie a nenávratné finančné prostriedky na rok 2015 bez pripomienok.
uz.č. 58/2015 - OZ schvaľuje Záverečný účet obce Beckov za rok 2014 a celoroč-
né hospodárenie bez výhrad.
uz.č. 59/2015 – OZ schvaľuje použitie prebytku hospodárenia na tvorbu rezervné-
ho fondu vo výške 67 683,35 €.
uz.č. 60/2015 – OZ schvaľuje použitie prebytku hospodárenia z podnikateľskej 
činnosti na tvorbu rezervného fondu vo výške 3 304,95 €.
uz.č. 61/2015 – OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečné-
mu účtu obce za rok 2014 bez výhrad.
uz.č. 62/2015 – OZ schvaľuje presun finančných prostriedkov z rezervného fondu 
vo výške 40 480 €.
uz.č. 63/2015 – OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie za rok 2015 – č. 3.
uz.č. 64/2015 – a) OZ odvoláva z Rady školy Ing. Darinu Jarábkovú a p. Milana Nožinu. 
b) OZ schvaľuje za zástupcu obce do Rady školy: Ing. Jána Macejku a Ivetu Martišovú.
uz.č. 65/2015 – OZ berie na vedomie informáciu zástupcu starostu obce o prevzatí 
komunikácie v obvode IBV 9 rodinných domov Pri Ihrisku.
uz.č. 66/2015 – OZ na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a plato-
vých pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov - a) berie 
na vedomie (konštatuje), že na základe uznesenia č. 4/2015 zo dňa 2. 1. 2015 bol plat 
starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím OZ podľa § 4 ods.2 citovaného zákona so zvý-
šením 23%, vo výške 2 008 €, čo po valorizácii pri uplatnení priemernej mzdy zamest-
nanca v NH za rok 2014 vo výške 858 € znamená od 1. 1. 2014 plat 2 090 € mesačne;
b) schvaľuje podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona a s účinnosťou od 1. 6. 2015 plat sta-
rostu v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu základného platu o 30 %, t.j. na sumu 2 209 €. 
uz.č. 67/2015 – OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o navrhovaných 
lokalitách na zapracovanie do  Územného plánu obce a odporúča na nasledujúce 
zasadnutie OZ prizvať spracovateľa ÚP. Ďalej odporúča starostovi obce zahájiť roko-
vania s majiteľmi dotknutých pozemkov.
uz.č. 68/2015 – OZ súhlasí s výpočtom náhrad cestovného podľa § 7 ods. 1 zákona 
283/2002 Z. z. o cestných náhradách v znení ďalších úprav pre starostu obce Ing. 
Jána Križana z jeho súkromného motorového vozidla Hyundai XD Elantra, ev. číslo 
NM 836CG, ktoré používal na služobné účely. Súhlas sa vydáva spätne od 2. 1. 2015 
do 5. 6. 2015, t.j. do dňa zaevidovania osobného motorového vozidla Škoda Octavia, 
ev. číslo NM 286CN, ktoré Obci darovalo MV SR.
uz.č. 69/2015 – a) OZ berie na vedomie žiadosť TFM spol. s.r.o. Klčové, Nové 
mesto nad Váhom a O-NET s.r.o. Nové Mesto nad Váhom o súhlas so zámerom pri-
pokládky optických káblov.
b) OZ schvaľuje žiadosť TFM spol. s.r.o. Nové Mesto nad Váhom a O-NET s.r.o. 
Nové Mesto nad Váhom o modernizáciu siete s tým, že súhlasí s oslobodením platby 
nájomného od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a predĺžením platnosti súčasnej zmluvy 
o 10 rokov, tzn. do konca roku 2026.
uz.č. 70/2015 – OZ neschvaľuje žiadosť firmy SEVOTECH, SNP 23, Stará Turá o kúpu 
pozemku parc.č.697/1 v k.ú. obce Beckov za účelom vybudovanie parkoviska.
uz.č. 71/2015 – OZ neschvaľuje žiadosť Mgr. Brigity Nemlahovej, Kožušnícka 7, 
Trenčín a Ing. Ladislava Zverbíka, Rosná 34, Senec o odkúpenie pozemku parc. č. 
697/1 za účelom zachovanie trávnatej plochy pred domom Beckov č.71.
uz.č. 72/2015 – OZ súhlasí s udelením čestného občianstva obce Beckov p. 
Mgr. Dušanovi Čikelovi, slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná na 
Dňoch obce. 

Spracovala Ing. M. Jurčacková

Hrad Beckov vás pozýva na Slávnosti 
sv. Cyrila a Metoda, ktoré sa uskutočnia v sobotu 
a v nedeľu 4.-5. 7. 2015 s nasledovným programom:
Sobota 
1000 - 1700 Táborový život, ukážky slovanskej zbroje
1130 Ako si vycvičiť bojovníka – interaktívne rozprávanie o zbraniach, zbroji
1230 Rozprávka o troch princeznách a drakovi – rozprávkový príbeh na námet  
 klasických ľudových rozprávok, ktorý určite pobaví nielen deti
1430 Bojovali za vás – ukážky bojových techník  rôznych období
1530 Legenda o Praotcovi – humorné divadelné predstavenie o tom, čo pred 
 chádzalo legendárnemu výstupu na horu Říp
1630 Rozprávka o troch princeznách a drakovi - rozprávkový príbeh na námet  
 klasických ľudových rozprávok, ktorý určite pobaví nielen deti

Nedeľa 
1000 - 1700 Táborový život, ukážky slovanskej zbroje
1130 Ako si vycvičiť bojovníka – interaktívne rozprávanie o zbraniach, zbroji
1230 Legenda o Praotcovi- divadelné rozprávanie o tom, čo predchádzalo 
 legendárnemu výstupu na horu Říp
1330 Rozprávka o troch princeznách a drakovi - rozprávkový príbeh na námet  
 klasických ľudových rozprávok, ktorý určite zabaví nielen deti
1500 Sviatočná svätá omša (v prípade nepriaznivého počasia bude sv. omša 
 vo farskom Kostole sv. Štefana kráľa)
1630 Bojovali za vás – ukážky bojových techník rôznych období
  Programom bude sprevádzať SHŠ Corvus Arma - Havrani z Bratislavy.       IM

V sobotu 6. júna 2015 sa v Základnej škole J. M. Hurbana v Beckove 
konal vzdelávací kurz počítačovej gramotnosti, tentoraz zameraný na prácu 
s fotografiami. Organizátorom kurzu bola obec a lektorkou Mgr. Čičalová. 
Našou snahou bola ústretovosť k občanom, a preto sa kurz konal v sobotu 
v dopoludňajších hodinách, aby i zamestnaní občania mali možnosť využiť 
ponuku technického vzdelávania. I napriek tomu účasť bola nízka, a to je 
škoda. Kurz bol zaujímavý a kto chcel, mohol si fotografie už z tohtoročnej 
dovolenky upraviť do pekných prezentácií. Možno nabudúce...

                                                                                                                                            J.J.

Počítačový kurz
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Na jar sme spolu s ostatnými mamičkami zisti-
li, že všetky detské ihriská v obci sú nepoužiteľ-
né. Či už išlo o preliezky v Matiáške, na ihrisku, 
pri bytovkách, či v parku alebo na Barine. Boli 
tam uvoľnené, či chýbajúce schody. Domčeky 
sa celé kývali, zlomené hojdačky i lavičky. 

Ale dnes je tomu všetko inak. Preto chceme 
poďakovať pánovi starostovi a hlavne pánovi Ľ. 
Martišovi, ktorý ich opravil. Tešíme sa, že máme 
kam ísť so svojimi deťmi a ony sa majú na čom 
zahrať. Veríme však, že to tak aj zostane, a že 
staršie deti pochopia, že je to určené pre tých 
najmenších a nájdu si iné miesto na hry. Ešte raz 
ďakujeme.                                                      RP

číslo 3 - jún 2015

Dňa 29. 05. 2015 sa uskutočnila brigáda rodičov 
v areáli materskej školy. Zámerom bolo pripraviť „fa-
rebné“ prekvapenie deťom pri príležitosti MDD. Po-
darilo sa to vďaka rodičom – pani Hunčovej, Briško-
vej, Juríkovej, Šutovskej, Prokopenskej, Horečnej, 
pánom Uhlíkovi, Šutovskému, Ježkovi, Žovincovi.

Veľké „ĎAKUJEME“ patrí pánovi riaditeľovi Mgr. 
Pekarovičovi a jeho otcovi, pánovi Pekarovičovi 
st., ktorí nám pomohli a poradili s nákupom mate-
riálu a farieb, pánovi Ing. Macejkovi, ktorý okrem 
toho, že priložil ruku k dielu, sa spolu s pani uči-
teľkou Kubicovou a Aničkou Gábovou postarali aj 
o malé občerstvenie, pánovi Gábovi, ktorý nám po-
máhal dokončiť nátery aj v sobotu dopoludnia, za-

Brigáda v materskej škole

Opravené 
detské ihriská

Burza Smajlik, ktorá sa konala 27.–28. 3. 2015 v Novom Meste nad Váhom už po štvrtý krát bola ako 
predchádzajúce burzy v Mestskom kultúrnom stredisku. Na burze bolo na výber z množstva pekných zacho-
valých vecičiek a potrieb pre deti, tehotné ženy, a taktiež kočíkov a športových potrieb.

Hlavnou úlohou konania burzy je zbierka šatstva pre detský domov v Novom Meste nad Váhom, kde sa 
tentoraz nazbieralo šesť plných vriec oblečenia, ktoré sme im odovzdali.

Týmto by som chcela poprosiť aj občanov Beckova, ak majú nepotrebné obnosené oblečenie pre deti do 
veľkosti 164, aby ho odložili a priniesli na jesenno-zimnú burzu. O termíne konania burzy sa môžete dozve-
dieť prostredníctvom plagátikov po obci, na FB stránke smajlikburza alebo z vyhlásenia v obecnom rozhlase.

Poďakovanie sa za konanie burzy patrí všetkým, ktorí akokoľvek pomohli a priložili ruku k dielu.    
D. Klčovská

DETSKá BuRZa SMaJlIK JaRNO-lETNá
v Novom Meste nad Váhom

Jar pomaly, ale isto vystriedalo leto a čoraz teplejšie dni ako i toto naše 
stretnutie a vysvedčenia, ktoré dostanete, sú znakom, že školskému roku 
2014/2015 o chvíľu definitívne odzvoní. S učebnicami, ktoré 10 mesiacov 
sprevádzali svojich majiteľov na ceste poznávania nových oblastí vied, ste sa 
rozlúčili a o pár minút necháte za chrbtom i školskú bránu. Začnú prázdniny 
– čas, na ktorý sa všetci, ako sme tu, tešíme. Alebo je tu niekto, kto sa na 
ne neteší?

Akokoľvek ťažký, alebo pre niekoho ľahký, bol tento školský rok, som ka-
lendárom splnomocnený vyhlásiť, že je dnešným dňom minulosťou, ktorá sa 
môže vrátiť už len v spomienkach. Viem, že v nás zostane pár z nich nepríjem-
ných, lebo nie všetko v živote vyjde, ale verím, že väčšina z nich bude krásna 
a bude na čo dva nastávajúce mesiace spomínať. 

Chcel by som vám všetkým, ako ste tu – žiakom, pani učiteľkám, rodičom 
vysloviť jedno špeciálne poďakovanie. O chvíľu si budeme pripomínať známe 
úspechy žiakov našej školy. Ja by som ale chcel poďakovať za všetky tie na-
oko zabudnuté a často okolím nepovšimnuté situácie, pomoc a za čokoľvek 
dobré, čo ste komukoľvek z tejto školy vykonali, a tak trochu urobili samých 
seba krajším, ale i našu školu krajším miestom na svete, na ktoré sa oplatí po 
prázdninách vrátiť. 

Milé pani učiteľky, milí žiaci, rodičia a hostia!

„Život je ako hodina matematiky. Riešiš zadanie. 
Zistíš, že je zle. Chceš opraviť. Neskoro. Zvoní!“

A o chvíľu aj vy budete počuť posledné zvonenie. 
Bude zvoniť na koniec detských hier, strachu, radosti, 
prvých lások, vrások, sklamaní i žiaľu. Nebude to však 
koniec všetkého. I keď kľučka, ktorú ste stláčali tisíc-
krát, ostane naraz chladná. I keď schody, po ktorých 
ste sa naháňali, budú prázdne. I keď dvere, ktoré pre 
vás boli „bránou mladosti“, nebudú odteraz viesť nikam. 
Nie. Koniec nie, ale začiatok. Začiatok niečoho nového 
a rovnako krásneho. A zabudnúť sa ani nedá. Akoby aj? 
Veď každý z vás si so sebou odnáša spomienky. Spo-
mienky na spoločné bláznovstvá, výhry a prehry, škriep-
ky a hádky. Tiež na spoločné písomné práce, keď ste 
rozvíjali skupinovú spoluprácu. Spomienky na učiteľov, 
vďaka ktorým ste mávali bezsenné noci. 

Ale neboli ste na tom vždy zle. V učiteľoch ste našli aj 
kamarátov, s ktorými ste sa deväť rokov „predierali“ ško-
lou. Najviac vám pomáhali na konci každého školského 
roka. Vtedy skôr im viac záležalo na vašich známkach, 
ako vám samým. Keď z ich úst zazneli slová: „Zvládnete 
to“, nabrali ste novú silu a chuť pustiť sa do boja za čo 
najlepšie výsledky. Nik z vás nechcel učiteľov sklamať. 
Začali ste sa hlásiť na každú otázku, aj keď so zlou od-
poveďou. To pre učiteľov veľa znamenalo. Snažili ste sa 
a veľakrát aj snaha zvíťazila nad vedomosťou.

A tiež nemožno zabúdať na spoločné výlety. Vy-
mýšľali ste hlúposti bez hlavy či päty. Hlavne, že vám 
sa páčili. Učitelia nikdy nesúhlasili s tým, čo ste chce-
li urobiť, a tak ste ich radšej ani s ničím neoboznámi-
li. Nechceli ste riskovať, že vám váš plán nedovolia 
uskutočniť. A tak, keď ste napáchali zlo, učitelia sa 
začali hrať na detektívov. Hľadali vinníka. Keď sa už 
zdalo, že všetko odhalia, pripravili ste pre nich niečo 
komplikovanejšie a na to predtým už aj zabudli.

Spomienok na mladosť, ktorá vám tak rýchlo prete-
ká pomedzi prsty, vám nikdy neubudne. Celých deväť 
rokov ste nenechali učiteľov vydýchnuť. Ten čas ube-
hol tak rýchlo. Keby sa aspoň na chvíľu dal zastaviť. 

Všetko má svoj začiatok a koniec. Pomaly, ale isto 
sa blíži koniec jednej z etáp vášho života, a tak dú-
fam, že tento koniec bude krásny a nasledujúci za-
čiatok niečoho nového neznámeho ešte krajší. Pra-
jem vám, aby ste vykročili do života s hrdo vztýčenou 
hlavou a krásnymi spomienkami na roky prežité na 
základnej škole, prajem vám, aby sa všetky vaše sny 
stali skutočnosťou. 

Mgr. Jozef Pekarovič, riaditeľ ZŠsMŠ J.M. Hur-
bana v Beckove, 30.6.2015.

  Keď sme tu 2. septembra otvárali tento už uplynulý školský rok, prihovoril som 
sa zvlášť prvákom. Dnes už nimi nie sú a vďaka pani učiteľkám a pani vychováva-
teľke urobili veľký krok dopredu. 

  Dnes by som sa ale chcel krátko prihovoriť študentom. „ Vravím schválne “študen-
tom“, aby si na to začali zvykať, lebo žiakmi boli dnes poslednýkrát. Asi už tušíte, že 
mám na mysli deviatakov. Vaša cesta dnes vyústila na jednu drobnú, ale dôležitú križo-
vatku. Treba sa rozísť a fakt, že už nikdy pokope v jednej triede sedieť nebudete, tre-
ba brať vážne. Nech si vyberiete akúkoľvek odbočku, chcem vám zaželať pevný krok, 
veľa síl a dobrých ľudí v učiteľských plášťoch na stredných školách, ktoré ste si vybrali. 

  Naše pani učiteľky... keby sme sa teraz s nimi zahrali na triedu a mali by zdvihnúť 
ruky tie z nich, ktoré sa netešia na prázdniny, bolo by tu opäť rovnako málo zdvihnutých 
rúk ako pred chvíľou... A myslím, že oprávnene sa na prázdniny tešia tiež. Ďakujem 
vám v mene svojom, rodičov i žiakov za vašu poctivú prácu tento školský rok a môže-
te si byť isté, že vaše úsilie a námaha neostala nepovšimnutá, nebola márna, naopak 
mala hlboký zmysel a význam pre žiakov tejto školy a ich rodičov. Ešte raz ďakujem. 

  Na nastávajúcich 60 dní pre nás všetkých želám slnečné lúče, dni oddychu, krás-
nu modrú oblohu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi a krásne letné dni.

  Pekné prázdniny všetkým želá                           Mgr. Jozef Pekarovič, riaditeľ 
ZŠsMŠ J.M. Hurbana v Beckove, 30.6.2015.

mestnancom MŠ pani Gábovej, Šimončicovej, So-
lovicovej, Kubicovej, Husárovej.

Zároveň na tomto mieste chcem vyjadriť veľké poďa-
kovanie pánovi Petrovi Čiklovi a firme REX za sponzor-
sky prevedené výkopové práce pri úprave záhrady ma-
terskej školy a ochotu pomôcť vždy, keď niečo v MŠ 
potrebujeme. Pánovi Jánovi Bolechovi za bezplatné 
poskytnutie nepriepustnej fólie, ktorú sme potrebovali 
na úpravu priestranstva pri vstupe do budovy a pánovi 
Šutovskému st. za zabezpečenie štrku na túto úpravu.

Vďaka všetkým, ktorí prispeli ku skrášleniu exte-
riéru materskej školy, sa deti s radosťou každý deň 
vracajú do „našej škôlky“.           

Janka Bagová, ZR

PRÍHOVOR DEVIaTaKOM
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kov. V silnej kon-
kurencii desia-
tich súperov sa 
hneď excelent-
ne predviedol 
voľnou zosta-
vou. Pózovaním 
pred porotcami 
upútal vyrisova-
nosťou a symet-
ricky rozvinu-
tými svalovými 
partiami. Získal 
bronzovú medailu a zapísal sa do hod-
notového rebríčka ako tretí najlepší kul-
turista – dorastenec v tejto sezóne.

Ing. D. Jarábková

Peter Šutovský  
na obecnom úrade

Vo štvrtok 30. apríla 2015 zavítala na náš obec-
ný úrad vzácna návšteva – profesor Peter Šutovský 
s manželkou Miriam. Rozhovor s Petrom Šutovským, 
naším rodákom, pri príležitosti udelenia čestného 
doktorátu na České zemědělské universitě v Prahe 
20. 4. 2015 sme uverejnili v BN č. 2, str. 1-3. Po-
zdravy našim čitateľom posielajú na spoločnej fotke 
so starostom obce Ing. Jánom Križanom.             DB

Profesionálne zlato 
pre adelu Ondrejovičovú

číslo 3 - jún 2015

Foto: Peter Ondrejovič

JúN – meSiac POľOvNíctva

V pondelok 4. mája 2015 o 17. hodine sa na Sta-
rej Turej v kultúrnom dome konalo jedno výnimočné 
stretnutie s výnimočnými ľuďmi. Priatelia, kolegovia, 
žiaci a priaznivci manželov Eleny a Gustáva Rumán-
kovcov na čele s primátorkou Annou Halinárovou sa 
stretli na prezentácii ich najnovších kníh – Opýtaj sa 
vetra - staroturanská sága a S dejinami pod Drahami – 
z geletky a spod geletky alebo čo bolo i nebolo v Sta-
roturianskom spravodajcovi. Recitácia, čítanie z tex-
tov, spev i príhovor p. primátorky a následný krst ich 
diel ako aj príhovory a spomienky oboch autorov vytvo-
rili krásnu atmosféru plnú úcty a obdivu, ktoré si obaja 
dnes už seniori právom zasluhujú. Manželia Rumán-
kovci potešili svoje mesto knižkami spomienok na sta-
ré časy a od vďačného mesta si odniesli nielen kytice 
kvetov – ale predovšetkým radosť v srdci z mimoriad-
neho podvečera venovaného krstu ich knižiek. 

Stretnutie pri knižke
Ďakujeme za pozvanie! Dodávame, že Ing. Gustáv 

Rumánek má beckovské korene.                          DB 

Na fotografii Dany Badžgoňovej sú Elena a Gustáv Ru-
mánkovci s Petrom Ondrejovičom na záver podujatia.

Na svojej prvej súťaži medzi profesi-
onálkami Adela opäť triumfovala medzi 
bodyfitneskami. V máji zažila svoj zlatý 
debut v IFBB PRO divízii v anglickom 
Birminghame na súťaži Body Power 
PRO 2015 v kategórii Figure. Týmto ví-
ťazstvom sa Adela Ondrejovičová kva-
lifikovala na Miss Olympia bodyfitness 
do Las Vegas v USA. Tento prestížny 
Olympia Weekend 2015 sa uskutoční 
v druhej polovici septembra. Je to fantas-
tický úspech, keď sa  prebojovala slo-
venská pretekárka na túto najprestížnej-
šiu svetovú súťaž v kulturistike a fitness.  

K tomuto vynikajúcemu celoživot-
nému úspechu jej zablahoželal aj dl-
horočný tréner Pavol Jarábek, ktorý 
vedie túto talentovanú pretekárku od 
jej začiatkov v bodyfitness.

D. Jarábková

Činnosť na strelnici PZ Hurban Beckov v Tehelni
Poľovnícka strelnica v Tehelni prispieva svojou činnosťou k propagácii a turizmu v našej obci.

9. 5. 2015 – Majstrovstvá OPK Trenčín
1. Filip Brezovák z Nového Mesta nad Váhom,
2. Igor Valenta z Čachtíc,
3. Ing. Ján Kováčik z Nového Mesta nad Váhom,  
 strieľajúci za PZ Hurban Beckov.

16. 5. 2015 – Ligový pretek OPK o putovný pohár 
predsedu OPK Trenčín
1. Marek Sýkora z Nových Zámkov,
2. Igor Solnica z Topoľčian,
3. Ing. Ján Kováčik z Nového Mesta nad Váhom strieľajúci  
 za PZ Hurban Beckov.                                                            PH

Uplynulý víkend sa konali Majstrov-
stvá Slovenska v kulturistike dorasten-
cov v Starej Ľubovni (30. 5. 2015). 
V kategórii do 65 kg štartoval na svo-
jej prvej súťaži talentovaný pretekár Le-
onard Betyár, ktorý súťaží za Oddiel 
kulturistiky a fitness P+D Jarábek Bec-

Debutant získal bronz

Netreba v júni o dážď prosiť, príde, 
až začneme kosiť. 

Na sv. Jána otvára sa k letu brána. 

Do Jána sa deň dĺži a po Jáne kráti.

Pred sv. Jánom modli sa za dážď,  
po sv. Jáne prší bez modlenia.

Jún studený, sedliak krčí ramená.

Na Medarda končí sejba.

Keď prší na Medarda, namokne každá brázda. 

Na sv. Jána jahody do džbána. 

O Jáne čerešne a muchy zrelé. 

Sv. Ján nesie malín džbán. 

Mrkva zasadená na Jána je zdravá.
Ľ. Paulus

Júnové pranostiky

Od 1. januára 2009 je v obci Bec-
kov platný cenník za prenájom, ktorý 
bol riadne schválený Obecným zastu-
piteľstvom a je stále platný. Cenník sa 
vzťahuje na prenájom priestorov Kul-
túrneho domu a kuchyne ako aj Klubu 
pri parku. V celom znení je k dispo-
zícii na www.obec-beckov.sk/ servis 
pre občanov/dokumenty, nariadenia.

- veľká sála  70 € za jeden deň
- malá sála 20 € za jeden deň
- kuchyňa 20 € za jeden deň
- kuchyňa – pečenie 27 €
- klub pri parku  7 € na dve hodiny

K nájomnému sa pripočítavajú pre-

vádzkové náklady ako sú: spotreba 
elektrickej energie, vyčistenie obru-
sov, uterákov a utierok, náklady spo-
jené s vyprodukovaným odpadom, 
požičanie riadov.

Poplatky za požičanie:
- stôl  50 centov / kus
- stolička  33 centov / kus
- sada riadov pre 6 osôb    3 € 

(taniere hlboké, plytké, dezertné, po-
háre, príbor, obedová misa, tácka na 
zákusky, šálky na kávu s podšálkou)

Na uvedený cenník sa vzťahuje 
40 % zľava pre občanov s trvalým 
pobytom v obci Beckov.             (PŠ)

Cenník nájomného a poskytnutých služieb

„Poznaj a chráň“

Vážení občania, v dňoch 15.-16. augusta sa uskutoční 3. ročník kultúrnospo-
ločenského Podujatia „Dni obce 2015“. Pripravujeme pre vás víkendovú zá-
bavu, pri ktorej si môžete oddýchnuť, zrelaxovať alebo si zasúťažiť. Tak ako po 
minulé roky, i tento rok bude vyhlásená kulinárska súťaž o majstra varešky. Té-
mou varenia bude „Prekvapenie z kotlíka“. Do súťaže sa môžu prihlásiť organi-
zácie, firmy, ale i jednotlivé rodiny či priatelia. Záujemcovia, ktorí chcú v sobotu 
15. augusta v miestnom parku predviesť svoje kuchárske majstrovstvo sa môžu 
do pripravovanej súťaže prihlásiť najneskôr do 31. 7. 2015 na obecnom úrade 
u p. Ježovicovej osobne alebo telefonicky na č. 032/77 427 23. Všetky súťaž-
né družstvá budú mať zabezpečené rovnaké súťažné podmienky. S podrobným 
programom podujatia „Dni obce 2015“ budete včas oboznámení prostredníc-
tvom miestneho rozhlasu, informačných plagátov a programu bude zverejne-
ný aj na WEB stránke obce.                                                                           J.J.

Pozvánka do súťaže
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Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých 
krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna. 
Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznik-
la na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of 
Children) v Ženeve, v Švajčiarsku, v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 
54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzde-
laním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero 
vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a záro-
veň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo 
práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, 
oslavuje sa vo viac ako 121 krajinách.

A Beckov nebol tiež výnimkou. 30. mája pripravila kultúrna komisia v spoluprá-
ci s obcou Beckov pre všetky deti celodenný program v areáli futbalového ihriska. 
Program, súťaže a atrakcie boli pre deti všetkých vekových skupín (skákací hrad, 
trampolína, maľovanie na tvár...).

Deti si užili krásny deň na ihrisku v Beckove. Celé popoludnie sa nieslo v duchu 
súťaží, zábavy a maškrtenia. Vďaka sponzorom a ľuďom ochotným pripraviť takúto 
akciu - deti súťažili v rôznych súťažných disciplínach a za svoju snahu boli odme-
nené rôznymi vecnými cenami, sladkosťami. Ani tento rok nechýbali rozprávkové 
postavičky, ktoré neobišli Beckov a opäť zavítali medzi deti. Deti museli plniť súťaž-

Medzinárodný deň detí

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdo-
bie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň je sym-
bolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postave-
nie v zvykoch tohto obdobia má strom, ktorý sa v tejto 
súvislosti označuje ako máj. Ako máj slúžia najmä vy-
soké rovné stromy (najčastejšie jedle alebo smreky) 
zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobia pestrofarebnými 
stuhami. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe 
udržal dodnes. Spoločný máj tak symbolizuje zdravie 
pre všetky dievčatá a ženy obce a oslavuje zdravie 
a vitalitu nositeliek života. Stavia sa však zväčša jeden 
ovenčený strom uprostred dediny, alebo hlavného ná-
mestia. Vždy je to 30. apríla. Aj v Beckove sa táto pek-
ná tradícia zachovala. Už pred 18.00 hod. sa začali 
pomaly schádzať zvedaví občania na námestie, kde 
už na nich čakal pripravený strom. Všetkých prítom-
ných privítala p. Ježovicová, ktorá porozprávala všet-

ko o histórii stavania mája. Po nej nasledoval prího-
vor pána starostu Ing. J. Križana. A stavanie mája sa 
mohlo začať. Pripravené stuhy putovali do rúk našich 
slobodných dievčat, detí, ktoré vyzdobili máj. A teraz 
nastala chvíľa, na ktorú sme čakali. Postaviť takú opa-
chu zostala na pleciach chlapov. A veru ako sme sa 
pozerali, dalo im to zabrať. Prišiel pán Králik s techni-
kou a stavanie sa začalo. Mládenci sa kdesi zabud-
li, a tak sa museli chytiť roboty aj tí vekom starší. Ale 
všetko dopadlo tak, ako malo a beckovský máj už 
krásne stojí. Keď bola už paráda hotová, nemohla tam 
predsa chýbať fľaštička s pálenkou, ktorá bola tiež sú-
časťou výzdoby. Pán starosta si tak pochodil medzi 
prítomnými a ponalieval pálenku, aby mu nikto v dedi-
ne nekríval. K pálenke patrí aj jedlo. Všetci prítomní sa 
mohli pohostiť na ovčom syre, slaných pagáčikoch od 
členiek Jednoty dôchodcov a výborných koláčikoch, 

ktoré napiekla členka 
kultúrnej komisie p. Bá-
novská. Pitný režim za-
bezpečil obecný úrad, 
a tak sa okrem pálenky 
ponúkalo pivo a kofola. 
A ako to na oslave býva, 
nesmela chýbať hudba. 
Tento rok nám na po-
čúvanie, ale i do tanca 
hrali Selčania. Poďako-
vanie patrí obecnému 
úradu, našim super pra-
covníkom obecnej prevádzky, ktorí sú vždy tam, kde 
ich najviac treba, pánovi Králikovi a ešte všetkým ob-
čanom, ktorí sa stavania mája zúčastnili. Ďakujeme.

 Za KK napísala M. Striežencová.

Stavanie mája v našej obci

né disciplíny, a tým sa posúvali k ďalšej rozprávkovej postavičke. V cieli ich čakali 
krásne princezné, ktoré im odovzdali diplom a sladkosti. A potom bol pre ne pripra-
vený detský kútik, kreslenie na papierové tabule, futbal, kop jedenástky, pohybové 
hry a, samozrejme, že nesmel chýbať tanec, pri ktorom sa vyšantili nielen deti, ale 
aj niektorí dospelí. Kto bol veľmi unavený, mohol si oddýchnuť v kútiku, kde sa deti 
menili na víly, princezné, tigrov, motýľov – v tomto kútiku sa maľovalo na tvár. No a tí 
starší mali možnosť oddychovať pri občerstvení, ktoré zabezpečovala firma Beko. 

Lenže každá rozprávka má svoj koniec a aj náš Deň detí sa skončil. Urýchlila to 
búrka, ktorá nás všetkých povyháňala z ihriska. Našťastie vo večerných hodinách.

Kultúrna komisia by chcela poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli, aby tento 
deň bol najlepší, najkrajší. Menovite: p. Ing. Macejkovi (firma F-Plus), p. Nožinovi (fir-
ma Beko), Double Agency s. r. o, OŠK Slovan BECKOV (za poskytnutie priestorov).

Veľká vďaka aj rozprávkovým postavičkám – Alžbetke Martišovej, Diminike Ko-
reňovej, Aničke Hyžovej, Lukáškovi Kmeťovi, Jankovi Gábovi, Nikovi Rozvadské-
mu, Natalke Tyznerovej, Sofke Betákovej, Saške Kubánovej, Sonke Pavlíkovej, 
Peťovi Páleníkovi, Nike Riegerovej, Maruschke Babulicovej, Paťovi Kopčanovi, 
Gabkovi Kováčovi, Dominike Šutovskej, Dominike Trebatickej, Jakubkovi Jurčac-
kovi, Julke Babulicovej, Miške Kusendovej, ktoré napriek úmornému teplu vydržali 
v kostýmoch a venovali svoj čas deťom.
Fotografie sú na str. 1 a na web-stránke obce.   Za KK napísala M. Striežencová

Ku dňu otcov

číslo 3 - jún 2015

JúN – meSiac POľOvNíctva

Tretia júnová nedeľa (21. 6. 2015) je dňom, kedy oslavujeme deň otcov. Toto 
kedysi nebolo, pomyslia si možno tí skôr narodení. Ale myslím, že je dobré si 
pripomínať tento deň práve v dobe, kedy počet rozvodov stúpa a deti nevyrasta-
jú v úplných rodinách. Často žijú iba s mamou a s otcom sa vidia iba sporadic-
ky. A aj tí otcovia, ktorí žijú v manželstvách, často a veľmi radi unikajú zo svojej 
role. V dnešnej dobe je rola otca náročná. Musia finančne zabezpečiť rodinu, 
čo ich často stojí veľa času. Okrem toho majú tráviť čas s deťmi, výchovne na ne 
vplývať, a pritom sa starať o veci okolo domu. Je to náročné. A často my man-
želky máme aj ďalšie predstavy a očakávania, čo by naši manželia a otcovia mali 
ešte robiť. To na nich leží ako ďalšie bremeno, ktoré ich ťaží a možno i núti uni-
kať do svojho sveta záľub, či inej práce. Často sú naše oči upreté na to, čo by 
ešte mali robiť, ale nevidíme to dobré, čo robia. Myslím, že by sme mali našich 
manželov a otcov povzbudzovať, chváliť a hľadieť v prvom rade na to dobré, čo 

robia. Už len to, že sa nevzdávajú a každý deň pracujú, zabezpečujú tým to, že 
my mamičky môžeme byť doma s deťmi na materskej. Často musia myslieť i ďa-
lej do budúcnosti. Samozrejme, tu ich úloha nekončí. Mnohí pomáhajú ženám 
v domácnosti. Vedia uvariť, či iné drobné domáce práce. Je v nich toho iste ove-
ľa viac. Ale začnime ich chváliť za to, čo robia dnes a možno bude viac priesto-
ru povedať, čo by mohli urobiť zajtra. Ich úloha je veľká. Pán Boh stvoril rodinu 
a každá rodina sa volá po otcovi, ako to píše apoštol Pavel v Liste efezským. Nik-
to nič lepšie nevymyslel a ani nevymyslí. 

Otcovia! Pán Boh vám dal veľa darov, ktoré môžete využiť vo vašej rodine. Dary, 
ktoré sú dané iba otcom, ktoré nemá žiadna mama. Iba otcovia vedia vymyslieť 
také hry pre deti ako nikto iný. Iba otcovia vedia povedať slovo, a to slovo platí. 
Otcovská láska je jedinečná a mocná. Preto, otcovia, zoberte do rúk vašu zod-
povednosť, v ktorej je plno hĺbky, jedinečnosti a krásy.                                      RP

Deň matiek
V každodennom zhone povinností si mnohokrát ani 

neuvedomujeme striedanie dní pracovných s tými svia-
točnými. A práve druhá nedeľa v mesiaci máj bola jed-
nou z tých sviatočných, na ktoré by sme nemali za-
budnúť nikdy. Sviatok našich najdrahších bytostí - Deň 
matiek. Pri príležitosti tohto sviatku 10. mája 2015 pri-
pravil obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou 
a ZŠ s MŠ J. M. Hurbana  slávnostnú akadémiu.

V nedeľu 10. mája 2015 sa Kultúrny dom v Becko-
ve zaplnil mamičkami, babkami, starkými, prababkami, 
ale aj tetami - obyvateľkami našej obce, aby sa potešili 
programom, ktorý si pre ne v ich sviatok pripravili deti z 
materskej školy a žiaci zo základnej školy. Po úvodnom 

slove pani Janky Ježovicovej nasledoval príhovor pána 
starostu Ing. Jána Križana. Vo svojom príhovore poďa-
koval všetkým mamám za všetku vrelú lásku, za nehu 
a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, 
za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Po 
príhovore pána starostu nasledovalo vystúpenie detí 
z MŠ a ZŠ, ktoré uvili kytičku z piesní, tančekov, básní 
a scénok pre naše oslávenkyne. Odmenou pre deti bol 
spontánny potlesk, radosť i slzy v očiach ich blízkych.

Počas piesne Záverečná, ktorú spieval Jakub Jur-
čacko, rozniesli starší žiaci kvety po sále. Týmto kviet-
kom sa chcela obec symbolicky poďakovať mamič-
kám a babičkám za ich lásku a starostlivosť. Za KK napísala M. Striežencová.
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70 rokov od skončenia druhej svetovej vojny

NEBEZPEČNÉ HRY VOJNOVÝCH DETÍ

Týchto pár myšlienok sme vybrali z rozhovoru redaktorky denníka sme 
Eriky Litvákovej so známym francúzskym psychológom. Alain Drimmer 
(1947), terapeut a poradca, patrí k adlerovským psychológom (vetva in-
dividuálnej psychológie). 

Len čo sa narodíte začínate si budovať svoju vlastnú realitu na základe vne-
mov. Nestávate sa obeťou svojho prostredia, ale vytvárate si závery, spájate 
rôzne prvky skutočnosti a budujete si svoj spôsob, akým sa pozeráte na svet.

Druhým Adlerovým objavom je zavedenie prežívania menejcennosti a sna-
hy kompenzovať ho nadradenosťou. Menejcennosť a nadradenosť sú spoje-
né nádoby. Prehnane pyšný človek, extrémny alebo tyranský, prežíva výrazný 
pocit menejcennosti.

Kto je duševne zdravý človek? Sú dve kritériá. Prvé je, ak má vyrovnané, zdra-
vé sebavedomie a neprežíva pocity menejcennosti a nemá potrebu vyvyšovať sa 
nad druhých. A druhým je to, že má cit pre spoločenskú spolupatričnosť. ...Môj 
život je zdravý, ak urobím niečo, čo pomôže ľudskému rodu. ...súťaživosť je veľ-
mi deštruktívna. Viac civilizáciu zdravo posunie vzájomná spolupráca. 

Prevencia duševného zdravia: V prvom rade je nevyhnutné učiť deti, aby boli 
v kontakte so svojimi emóciami. Neodmietajme emócie detí, aj keď sa nám ich 
prejavy práve nepáčia. Aby ich nemuseli potláčať. Stačí, ak ich v danej chví-
li pomenujeme, povieme: teraz si nahnevaný, smutný, šťastný. Deti sa takým-

Postrehy psychlóga o človeku vo svete
to spôsobom učia svoje emócie spoznávať. Ďalej treba učiť o demokracii. Už 
od škôlky. Keď majú s učiteľkou deti sedenie v kruhu a zhovárajú sa, nech sa 
môžu vyjadriť všetky, aby vedeli, že majú priestor. A do tretice, v rodine musíme 
dbať o to, aby sme poskytli možnosť vyjadriť sa k spoločným problémom či plá-
nom rovnocenne všetkým členom rodiny. Rodičia a učitelia by mali deti najmä 
povzbudzovať. Je nevyhnutné posilňovať tiež odvahu. Vystrašení ľudia sa nedo-
kážu brániť ani sa zmeniť. Mali by sme ich naučiť nebáť sa robiť aj chyby.

Deti však potrebujú zásadovosť rodičov. Na to, aby ste sa mohli prispôsobiť, 
potrebujete mať zásadovosť v sebe. Ak máte vnútornú pevnú štruktúru, doká-
žete byť flexibilný. To je základ. Pretože v opačnom prípade ste ľahko ovplyv-
niteľný, a to nie je to isté. 

Sebapoznanie pre šťastný život potrebujeme. Človek je ustavične v proce-
se stávania sa sebou samým. Ak sa nepoznáme alebo nemôžeme byť sebou 
samým, nemôžeme sa vyvíjať a opakujeme dokola tie isté vzorce.

Myšlienky sú síce vytrhnuté z kontextu – ale veríme, že sa stanú pod-
netom k prečítaniu článku, prípadne k štúdiu kníh, alebo k vašim úvahám 
o veciach života...                                                         

(b)
Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/7829973/psycholog-byt-dobrym-clovekom-
-je-narocne.html#ixzz3dPIh6RYn     

minimálny dôchodok
Národná rada Slovenskej republiky 16. júna 2015 schválila novelu zákona 

o sociálnom poistení, ktorou sa od 1. júla 2015 zavádza minimálny dôcho-
dok. Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový 
príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O pri-
znanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dô-
chodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej inicia-
tívy a tých, ktorí majú naň nárok bude informovať.

Tým poberateľom, ktorým sa vypláca dôchodok 1. júla 2015 a ktorí by na zá-
klade údajov evidovaných Sociálnou poisťovňou mohli splniť podmienky nároku 
na minimálny dôchodok, bude najneskôr do 31. augusta 2015 zaslaná písom-
ná výzva na preukázanie ďalších rozhodujúcich skutočností ako napríklad doby 
poistenia získanej v cudzine alebo výšky dôchodku vyplácaného z cudziny. Po 
doručení vyplnenej výzvy a preukázaní rozhodujúcich skutočností Sociálna po-
isťovňa do 60 dní rozhodne o nároku a výške minimálneho dôchodku. Dôchod-
ky sa zvýšia spätne od 1. júla 2015, pričom doplatok bude poberateľovi pou-
kázaný spolu s prvou výplatou dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok.

Bezdôvodná neúčasť na kontrolnej lekárskej prehliadke vedie k zasta-
veniu invalidného dôchodku.

Poberateľ invalidného dôchodku môže byť predvolaný na kontrolnú lekársku 
prehliadku Sociálnou poisťovňou, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravot-
ného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Predvolanie ob-

Informácie zo Sociálnej poisťovne
sahuje poučenie o možnosti predložiť nové dôkazné prostriedky o zdravotnom 
stave, ak ich predvolaný invalidný dôchodca má k dispozícii a domnieva sa, že 
nie sú súčasťou jeho zdravotnej dokumentácie.

Ak svoju neprítomnosť účastník konania odôvodnene ospravedlní, posudko-
vý lekár pobočky Sociálnej poisťovne odročí pojednávanie na presne určený 
deň a hodinu alebo na nevyhnutný čas (napr. ak je účastník konania hospitali-
zovaný, je objednaný na odborné lekárske vyšetrenie s dlhším termínom čaka-
nia, je na kúpeľnej liečbe a pod.). Posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťov-
ne v takom prípade opätovne predvolá invalidného dôchodcu na nový termín 
pojednávania.

Ak sa účastník konania nedostaví na pojednávanie o posúdení zdravotného 
stavu a ani neospravedlní svoju neúčasť, až vtedy dá posudkový lekár prísluš-
nému útvaru sekcie dôchodkového poistenia návrh na zastavenie výplaty dáv-
ky. Z týchto dôvodov bolo v roku 2014 z celkového počtu 49 087 vykonaných 
kontrolných lekárskych prehliadok podaných 394 návrhov na zastavenie výpla-
ty invalidného dôchodku.

V prípade, že občan, ktorému bola pozastavená výplata dávky, sa dodatočne 
podrobí kontrole zdravotného stavu, posudkový lekár opäť zhodnotí jeho zdra-
votný stav na účely invalidity. Ak miera poklesu schopnosti vykonávať zárobko-
vú činnosť je podľa posudkového lekára viac ako 40%, výplata invalidného dô-
chodku sa obnoví.
Prevzaté: http://www.socpoist.sk/aktuality
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Koniec druhej svetovej vojny, zatiaľ poslednej vojny, ktorá prebiehala na na-
šom území, poznačil pre súčasníka nepredstaviteľným spôsobom aj hry detí, 
ktoré sa narodili v tridsiatych rokoch minulého storočia. Mali 10 – 15 rokov 
a mali „prehľad“ skoro o všetkom, čo sa v dedine šuchlo. Vedeli, kde na jar 
roku 1945 sídlili nemeckí vojaci, kde gestapo, kde gardisti. Zaujímalo ich nao-
zaj všetko, a hlavne to nebezpečné, a teda aj úplne nevhodné pre ich vekovú 
kategóriu. Po prechode frontu – oslobodenie našej obce bolo 4. apríla 1945, 
sa otvorili nové možnosti hier – zberateľstvo vojenskej munície. Partia detí pod 
hradom zberala všetko, čo sa vyskytlo – svetlice, rakety, granáty, náboje, pat-
róny... svoje poklady mali uložené v debničke od granátov v dedkovej stodo-
le. Práve tam bol cez vojnu sklad zbraní. A o kúsok ďalej sa na roli pásli kravy. 

Mnohé z detí mali priame skúsenosti z boja! Uf, chýbalo málo, a neboli by 
sme tu... Konkrétne. Trinásťročná Anička niesla rumunským vojakom pri guľo-
mete nad našou záhradou na Oboru chlieb. Okolo hlavy jej svišťali guľky, jej 
otec sa o ňu bál, ale ako bývalý vojak poslúchol príkaz veliteľa... Rumunskí voja-
ci dali Aničke za odmenu cukríky, napodiv, boli také isté ako v krčme u tety Ma-
rišky... Inokedy ju poslali kúpiť pálenku do krčmy pre vlasovcov, ktorí boli u ded-
ka. Ujco Samo jej dal peniaze a ona išla. Bolo to menej nebezpečné, ale aj tak 
sa všetci báli. Dôstojník bol na bielom koni, ohromný – ale bál sa aj on. Pálenku 
museli ochutnať najskôr domáci. Iba jeho sluha, pucák, si chcel užiť, keď uvidel 
posluhujúcu dievku. Vytiahol revolver a kázal jej ísť do maštale, ale dievčina sa 
rozkričala – a mala šťastie, zasiahol veliteľ, a tak sa jej nič nestalo. 

Po rokoch si aj Štefan, Aničkin bratranec, zaspomínal, ako sledoval nemec-
kých vojakov nudiacich sa v muničnom sklade v stodole pod hradom. Zabáva-
li sa strieľaním do hradnej skaly – dokonca ešte v roku 1990 našiel v skale asi 
20 cm hlboké stopy po strelách. 

V obci boli nielen Nemci, ale aj vlasovci, pri oslobodzovaní Rumuni, červeno-
armejci, ale stopy po sebe zanechali aj banderovci. Deti našli po nich pri Váhu 
funkčný revolver – našťastie, nič sa nestalo, zbraň im včas vzali. 

Pozorné detské oči občas videli, čo nemali. Hoci aj to, že v maštaliach 
v hrántoch či v sene bolo všeličo poskrývané, oblečenie, bielizeň, víno. 
V dome sa občas vyskytli čudné návštevy, ktoré potom ešte nenápadnejšie 
zmizli. Napríklad Wienerovci – chvíľu ich ukrývali doma Aničkini rodičia, a po-
tom spolu s nemeckým vojakom SS, ktorý už nechcel bojovať a ďalšími ich 
previezli do Kálnice. Ale prežili, a tak sa napojilo ďalšie ohnivko do reťaze vzá-
jomnej pomoci.

Rodičia svojim ľudským chovaním ohrozovali seba a svoje deti, ale nemohli 
inak – boli predsa ľudia a kresťania, a podľa toho aj konali. A deti? Anička, Mil-
ko, Štefan, Milka a ďalší žili bojmi, občas im šlo o život, čo si, našťastie, neuve-
domovali. Prežívali SKUTOČNÉ dobrodružstvá. Súčasné deti žijú, chvála bohu, 
vojnou len v televízii a v PC hrách. Vzrušenie vojnových detí z ich „dobových“ 
hier malo pach krvi a vyvolávalo ozajstný strach. Kiež zostane len v spomien-
kach!!!

Dana Badžgoňová
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K 70. výročiu Slovenského národného povstania 
a ukončenia druhej svetovej vojny minister obrany Slo-
venskej republiky Martin Glváč udelil pamätné medaily 
vyše 1700 odbojárom v celej SR, medzi nimi aj Bec-
kovčanke Anne Klčovskej za priamu účasť v odboji.

Členka Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Novom Meste nad Váhom si 8. apríla 

PaRTIZáNKa aNNa KlČOVSKá
Rozprávanie k 70. výročiu skončenia druhej svetovej vojny a 71. výročiu SNP

anna Klčovská prevzala vzácne ocenenie

Anna Klčovská na fotografii pravnučky Dorotky Pien-
čákovej s vyznamenaniami.

2015 spolu s ďalšími 60-timi ocenenými z nášho 
okresu prevzala vyznamenanie – medailu a dip-
lom z rúk zástupcu MO SR plukovníka v zálohe 
Ing. Richarda Zimányiho v Spoločenskom dome 
za účasti predstaviteľov ozbrojených síl, mesta, 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
a ďalších hostí.                                                 DB

Beckovčanka Anna Klčovská, rod. Valková sa na-
rodila 4. 10. 1923 v Krivosúd-Bodovke (1). Spo-
lu s manželom Michalom prevádzkovali autobusovú 
dopravu z Trenčína do Beckova, čím sa stali pred-
metom záujmu nemeckých fašistov ako aj partizá-
nov, ktorí sa na jeseň 1944 zdržiavali v okolí obce 
Krivosúd-Bodovka. Nebezpečná situácia nedopadla 
pre jej rodinu dobre. Zatiaľ čo ona samotná vydrža-
la výsluch gestapa a vrátila sa k rodine, jej otec bol 
popravený fašistami na Brezine. Vojna priniesla svoje 
krvavé ovocie aj do rodiny Valkovcov. Naše rozpráva-
nie sa týka udalostí, ktoré nasledovali po hromadnom 
zatýkaní partizánov, židov a občanov podozrivých zo 
spolupráce s nimi, ktoré sa odohralo 30. 11. 1944. 

December 1944. Anna Klčovská spomína: „Býva-
la som v dome u Ikášky v byte na poschodí, v jednej 
veľkej miestnosti s kuchyňou, špajzou a komorou pri 
komíne. Partizáni sa ukrývali v horách okolo Bodov-
ky, chodili k nám, lebo otec Ján Valko a mama Zuza-
na im pomáhali. Tam som sa zoznámila aj s dvoma 
partizánmi, ktorí potom bývali u mňa v Beckove. Mali 
sme živnosť – autobus na trase Beckov – Trenčín. 
Sama som robila sprievodkyňu a zároveň, keď nie-
čo potrebovali, tak som to odovzdala v garáži v Tren-
číne, odkiaľ „to“ niekto prevzal. Napríklad zalepené 
listy. U rodičov sa striedali partizáni aj Nemci. To isté 
u mňa v byte. Chodil za mnou nemecký lekár, ktorý 
mi ošetroval nohu, keď som si vyvrtla členok. Stále 
som mu hovorila „Už to mám dobré!“, keď mi prevä-
zoval nohu. Mala som strach, veď v byte bol skova-
ný partizán. Dennodenne šiel so mnou Nemec, keď 
som išla z autobusa domov, či sa s niekým nestret-
nem. Aj v Trenčíne ma odprevádzal na každom kroku 
dozorca. Otec bol vtedy v nemocnici, lebo pri zatýka-
ní na Ondreja bol na dvore so sekerou, rúbal drevo, 
a Nemci ho postrelili do ramena. Zranený musel ísť 
pešky z Bodovky do Beckova, kde všetkých zajatých 
partizánov a židov sústredili do hotela Kolár. Snažila 

som sa, aby mi dovolili previezť ho autobusom do ne-
mocnice, aby nevykrvácal. Nakoniec mi to dovolili. 

Mňa zatkli, keď sme prišli autobusom do Trenčí-
na. Vzali ma najprv na gestapo, kde som aj prvú noc 
prenocovala. Na druhý deň ma dali do väznice. Kaž-
dé ráno som išla na výsluch, vraj otec ich poslal, aby 
som všetko povedala... Stále to isté počas 12 dní. Pri 
zatknutí som mala peniaze, tržbu z autobusa, chcela 
som ju poslať šoférovi po známom žandárovi z Bodov-
ky, ktorý prišiel za mnou na gestapo. Dala som ich do 
obálky, ale sledovali nás: „Čo dávate tomu žandáro-
vi?“ Odpovedala som, že som mu dala peniaze. „Či 
nám nedôverujete?“ Peniaze mi vzali a ja som zostala 
na gestape cez noc. Potom ich poslali do väznice na 
nám. sv. Anny, lebo keď ma prepustili, vrátili mi ich.  

Vo väznici mi dozorca poradil, aby som šla praco-
vať, tak som čistila okno. Čistila som ho šikovne, ale 
on ma upozornil, že nie tak, ale pomaly, aby som bola 
čo najviac vonku, nie v izbe. Bola som vtedy mladá 
vdova, manžel Michal Klčovský mi pred rokom um-
rel. Mali sme malú dcérku Soňu, ktorá bola u mamy 
na Bodovke. Na izbe bolo veľa žien, každý deň nie-
kto zmizol. Stále som bola oblečená v kabáte, aj som 
v ňom spala. Mala som šťastie, že som nič nepoveda-
la, ako mi poradil otec, keď som bola s ním v nemoc-
nici. Slovo sa odo mňa nedozvedeli. Slovenský dozor-
ca, volal sa Ševčík, mi povedal: „Vezmite si všetky veci 
a poďte so mnou. Nič sa vám nestane, len povedz-
te, čo viete.“ Tvrdila som stále to isté: „Ja nič neviem, 
chodila som autobusom, odvezieme kohokoľvek, ne-
môžem vedieť, či je to partizán.“ Klamali mi, že otca 
previezli do Leopoldova. Dokonca dvakrát vzali balík, 
ktorý mu mama priniesla, ale s otcom sa nestretla. Už 
tam nebol. Nevieme, kedy ho zastrelili. V nemocnici 
ho doktori, jeho kamaráti poľovníci, chceli nechať až 
do vyliečenia, ale Nemci nemali záujem, aby sa vylie-
čil. Zastrelili ho a pochovali na Brezine v hromadnom 
hrobe. Po vojne ich gardisti vykopali. Mama ho identifi-
kovala a pochovali sme ho v rodnej Bodovke. 

Neverila som Nemcom nič. Pýtali sa ma, či mám 
v meste niekoho známeho, či mám u koho prespať. 
„Áno.“ Prepustili ma. Bola nedeľa, autobus šiel do 
Beckova až v pondelok. Dozorca ma odprevadil ku 
kamarátke z väznice, v byte ktorej som prespala. 
Bola noc, nemala som ako ísť domov, tak som si spo-
menula na Irmu, prepustili ju nejaký deň skôr. Robila 
v drogérii na námestí, po vojne sme už neboli v kon-
takte. Dozorca k nám ešte prišiel, vraj: „Pôjdeme do 
kina.“ Nechcela som s ním ísť do kina, bol to Nemec 
a na čiapke mal smrtku. Volal sa Michal... 

Ako sa volali tí, čo som ich ukrývala? V byte v Bec-
kove som ukrývala dvoch partizánov, jeden písal 
a druhý mal vysielačku, volali sa Anton Hirner (2) 
a Viktor Medek. Mali tam schovanú vysielačku a do-
láre, bála som sa. Pani Ikášová nič neprezradila, 
hoci iste niečo tušila. Nemci, keď ustupovali od nás, 
chceli mi vziať aj autobus, ale ukryli sme ho na Te-
matíne. 

Druhá dcéra Libuša sa narodila u p. Ikášovej 
a MUDr. Tolnay zahlásil môjmu druhému mužovi: „Mi-
šenko, máte dcéru!“ 

NIKDY NEZABUDNEM, ČO SME MUSELI PREŽIŤ“.
A život išiel ďalej...

Poznámky
(1) V BN č. 4/2013, s. 13 – vyšiel článok Jubilantka 
Anna Klčovská k jej 90 narodeninám. 
(2) Viac o udalostiach v súvislosti s partizánskym od-
bojom v našom kraji sa môžete dočítať v knižke Anto-
na Hirnera Boje za frontom (1. vydanie v roku 1982). 

  Rozprávanie p. Anny Klčovskej 
zapísala 24. 6. 2015 Dana Badžgoňová.  

Dňa 8. 5. 2015 sme si pripomenuli 70 rokov od 
skončenia druhej svetovej vojny, najkrutejšej doby 
20. storočia. Treba si pripomenúť aj mená našich 
občanov, ktorí sa zúčastnili na boji proti fašizmu aj 
v zahraničných armádach. 

Vo francúzskej armáde bojovali Ján Švančarek, 
Pavol Hladký, Ondrej Čimo a Pavol Janík. V Čes-

70 rokov od skončenia druhej svetovej vojny
koslovenskom armádnom zbore v ČA bojovali Ján 
Tunega a Jozef Remenár. V SNP, Piešťanská po-
sádka, ktorá prvá plnila heslo „Začnite s vysťaho-
vaním – odpor voči fašistickým jednotkám“ Ján 
Hladký, ktorý prešiel aj pochodom cez Chabenec. 

Všetci sú už mŕtvi, patrí im naša úcta a spomienka. 
PH
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Beckovský hrad 
cez prázdniny

Opäť skončil ďalší školský rok, tentoraz 
2014/2015, žiaci ako obvykle priniesli pre seba i svo-
jich rodičov vysvedčenia ako dôkazy ich celoročnej 
usilovnosti – mnohí svoje prvé, niektorí posledné, po-
niektorí maturitné. Možno vás preto bude zaujímať, 
ako vyzeralo vysvedčenie pred 85-timi rokmi. Jedno 
prikladáme na ukážku – je z Evanjelickej ľudovej ško-
ly v Beckove a podpísal ho p. riaditeľ František Dauda 
pre usilovnú žiačku 8. ročníka Želmíru Tupú.     
(vysvedčenie: súkromná zbierka)                           DB

VYSVEDČENIE
Nedá mi nespomenúť pekný príklad ochoty a vzá-

jomnej pomoci našich beckovských hasičov. V rám-
ci príprav na festival Hradrock, kde hasiči hliadkova-
li, bolo potrebné zaobstarať lavičky so stolmi. Pán 
starosta bol ochotný tieto sety na sedenie požičať, 
ale vyžadovali si opravu. A tak sa dali členovia ihneď 
dohromady, vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce. 

Príklad vzájomnej pomoci

Dva dni plné super hudby, zábavy a hlavne skvelej 
atmosféry a ľudí. Aj o tom bol náš Hradrock, ktorý sa 
konal 12. a 13. júna na motokrosovej trati v Beckove. 
Dopadol na výbornú, až na pár nedostatkov, za kto-
ré by sme sa chceli ospravedlniť. Prvý deň prebiehal 
za super počasia a od poobedňajších hodín si mohli 
prísť na svoje aj tí najmenší, pre ktorých skvelé uči-
teľky a deti zo ZŠ Beckov pripravili zábavný program 
a zaujímavé súťaže. Napriek páliacemu slnku sa deti 
bavili a súťažili naplno. Vo večerných hodinách sme na 
pódiu uvítali skvelého DJ Wampa, ktorému by sme sa 
chceli veľmi pekne poďakovať za jeho ochotu, dobro-
srdečnosť a chuť podať pomocnú ruku pri každej ak-
cii, ktoré nám pomáha stvoriť aj so svojou priateľkou 
Sisou. A nie len dobrosrdečnosť je jeho silná strán-
ka. Výber tých najlepších pesničiek mixoval až do ran-
ných hodín. Druhý deň podujatia prebiehal v rocko-
vom štýle. Na pódiu sa vystriedalo 5 kapiel ako The 
band of people, Joe a Jack (z nich iba Jack), Cobe, 
Punková knedla a na záver Becface. Všetky tieto ka-
pely podali super výkon a niektoré si našli aj nových 
fanúšikov. Týmto by sme sa chceli poďakovať tak-
tiež kapelám za ich super šou, ktorú na pódiu vytvo-
rili. Špeciálne poďakovanie patrí kapele COBE, kto-
rej členovia nám taktiež veľmi pomohli. Ďakujeme aj 
všetkým zúčastneným, ktorí prišli a zabávali sa. Týmto 
sa presuniem k ďakovačkám ľuďom, ktorí nám vypo-
mohli s organizáciou. Veľké ĎAKUJEME patrí celému 
hasičskému zboru, ktorí nám areál strážili vo dne aj 
v noci a hlavne vďaka patrí Peťke a Marekovi Šutov-

HRaDROCK

Program na hrade počas prázdninových mesia-
cov bude pestrý počas každého víkendu. Podrobný 
program bude postupne zverejnený na www.hrad-
-beckov.sk a na facebooku.

Opäť by sme radi premietali „Kino na hradbách“. 
Za priaznivého počasia sa každý piatok v júli a augus-
te zmení nádvorie hradu na amfiteáter.

Všetkých občanov Beckova srdečne pozývame na 
Slávnosti sv. cyrila a metoda, ktoré sa budú konať 
počas víkendu 4.-5. 7. 2015. V sobotu bude program 
zameraný na ukážky života starých Slovanov. V nedeľu 
o 15:00 bude na nádvorí hradu slávnostná svätá omša, 
ktorú bude celebrovať pán farár Adam. V prípade ne-
priaznivého počasia bude sv. omša vo farskom kostole. 

Okrem tradičných rytierskych turnajov, divadelných 
predstavení pre deti a sokoliarskych vystúpení, máte v 
programe pripravené tri novinky.

Prvou novinkou v programe je Kováčsky festival 
25.-26. 7. 2015. V nultom ročníku privítame majstrov 
kováčov z celého Slovenska i Českej republiky, ktorí 
predvedú návštevníkom svoje umenie. Program spestrí 
domáca beckovská hudobná skupina.

15. 8. 2015 si zvolíme Miss hradnú pani. Súťažiť 
sa bude v zaujímavých disciplínach a v dvoch kategó-
riách: malé slečny a dospelé dámy. Záujemkyne o titul 
sa môžu vopred prihlásiť na mailovej adrese beckov-
castle@hrad-beckov.sk

Poslednou novinkou je súťaž Beckovský Herkules pri-
pravená na 29. 8. 2015. Svoje sily si zmerajú nielen pro-
fesionálni Strongmani, ale i návštevníci hradu.

 Miriama Šiveňová

Brigáda bola viacdňová a podarilo sa im zreparovať 
20 setov na sedenie (20 stolov a 40 lavičiek). Takto 
pekne obnovené a opravené sety sú,  samozrejme, 
obecným majetkom a budú slúžiť občanom ako aj 
organizáciám, či združeniam obce. Vďaka hasičom 
za ochotu a za prejavenú vôľu pomáhať si navzájom.                                               

PŠ

ským, ktorí prišli s týmto nápadom strážiť celé dianie 
podujatia a zorganizovali veľkú skupinu dobrovoľníkov 
a neustále boli v strehu. Ďakujeme vám. Ďalšia veľ-
ká vďaka patrí Petrovi Čiklovi, ktorý nám ochotne za-
požičal celý areál na podujatia, aj stany, nádrže s vo-
dou a oplotenia. O občerstvenie sa staral pán Milan 
Nožina s rodinou, ktorého klobásky a cigánska roz-
voniavali po celom okolí. Pán Nožina, ďakujeme. Veľ-
ké ďakujem posielame starostovi obce Beckov Ing. Já-
novi Križanovi a pani Ježovicovej za obecné pódium 
a zvukovú aparatúru, vďaka ktorej bolo kapely počuť až 
do dediny. Pánovi riaditeľovi ZŠ Beckov Mgr. Jozefo-
vi Pekarovičovi, učiteľke Mgr. Martine Striežencovej 
a jej sestre Ľubke Babulicovej a všetkým deťom, kto-
ré nám s akciou pomohli. Taktiež veľmi pekne ďaku-
jeme za veci požičané zo školy, za ochotu a výpomoc 
s programom pre deti a strávený čas v tom piatkovom 
„horku“. O elektrickú energiu sa nám postaral Milan 
Tománek a celý Armyklub, ktorým taktiež veľmi pekne 
ďakujeme. Špeciálne poďakovanie by sme chceli ve-
novať chalanom, bez ktorých by celé podujatie nešlo, 
a tými sú Peťo Vazovan, Michal Fiala, Lukáš Škarka 
a Daniel Páleník. Spoločná vďaka patrí týmto ľuďom, 
ktorí nám s akciou pomohli hocijakým spôsobom: Do-
minik Pacek, Oliver Tekula, Daniel Páleník, Gulášmaj-
ster pán Pavol Bánovský, Kristína Bánovská, ujo Ľubo 
Martiš (ktorý objavil Joa do dvojice Joe a Jack), Mi-
chal Fiala, Dorka Pienčáková, Daniel Poláček, Martin 
Fiedler, Juraj Filáček, Sisa Zlatovská, Michal Vavruš, 
Peter Gába, pán Čaňo, Tomáš Čikel.

To by bolo asi všetko, ak som na nie-
koho zabudol, ospravedlňujem sa. A na 
záver patrí jedna z najväčších pochvál 
a veľmi veľká vďaka človeku, ktorý to 
so mnou ťahal od samého začiatku až 
po úplný koniec. Tou osobou je Domi-
nik Pacek, ktorému by som udelil zlatú 
medailu za jeho ochotu, pomocnú ruku 
a obetovaný nielen čas pre toto podu-
jatie. Všetkým veľmi, ale veľmi pekne 
ďakujeme a zároveň by sme vás chceli 
všetkých srdečne pozvať na zimnú edí-
ciu Hradrocku, o ktorej budeme časom 
informovať. 

  S pozdravom Radovan Poláček.

Július Majzel v Zbrojnici nanášal lak Tibor Šimko a Marek Šutovský pri brúsení
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Je potešiteľné, že naša obec sa stala inšpirá-
ciou pri voľbe tém záverečných prác študentov 
rôznych vysokých škôl pôvodom nielen z Becko-
va. Poslednou nám známou diplomovkou je prá-
ca Beckovčana, dnes už mgr. mareka valacha, 
ktorou ukončil štúdium na Univerzite Konštantína 
filozofa v Nitre na filozofickej fakulte, katedre histó-
rie – Dejiny obce Beckov v medzivojnovom obdo-
bí 1918–1938. Zaoberal sa dejinami našej obce 
v období, ktoré ešte nebolo z historického hľadis-
ka preskúmané. Záujemcovia sa môžu s touto dip-
lomovou prácou oboznámiť u autora alebo v kniž-
nici BN.

Autorom ďalších prác je mgr. michal Rožko, 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. 
Názov bakalárky: Areál vyhradenej zelene (škol-
ský areál) – Základná škola v Beckove, 2012; 
ďalšia práca: Projekt drobnej stavby – Stredo-
veká dobývacia veža na hrade Beckov, 2013. 
Diplomová práca: Obnova areálu a okolia hradu 
Beckov, 2014. Diplomovka sa zaoberá dosiaľ ne-
spracovanou témou – obnovou historickej zele-

Diplomové práce o Beckove
ne okolia hradu. K nahliadnutiu u autora a v kniž-
nici BN.

Diplomové práce o Beckove písali okrem iných 
aj Bc. monika Čikelová – Rozvoj E-Governmen-
tu obce Beckov, bakalárska práca, Evropský poly-
technický institut, s.r.o. Kunovice, študijný odbor 
Ekonomická informatika, Kunovice 2012 (OcÚ). 
Prístupná v knižnici BN.

Bc. Oľga Koníčková, Masarykova univerzita 
v Brne, Filozofická fakulta, Ústav pomocných věd 
historických a archivnictví – napísala bakalárku 
s názvom: Vývoj erbov vlastníkov Beckovského pan-
stva do obdobia prvého komposesorátu. Prístupná 
na stránke univerzity alebo v knižnici BN.

Bc. michal Nerer, študent na Masarykovej uni-
verzite v Brne, Filozofická fakulta, Historický ústav, 
napísal v roku 2010 magisterskú diplomovú prácu 
Uhorskí šľachtici Mikuláš z Perína, Stibor zo Stibo-
ríc a Ladislav z Ludaníc vo víre husitských bojov. 
Diplomovka je voľne prístupná na stránke univerzi-
ty, príp. v knižnici BN.

marián imriška z Čachtíc (pracuje na hrade 
ako sprievodca) napísal na Katedre muzeológie 

UKF, filozofická fakulta bakalársku prácu Návrh 
prezentácie kultúrnohistorických pamiatok Becko-
va (2012), ktorá je dostupná online v knižnici Uni-
verzity Konštantína Filozofa v Nitre na: https://kis.
ukf.sk/Prace/2012/I/C208161FD48B49298E-
5F15594D037450.pdf alebo v knižnici BN.

Bakalársku prácu aj o Beckovskom hrade napí-
sala aj študentka FF, katedra histórie UKF v Nitre 
veronika Lacková z Podolia pod názvom Re-
gionálne dejiny v školskej praxi - hrady Považia 
(2013). Zamerala sa na tri hrady Považia – Bec-
kov, Čachtice a Trenčín a jej práca môže slúžiť 
ako didaktická pomôcka pri vyučovaní dejepi-
su. Online informáciu nájdete na: http://crzp.
sk/crzpopacxe?fn=*recview&uid=1248997&-
pageId=main&full=0&fs=15C4EC8874C646B-
3971C27E2975C6EB8.

Za záujem študentov vysokých škôl o mapovanie 
bielych miest z histórie Beckova sme povďační a zá-
roveň dúfame, že možno aj ich pričinením sa časom 
podarí pripraviť monografiu Beckov II.

DB

Futbal v Bec-
kove zažíva po-
merne nelichoti-
vé obdobie. Pri 
pohľade do tabuľ-
kového sumáru je 
jednoznačné, že 
táto sezóna patrí 
medzi tie nešťast-
nejšie. Napriek 
tejto nezávidenia 
hodnej situácii je 
určitá snaha, aby 
sa futbal v Bec-

kove udržal. Dôležitým krokom k riešeniu tejto si-
tuácie bola i samotná voľba prezidenta Obecného 
športového klubu (OŠK) v zime tohto roka. Nakoľ-
ko bývalý prezident klubu Karol Pavlovič nechcel 
opätovne kandidovať do tejto vedúcej funkcie, no-
vým prezidentom sa stal dlhoročný hráč Beckova 
pán Dávid Kačerek. Väčšina futbalových fanúši-
kov Beckova vie o koho sa jedná, no napriek tomu 
sme sa rozhodli priblížiť vám jeho futbalový život, 
názory a pohľady na futbal v Beckove. 

Na úvod sa nám v jednoduchosti, prosím, 
predstav. 

Mám 42 rokov, bývam v Novom Meste nad Vá-
hom, zamestnaný som v autobusovej doprave ako 
vodič diaľkovej linky. Som šťastne ženatý už 20 ro-
kov a mám dvoch synov. Jeden aktuálne zmaturoval 
na španielskom gymnáziu, druhý je prvým rokom na 
strednej Zdravotnej škole v Trenčíne. Neskôr naro-
dený syn sa venuje aktívne futbalu, hrá za mladší 
dorast v Novom Meste nad Váhom.

Kedy a kde si prvýkrát začal hrávať futbal? 
Začínal som ako sedemročný v prípravke Nové-

ho Mesta nad Váhom, kde som hrával až do svojich 
šestnástich rokov, kedy som mal prestúpiť zo star-
ších žiakov do mladšieho dorastu. 

Kedy si sa prvýkrát postavil do brány?
V prípravke to bolo striedavo, aj som hral, aj som 

chytával a od mladších žiakov som už viac-menej 
len chytal. 

Kto alebo čo ťa priviedlo práve do Beckova?
Tu za Beckov hrával Ivan Tupý, ktorý chodil do 

Nového Mesta nad Váhom do školy, a práve on mňa 

Nový prezident futbalového klubu – Dávid Kačerek
a zopár ďalších chalanov stiahol do Beckova. Zná-
sobené to bolo i tým, že  keď som mal ísť hrávať 
za mladší dorast, bolo v Novom Meste nad Váhom 
dosť veľa chalanov a šanca, že si zahrám bola niž-
šia. To znamená, že od 16-tich rokov som bol už len 
v Beckove.

Vedel by si si spomenúť na  najlepšie a zároveň 
i najhoršie futbalové obdobie počas svojho pôso-
benia v Beckove?

Tak to bolo určite obdobie, kedy som hrával 
druhým rokom za dorast, vtedy nás trénoval pán 
Igor Križan. V tomto období sa nám darilo, dosa-
hovali sme dobré výsledky a hlavne záujem i mla-
dých chalanov o futbal bol neporovnateľne vyšší. 
Za dospelých to bolo jednoznačne obdobie, kedy 
nás trénoval pán Marián Sládek, vtedy sme hrali 
kvalitnú okresnú súťaž a pohybovali sme sa v hor-
nej časti tabuľky. Najhoršie je asi práve toto súčas-
né obdobie. 

Spomenieš si na svoj osobný najkrajší futbalo-
vý moment alebo zákrok?

Hrával som i prvú futsálovú ligu za Javorinku Nové 
Mesto nad Váhom, odkiaľ ma ako 26- ročného vy-
brali do Slovenskej futsálovej reprezentácie, kde 
sme na turnaji v Ostrave vyhrali vo finále so Šach-
ťarom Doneck 2:0, kde som inak i zarobil prvé i po-
sledné peniaze vo futbale – 600 Kčs (smiech). Na 
tomto turnaji boli kluby ako Sparta Praha, Slavia 
Praha, Legia Varšava a reprezentácie Rakúska, Ma-
ďarska, atď. A práve tento turnaj, resp. výhra vo fi-
nále, kde som vychytal nulu, je pre mňa najkrajší 
futbalový moment. 

Tento rok ti pribudla i nová funkcia prezidenta 
klubu, ako si sa dostal k tejto funkcii?

Oslovil ma najskôr Roman Pastorek, či by som 
nezobral túto funkciu, no ja beriem veci vážne 
a s vedením klubu som nemal žiadne skúsenosti, 
a preto som najskôr zaujal odmietavý postoj. No na-
koniec po prísľube, že mi viacerí ľudia pomôžu, som 
túto zodpovednú úlohu prijal. 

Akým spôsobom budeš riešiť futbalovú situá-
ciu v Beckove z pozície prezidenta klubu? Máš 
predstavu, čo by sa malo zmeniť, aby sa situácia 
vo futbale zlepšila?

V prvom rade sa musí zlepšiť prístup hráčov. 
V jednotlivých zápasoch musia viac bojovať, a nie 

sa hneď vzdávať. Ďalej by som chcel skvalitniť a za-
traktívniť okolie futbalového ihriska v Beckove. 

Ako vnímaš pomerne vysokú fluktuáciu hráčov?
Problém vznikol tým, že Trenčianske Stankovce 

nemali B mužstvo, kde by mohli hrávať. Hráči, ktorí 
sa nedostali do A mužstva hrávali v Beckove. A keď 
toto B mužstvo v Trenčianskych Stankovciach vznik-
lo, veľa hráčov z Beckova prešlo hrávať tam. Preto 
sa znova museli zháňať noví hráči a to naštartovalo 
problémy.

Myslíš, že je dobré, ak za Beckov nastupovalo 
viac legionárov ako domácich hráčov?

V minulosti krivdu podľa môjho názoru mohli cí-
tiť najmä mladí hráči, ktorí vyšli z dorastu a sedeli 
na striedačke, práve na úkor hráčov z Trenčian-
skych Stankoviec. Bol tu i pán Pevný, ktorý si pri-
rodzene presadzoval svojich hráčov. Myslím, že 
by mali hrať prioritne domáci hráči, čo by určite 
i zvýšilo atraktivitu futbalu. Takto to bolo i v minu-
losti za „éry“ trénera Mariána Sládeka, kedy v zá-
klade hralo neustále 7 domácich hráčov a tvorili 
jadro klubu. 

Myslíš, že súčasné zloženie hráčov má poten-
ciál?

Áno, myslím, že určite. Sú to chalani pomerne 
mladí, ale je tu práve spomínaná prevaha domácich 
hráčov, ktorým treba dať určite šancu. 

Čo by sa malo podľa teba udiať aby sa zlepšili 
výsledky a samotná hra?

Určite by sa mala skvalitniť tréningová morál-
ka, lebo ani posledná liga sa nedá hrať bez tré-
ningu a ako všetci vieme, udeje sa reorganizácia 
a v súťaži, do ktorej Beckov zostúpi budú pomer-
ne dobré mužstvá a zápasy sa bez tréningu vyhrá-
vať nebudú. 

Máš ešte nejaký futbalový sen? 
Budem šťastný, keď budeme vyhrávať zápasy. 

Chcel by som, aby boli všetci spokojní, tak hráči 
ako i fanúšikovia. Chcel by som, aby sa to tu vráti-
lo, ako to bolo, že keď som prišiel na ihrisko, vise-
la tu vlajka Obce Beckov, hrala tu hudba, v kabí-
ne bola dobrá nálada, obliekli sme sa do dresov, 
vyhrali sme 3:1 a pekný týždeň pred nami... 

 Ďakujem za rozhovor a želám veľa úspechov! 
 Mgr. Radovan Hladký
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Je ráno. Slniečko práve naťahuje svoje zlaté pavučiny a vysúša tak kvapky rannej rosy. 
Pani Jar sa prechádza po rozkvitnutej lúke a usmieva sa. Hádajte prečo? Je šťastná, že 
jarné kvietky už nebolia ich hlávky, ale ich s úsmevom otáčajú k slniečku. Radosť jej na-
pĺňa aj spev vtáčikov, ktoré usilovne ladia svoje nástroje v hrdle. Všetko sa krásne zele-
ná. Každý krík, či strom rozkvitol a prebudil sa k životu. Zo zeme vychádzajú chrobáčiky. 
Vo vzduchu sa miešajú všetky vône jari. Jar je so svojim dielom spokojná. Ľahne si do 
mäkučkej trávy a oddychuje. Ako tak zatvorila oči, niečo začula. Bolo to veľmi tichučké 
a jemné. Bolo to akoby z diaľky a zároveň tak zblízka. Bol to tichučký šepot a smiech. 
Ako keď si deti niečo šepkajú, a potom sa na tom smejú. Znelo to tajomne a zároveň 
krásne. Jar však nevedela rozoznať reč, pretože bola veľmi tichá. Nevedela ani odkiaľ 
prichádza. Hm..., zamyslela sa. „Musím preskúmať odkiaľ tie zvuky prichádzajú.“ Roz-
hodla sa vstať z trávy. Vtom však zvuky prestali. Tak si rýchlo ľahla späť. Očami skúma-
la, či nie sú na tráve nejaké svrčky či chrobáčiky, čo vedia vydávať rôzne zvuky. Ale nič 
nevidela. Pozrie sa bližšia, a vtom to zistí. Kvapky rosy stekajú po steblách trávy. Vždy, 
keď sa tak udeje, každé steblo sa smiešne strasie a zasmeje sa, pritom sa steblo trávy 
obtrie o druhé, niečo si zašepocú a opäť sa smejú. A táto hra pokračuje. Všade, kde 
sa pani Jar pozrie, vidí tú nádhernú hru kvapiek a zelených ešte krehučkých stebielok 
trávy. „Ale na čom sa tak smejú?“ nechápavo krúti hlavou pani Jar. Vo vnútri sa však 
usmieva, pretože sa jej táto hra páči a rada by sa pridala. Len ako? A tak si kľakne na 
kolienka a potichu sa prihovorí smejúcej sa trávičke: „Trávička, povedz mi na čom sa 
tak zabávate?“ Pritisla ucho zvedavo k trávičke, aby počula odpoveď. „Jéé ty nás po-
čuješ?“ zašepkala s úsmevom trávička. „Áno, počujem.“ „My sa smejeme, lebo kvap-
ky rosy nás šteklia. Každá kvapka, ktorá stečie, nás svojím chladom šteklí po celom 
tele, teda steble. Chichichi. A tým, že sa smejeme pomáhame kvapke, aby sa dosta-
la až dolu k našim korienkom, a tak môžeme rásť. Okrem toho, keď zafúka vietor, tak 
sa obtierame jedna o druhú, a to je tiež šteklivé. Chichichichichci“. „Je to je zábavná 
hra.“ „Je to nádhera! Aj keď som už všeličo vo svojom živote videla, ale toto ešte nie,“ 
rozrušene povedala Jar. „Tak dobre sa počúva váš smiech, ale musím už ísť. Urobili ste 
mi veľkú radosť. Len tak ďalej, trávičky moje“. Rozlúčila sa pani Jar. „Dovidenia, chic-
chichchi,“ ozvalo sa veselo. „A príďte zas!“ Pani Jar sa ďalej prechádzala po lúkach 
a poliach. Kontrolovala, či je všetko, tak ako má byť v plnom prúde, v plnom rozpuku. 
A bolo. Tak sa rozhodla, že si pôjde do svojho jarného kráľovstva na chvíľku zdriemnuť. 
„Veď si to koniec koncov za toľkú prácu aj zaslúžim,“ pomyslela si. Jar si ľahla a za-
spala. Spala jeden deň, dva dni, tri dni, týždeň, dva, mesiac. Potom sa konečne pre-
budila. „Áaa ale som si dobre zdriemla,“ zazívala. Ani len netušila koľko spala. „Idem 
sa pozrieť, či všetko pokračuje, tak ako má“. Slniečko svieti, vtáčiky spievajú. Kvietky 
kvitnú. Ale predsa. Keď sa lepšie pozrela, zistila, že niečo nie je v poriadku. Zistila, že 
spev vtáčikov je akýsi smutný. I kvietkov bolo akosi menej. „Hmmm, kto vie, koľko som 
vlastne spala..“ Vtom si spomenula na trávičku. „Tá mi istotne povie, čo sa deje a svoj-
im smiechom ma rozveselí.“ pomyslela si. Ľahla si do trávy a počúvala a počúvala i uši 
natŕčala z jednej strany, z druhej strany, ale nič nepočula. Len keď sa nahla bližšie zis-
tila, že trávička sa nesmeje, ani nešepká. Len nehybne, ticho stojí. „Čo sa deje trávič-
ka, prečo sa nesmeješ?“ Trávička len smutne pošepkala: „Nemáme vodu.“ Je sucho, 

ako sa tráva prestala smiať
už vyše mesiaca nepršalo. Ak ne-
dostaneme za pár dní vodu, už sa 
nikdy nebudeme smiať. Vyschne-
me.“ Až teraz si Jar uvedomila, ako 
dlho spala. A že zabudla na to naj-
dôležitejšie, a to je dážď. „Och, 
prepáč mi, trávička, ja som zaspa-
la. Viem, že bez vlahy sa nemôžete 
smiať. Idem hneď poprosiť oblaky, 
aby spustili dážď. Nebojte sa, bu-
dete sa o chvíľu zase smiať“. Jar sa 
ponáhľala, ako len vládala, aby na-
pravila všetko, čo zameškala svoj-
im dlhým spánkom. Išla k oblakom 
a prosila ich, aby spustili dážď. Ob-
laky však vravia: „Nemáme v sebe 
vodu, sme prázdne. Choď k moru 
a popros ho, aby sa vyparilo, a tak 
nám poslalo vodu hore do oblakov.“ 
Jar vedela, že nemá veľa času, lebo 
už aj kvietky pomaly začali vysychať. Vedela, že keď sa nepoponáhľa s dažďom, nielen 
tráva sa už nebude smiať, ale i všetko živé zahynie bez vody. A tak prišla k moru. „More, 
prosím vydaj vlahu, vypar sa a naplň oblaky vodou!“ „Ja sa vyparím, zahrmelo more, ale 
ako chceš oblaky dostať k sebe domov, do tvojho kráľovstva? Musíš ísť poprosiť vietor, 
aby zafúkalo oblaky tam, kde ich potrebuješ.“ Jar už bola unavená z toľkého cestova-
nia. Niekoľko dní nespala, ani nejedla. A teraz mala ísť hľadať vietor, ale kde? Zúfalo si 
sadla si na zem. Nevládala sa ani len pohnúť. Smutno hľadela do zeme. Vtom jej na-
padlo, že aspoň zavolá na vietor „Kde si, vetrík?“ Nič. Zopakovala to ešte niekoľkokrát, 
a potom si chytila rukami tvár a rozplakala sa. Vtom sa ozvalo: „Volala si ma? Fijúúú!“ 
Jar zodvihla hlavu a videla, že sa okolo nej prehnal vietor. „Áno, volala.“ „Doteraz som 
ti nechýbal, však? Obdivovala si len svoje kvietky, stromy, vtáčiky a zabudla si na to, 
že aj ja vietor i oblaky sme dôležité.“ „Áno zabudla som na to. Máš pravdu. A veľmi to 
ľutujem. Prosím, vetrík, zanes oblaky nad moje jarné kráľovstvo, veľmi ho tam potre-
bujú.“ „Fijúúúú – a čo za to?“ „A čo by si chcel?“ „Chcel by som bývať v tvojom kráľov-
stve.“ Kráľovná sa usmiala a povedala: „Budem veľmi rada, keď budeš bývať u mňa. 
Tak, a teraz už poďme, lebo možno bude aj neskoro,“ povedala Jar. „Tak sa ma pevne 
chyť a poďme.“ Jar sa chytila pevne vetríka za vlasy. A ten silne fúkal do oblakov, až ich 
prifúkol do jarného kráľovstva. A tu hneď z nich začalo pršať. „Ďakujem, obláčiky, ďa-
kujem, vetríček. Ako vás odmením?“ Premýšľala Jar. Odteraz budete mojimi vernými 
radcami a budete bývať spolu so mnou v mojom kráľovstve. A už nikdy viac na vás ne-
zabudnem“. A čo naša trávička? Tá sa opäť smiala až do popuku a dokonca aj tanco-
vať začala. A o tom, čo sa stalo si ešte dlho, dlho šepkala. A pani Jar si uvedomila, že 
často očami neviditeľné veci sú tie najdôležitejšie.                                                            RP

Od februára tohto roka som triednou učiteľkou žiakov prvého ročníka na strednej 
odbornej škole. Situáciu, ktorú budem opisovať, som riešila s jednou z mojich žiačok, 
ktorá bola dovtedy tvrdým, ba priam nerozlúsknuteľným orieškom aj pre mojich ostat-
ných kolegov.

Jedna žiačka z prvého ročníka bola po veľmi krátkom čase známa medzi žiakmi, 
ale hlavne učiteľmi. Počas vyučovania mala stále na hlave čiernu, pletenú čiapku. Čo 
hodina – to upozorňovanie na nevhodný doplnok. Zápisy v triednej knihe pribúdali, 
žiačka sa však nechcela vzdať svojho doplnku. Na hodine angličtiny, ktorú sa mi ani 
zďaleka nepodarilo zakaždým odučiť podľa mojich plánov a predstáv, som mala s to-
uto žiačkou aj ja často výmenu názorov ohľadom jej čiapky. Snažila som sa ju rôzny-
mi spôsobmi napomenúť a prinútiť ju, aby rešpektovala školský poriadok v bode... 
„Žiak má chodiť na vyučovanie slušne a vhodne oblečený“. Moje napomenutia fun-
govali asi ako keď – ľudovo – „hrach na stenu hádžem“. Moje argumenty a výhrady 
voči čiapke ignorovala, ba po každom upozornení mala posledné slovo, napríklad:

JA: „Daj si dolu čiapku!“
ONA: „Prečo by som mala?“
JA: „Lebo porušuješ školský poriadok! Opakovane ti to hovorím!“
ONA: „Tak sa teda so mnou nerozprávajte ani sa na mňa nepozerajte!“
Po odchode kolegyne som prebrala triednictvo, zhodou okolností práve v trie-

de, ktorú navštevovala táto žiačka – Gabriela. Jej správanie bolo stále rovnaké, ne-
rešpektovanie príkazov učiteľov pokračovalo. Takáto neústupčivá bola Gabriela až 
do najbližšej triednickej hodiny. S mojimi žiakmi som sa v škole stretla po týždni prak-
tického vyučovania. Pripomenula som im, že na druhý deň bude rodičovské združe-
nie. Počas prestávky prišiel do školy otec tejto spomínanej žiačky. Vravel, že je šo-
férom z povolania a v ten deň odchádza na mesiac na cesty. Poinformovala som ho 
o prospechu jeho dcéry a nevynechala som, samozrejme, jej výnimočnosť – jediná 
nosí na vyučovaní čiapku na hlave. Vtedy mi tento otec po hlbokom nadýchnutí pove-
dal: „Tá čiapka je moja...“ Potom sme sa rozišli a ja som začala premýšľať a dávať do 
spojenia súvislosti a uvedomila som si, že som asi prišla na to, o čo žiačke Gabriele 

Čiapka
vlastne ide. Tá „rušivá“ čiapka možno predstavovala, nahrádzala Gabriele otcovu prí-
tomnosť, jeho pohladenie...

Pri najbližšej príležitosti som si Gabrielu počas veľkej prestávky zavolala do kabinetu 
a začala som jej vysvetľovať a rozoberať, čo spôsobuje svojím gestom a ako to vníma 
okolie. Každý zo žiakov má rodiča, blízku osobu, učitelia majú deti, ktoré majú rady. 
Napriek tomu však nikto z nich nenosí ich oblečenie, doplnky, ktoré sú nevhodné. Vy-
zeralo by to prinajmenej čudne, možno aj smiešne, trápne, v každom prípade nevhod-
ne. Narúšalo by to pracovný výkon – v jej prípade – vyučovanie. Pokúsila som sa jej to 
vysvetliť takýmto porovnaním:

„Gabriela, ak táto čiapka symbolizuje tvojho otca, tak si prestav, že neustálymi po-
známkami na jej nevhodnosť vlastne vystavuješ otca výsmechu! Sústavnými pokarha-
niami sa mu dostáva negatívne hodnotenie, nie uznávanie jeho jedinečnosti, ako by si 
to chcela ty. Ako teda dáš vhodným spôsobom svojmu okoliu – spolužiakom, učiteľom 
– najavo, že máš rada svojho otca?“

Chvíľu sme na seba ticho hľadeli a potom nastal zvrat v situácii. V jej očiach sa zablys-
la iskrička, ktorá bola predvojom zapaľujúceho sa plamienka. Zrazu chytila čiapku do ruky 
a zložila si ju z hlavy. Ruka klesajúca s čiapkou dolu sa pri ústupe na okamih zastavila na 
úrovni hrude – bol to iba okamih, ale stačil na to, aby ju srdce ubezpečilo, že tak to má byť. 
Povedalo jej, že ľudí, ktorí pre nás niečo znamenajú, ktorých ľúbime, nenosíme pred sebou 
na transparente, nedávame hrmotne svoje city na vedomie na nevhodnom mieste, nesna-
žíme sa dať rušivými prejavmi okoliu na vedomie, po čom – po kom – túžime, ale práve na-
opak. V tichosti si nosíme hlboké city, oddanosť i lásku voči nim v srdci. 

Odvtedy Gabrielinu hlavu zdobia „iba“ krásne čierne vlasy. Pôsobí inak než v pred-
chádzajúcom problémovom období – vyrovnane. Občas sa nám počas vyučovacej ho-
diny stane, že sa naše pohľady spoja. Tento náš očný kontakt je kratučkým dialógom 
bez slov, trvajúcim kratšie než ten najkratší rozhovor. Je však veľavravný – chápajúci, 
uznávajúci a ďakujúci zároveň. 

Obidve sme to zvládli!       Ing. Darina Jarábková – riešenie záťažovej situácie 
(komunikácia vo vyučovacom procese).

kresba: Janka Horečná
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dedinky na Považí. Beckov a jeho príroda sa mu zapáči-
li. Dohodli sa, že s deduškom prenajmú revír v Beckove. 
Dali dohromady financie a na šesť rokov, do roku 1930, 
spolu poľovali v beckovskom revíri. Keď sa narodilo sta-
rým rodičom tretie dieťa, syn, tento priateľ poľovník, pán 
lekárnik z Bratislavy (inak to bol Čech), sa stal krstným 
otcom  malého Olivera. Meno mu vybral krstný otec. 
Roky plynuli a nastal rok 1938 – Protektorát Čechy 
a Morava. Vtedy 
všetci občania 
s národnosťou 
inou, než sloven-
skou, sa museli 
vrátiť do Čiech. 
Tak sa teda vy-
sťahoval do Pra-
hy aj deduškov 
kmotor a priateľ, 
krstný otec môj-
ho strýka Olivera 
Kollára. 
Doklad: Zbrojný 
pas Ľudovíta Kol-
lára z roku 1924. 
Ing. D. Jarábková

číslo 3 - jún 2015

Univerzitný profesor Jozef Mistrík prišiel v roku 
1943 učiť na Obchodnú akadémiu do Trenčína ako 
obyčajný učiteľ zo Základnej školy v Španej doline. 
Sám sa naučil a ovládal rýchlopis, hovorovo „tesno-
pis“. Bolo to písmo vyjadrované znakmi. Na polro-
ku už asi 90% spolužiakov ovládalo toto zázračné, 
pre laikov tajné, písmo. Jeden z nich bol však slab-
ší, nejaký Vlado Matyáš, po maturite robil výprav-
cu na stanici. Pán profesor ho chcel preskúšať, tak 
mu dal vyjadriť v tomto rýchlopise jednoduchý zápis 
troch slov: „Ja som Slovák“. Tesnopis (stenografia) 
má znaky zachytené v troch riadkoch. Všetky tieto 
slová mali záznam v hornom riadku. Vlado nie a nie 
začať to najjednoduchšie, tak sme sa mu snažili na 
diaľku našepkať, ale márna bola naša snaha. Nako-
niec pán profesor zobral Vladovu ruku do svojej a vie-
dol mu jeho ruku s kriedou po tabuli. Nakoniec sa 
ho spýtal: „Tak čo, Vladimíre, je to takto správne?“ 

Spomienky zo školských lavíc z roku 1943
Pretože Vlado nevedel, ako by mal vyzerať správny 
záznam tohto výroku a nesúhlasiť s pánom profeso-
rom by bolo nanajvýš neúctivé, prikývol: „Samozrej-
me, je to pravda.“ Profesor Mistrík sa otočil k triede 
a čakal na reakciu žiakov. Tá bola ohlušujúca –okam-
žite celá trieda zaburácala smiechom, pretože na ta-
buli záznam predstavoval slová: „Ja som SOMÁR“.                             

Spomínal Oliver Kollár (nar. 1928), 
zapísala neter D. Jarábková. 

Univ.  prof. PhDr. Jozef mistrík, DrSc., (02. 02. 
1921–14. 07. 2000) sa narodil v Španej Doline pri 
Banskej Bystrici. Najprv pôsobil na základnej škole 
v rodnej obci, ďalej na Obchodnej akadémii v Trenčíne 
(1943–1949). Potom učil na Vyššej škole zahraničnej 
v Bratislave. Po založení Slovenského stenografické-
ho a jazykového ústavu v roku 1953 bol vedúcim od-
delenia stenografie, zástupcom riaditeľa (1955–1957) 
a riaditeľom ústavu (1957–1959). Zaslúžil sa o vznik 

V druhú nedeľu po Svätej Trojici sa konala slávnosť konfirmácie v evanjelickom a. v. chráme Božom v Beckove. K potvrdeniu svojej krstnej zmluvy a k prijatiu za 
dospelých členov cirkvi pristúpili siedmi konfirmandi: Peter Benko, Alžbeta Benková, Samuel Jaroščiak, Lukáš Kmeťo, Sabína Šidlová, Jakub Švacho, Mária Vaš-
ková. Po skúške a osobnom konfirmovaní sa im prihovorila zborová poddozorkyňa Lenka Martišová. Pripomenula im, že sa stali členmi cirkevného zboru, v kto-
rom sa narodili významné osobnosti a národní dejatelia, uznávaní celým slovenský národom. Každému kon-
firmandovi odovzdala spevník aj s ponaučením a spôsobom jej vlastným, vyslovila aj jeho návod na použitie:

„Tento spevník má celoročné použitie. Nezhorí v letných horúčavách, neodfúknu ho jesenné vetry, ne-
zmrzne v zimných mrazoch, nepatrí do prázdnej krabice po vianočnom darčeku. Obalom preň nech sú vaše 
dlane, oheň zapálený vo vašom srdci mu bude ochranným štítom.“    

Ó, buď Ti chvála, Bož trojjediný, že prijal si nás dietok do rodiny,
A utvrdils nás v krstnej zmluve mile, za tejto chvíle.    
Pred tvárou Tvojou, Pane, sľubujeme, že v otcov viere pevne vždy stáť chceme,
V ctnosti sa túžiť, verne ísť za Kristom, v živote čistom.
Len žehnaj nám dnes, Bože, v tejto dobe, a daj rásť cirkvi našej ku ozdobe!
Tak vykročíme smelo k žitia bojom, v tom mene Tvojom.

V týchto slovách nábožného pevca je vyjadrená všetka vďaka, prísľub i prosby našich najmladších dospe-
lých členov zboru. Dúfame, že nesklamú našu dôveru a dostane sa im od Pána Boha ochrana, milosť a po-
žehnanie v celom ďalšom živote, ako to znie zo slov piesne – Hymny evanjelickej a. v. mládeže:

K trónu slávy Tvojej, Hospodine, vysielame pieseň vďačnosti.
Za žehnanie, ktoré na nás plynie, z lásky Tvojej v našej mladosti.
Za kvet v líci, za hruď zápalistú, za nádejí zeleň, oka jas.
Nadovšetko za to však, že v Kristu za svoje si dietky zvolil nás.                                          D. Jarábková

KONFIRMáCIa

časopisu Slovenský stenograf. Prostredníctvom steno-
grafie vnikal do tajov a zákonitostí slovenského jazyka. 
Už v roku 1953 uverejnil v časopise Slovenský steno-
graf článok Slabiky a slová, ktorý bol zárodkom jeho 
významného vedeckého diela Frekvencia slov v slo-
venčine. Prepracoval stenografickú teóriu v slovenčine 
najmä z jazykovedného hľadiska. Stal sa medzinárod-
ne uznávaným jazykovedcom a literárnym vedcom. Je 
autorom desiatok významných vedeckých prác a sto-
viek štúdií a článkov. Zaslúžil sa najmä o rozvoj sloven-
skej štylistiky a lexikografie. Získal mnoho domácich aj 
zahraničných vyznamenaní: Vzorný učiteľ, Zlatá medai-
la Univerzity Komenského, medaily ministra a minister-
stva kultúry, Cena rektora UK, Ocenenie Slovenského 
literárneho fondu za spoluautorstvo 1. slovníka posun-
kovej reči na Slovensku, Zlatá medaila Univerzity Ain 
Schams v Káhire, v roku 1999 čestný diplom Medzi-
národného životopisného centra v Cambridge a ďalšie.

Lov zveri je tak starý ako ľudstvo. Vplyvom rastúcej 
civilizácie ľudstva sa menil i pohľad na voľne žijúcu zver 
a jej lov. Ešte za čias Rímskeho impéria Rímske právo 
pokladalo zver za „vec nikoho“ (res nullius). Podľa toh-
to práva loviť zver mohol každý, avšak pri vstupe na cu-
dzí pozemok potreboval súhlas majiteľa. Za vlády Karola 
Veľkého si tento panovník privlastnil všetku zem, ktorá 
nemala vlastníkov, čím sa vytvorili veľké kráľovské revíry. 
Na týchto mohol loviť zver iba panovník a jeho družina. 
Za porušenie výsostného kráľovského práva boli prísne 
tresty. Zákony a nariadenia Karola Veľkého a jeho ná-
stupcov, tzv. kapitulárie, obsahujú už podrobné ustano-
venia o jednotlivých druhoch  zveri, avšak nie je v nich 
zmienka o čase ochrany zveri.

Charakter práva lovu ako výlučne zemepanskej 
a šľachtickej výsady pretrval až do zrušenia poddanstva. 
Uhorský kráľ Karol VI. vydal v roku 1729 dekrét o poľov-
níctve, v ktorom je už uvádzaný čas ochrany niektorých 
druhov zveri v čase rodenia mláďat a ich odchovu. Až 
podľa dekrétu Jozefa II. z roku 1786 sa prikazovalo mes-
tám a obciam, aby poľovné právo na svojich pozemkoch 
povinne prenajímali v dražbe.

Takto približne postupovali a podobné nariadenia 
platili aj po vzniku prvých loveckých spolkov a poľov-
níckych spoločností pred 90-imi rokmi, odkedy sa 

Začiatky organizovaného poľovníctva v Beckove
(zo spomienok na prvého poľovníka)

datuje obdobie začiatkov organizovaného poľovníctva 
na Slovensku. Napríklad v roku 1919 vznikol v Trenčí-
ne Spolok pre lov a pestovanie pravej myslivosti.

Aby sa zamedzilo svojvoľnej činnosti, živelnému od-
strelu nehľadiac na ochranu zveri, bol na ustanovujú-
com sneme v roku 1920 založený LOS – Lesný ochran-
ný spolok pre Slovensko. Odvtedy uplynulo 95 rokov.

 V albumoch po mojich starých rodičoch som našla 
vzácne doklady, dôkazy, že môj starý otec bol pred 90-
imi rokmi jedným z prvých organizovaných poľovníkov 
v Beckove. K tomuto obdobiu sa viaže spomienka – 
príbeh priateľstva, ktoré prerástlo do rodinného vzťahu.

PhDr. Jozef Rosypal mal lekáreň v Račišdorfe, te-
rajšia Bratislava – Rača. Bol jedným z tých, ktorí sa 
zúčastnili ustanovujúceho valného zhromaždenia 
LOS (Lesný ochranný spolok) v malej župnej sále 
v Bratislave v roku 1920. So svojimi spoločníkmi po-
tom vykonávali činnosť pri dodržiavaní Stanov LOS, 
v ktorých bol vymedzený účel spolku.

Chodili na spoločné poľovačky a práve na jednu 
z nich bol v roku 1923 pozvaný aj môj starý otec, Ľu-
dovít Kollár. Bolo to v Devínskej Novej Vsi, kde sa stretol 
s Dr. Rosypalom. Slovo sa pridalo k slovu a počas zozna-
movania, keď starý otec povedal, že poľuje v Beckove, 
sa jeho nový kolega s potešením nechal pozvať do našej 
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Spoločenská kronika
maNžeLStvO uzatvORiLi: Radovan Hladký a Lucia Kováčová
NaRODiLi Sa: 
 Lukáš Jambor, Eliška Švecová, Filip Hajdúšek, Markus Kollár

BLahOžeLáme

50 rokov:  Pavol Bánovský, Ján Pienčák, Ján Novák

55 rokov:  Viliam Kubán, Zuzana Úradníčková

60 rokov:  Mária Švančareková, Emília Barteková

65 rokov:  Anton Hlávka, Valéria Syrůčková

75 rokov:  Rudolf Trebatický, Ján Macejka, Anna Hercegová

80 rokov:  Dominik Šimko

90 rokov:  Rudolf Ďuriš, Mária Straková

ROZLúčILI SMe SA: Jozefína Fandrová, Anton Uherčík, Zoltán Kamaráš,    
 Anna Sabadková, Pavlína Ondrejovičová                   

      Pripravila Anna Benková

Spomienka je krásna i smutná, veď je o mame. Už 
desať rokov jej zapaľujeme najkrajšiu sviečku na jej 
hrobe a prázdne miesto v našom srdci zapĺňame sní-
vaním, po kúsočku si v ňom oživujeme mamin obraz. 
Vieme, majster čas jej už neublíži ani vráskou ani trá-
pením, to len nám letia roky, no bolesť a smútok ostá-
va. Prosíme, venujte jej tichú spomienku.

Ďakujú manžel Milan, dcéry Zdenka a Beátka 
s rodinami.

Všeličo na svete môže človek zastaviť, ale čo 
nikdy nezastaví, nespomalí, je čas. Čas je rieka 
nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom 
a my sa pri jej toku občas zastavíme, aby sme si 
uvedomili určitý medzník vo svojom živote. Tak sa 
tok rieky zastavil u p. Ľudmily Dunajčíkovej, ktorej 
priateľstvo bolo pohladením a balzamom na dušu. 
Celý svoj život pomáhala, bola oddanou manžel-
kou dobrého človeka – kňaza. Ako učiteľka muse-

la svoje povolanie opustiť – taká bola doba. Prešla rôznymi zamestnaniami. Ve-
dela a bola ochotná pomáhať, kde sa dalo, bola pozorná a obetavá.

Milá Ľudka, spi sladko svoj sen pri svojom manželovi v rodnom kraji. Je tu 
chvíľa pre otvorenie sŕdc a vyslovenie úprimných slov vďaky za tvoju prácu, za 
tvoje priateľstvo, za tvoju ľudskosť.                                       Margita Bubeníková

 Pondelok 15. júna 2015 nadišiel deň, kedy sa s naším svetom rozlúčila p. Ľudmila 
Dunajčíková, bývalá učiteľka a manželka evanjelického farára, ktorú životná cesta pri-
viedla na 19 rokov do našej obce (1972–1990). My, ktorí sme ju poznali a mali radi, 
odprevadili sme ju na poslednej ceste v Bzinciach pod Javorinou, piatok 19. júna 
2015 o 16. hod. Pamiatka na ňu nech zostane navždy v našich srdciach!

BiOGRaFia. Ľudmila Dunajčíková, rod. Michalcová sa narodila 29. 8. 1930 v Lu-
bine v osade u Rubaninských, kam sa prisťahoval jej prastarý otec ešte v polovici 
19. storočia a oženil sa s Annou Rubaninskou. Jej rodičia, Rudolf a Anna, rod. Hra-
bovská, mali štyri deti, z ktorých dve staršie umreli a zostali im dcéra Ľudmila a syn 
Ivan. Rodičia boli roľníci a neskôr členovia JRD. Pri konfirmácii v roku 1944 jej otec 
povedal: „Drž sa toho, čo budeš dnes sľubovať, modli sa a pracuj!“ Po skončení meš-
tianky v Starej Turej študovala na Učiteľskej akadémii v Modre. Počas štúdia v 1. roč-
níku v roku 1946 jej umrela mamička. Po maturite v roku 1949 sa zamestnala v Senici 
na strednej škole. Svadbu mala v tichosti v Lubine 17. 10. 1953, jej vyvoleným sa stal 
vtedy vojak Milan Dunajčík, inak evanjelický farár od októbra 1951. V roku 1955 odiš-
la zo Senice, lebo manžel nastúpil ako farár na Budinú – z mesta prišli do zapadnutej 
dediny. Prali v potoku pol hodiny chôdze, vodu ťahali zo studne a svietili v petrolejke 
v kostole aj na fare. Požiadala o miesto učiteľky v Lučenci, ale keďže bola manželkou 
farára, prácu nedostala, aj keď učiteľku potrebovali. V roku 1956 sa im narodil syn 
Peter a o dva roky dcérka Daniela, ktorá však zomrela ako trojmesačná. Od 1. 12. 
1958 sa zamestnala ako vedúca závodnej kuchyne a bufetu v Jednote ĽSD v Tuhári 
– Lom, kde pracovala len rok, pretože manžel bol preložený od 1. 1. 1960 do Kšin-
nej. Tam ich čakala stavba novej fary i veľká oprava kostola a narodila sa im dcérka 
Vierka (1961). Do práce vo farnosti sa musela zapájať i farárka, a to nielen hrou na 
organ v kostole. Na čas šla zastupovať do materskej školy na uvoľnené miesto učiteľ-
ky. Od 1. 1. 1972 bol Milan Dunajčík preložený do Beckova a jeho manželka dostala 
možnosť pracovať v školskej družine pri II. ZDŠ v Novom Meste nad Váhom, ale len 
do 30. 6. 1972, hoci ONV-OŠ Topoľčany ju odporúčal na trvalé miesto, ale Trenčín 
mal inú mienku. Prihlásila dcéru na vyučovanie náboženstva, a tak jej oznámili, že 
nemôže ďalej vykonávať pedagogickú činnosť. Až v marci 1973 dostala brigádnickú 
prácu v Strojstave, potom od 1. 11. 1973 pracovala v Technických službách v No-
vom Meste nad Váhom a v roku 1976 ju prijali do JRD Kálnica – Beckov, kde pra-
covala až do penzie. Z Beckova odišli koncom roka 1990 do Bziniec pod Javorinou 
a pán farár Dunajčík do konca roka 1998 zastupoval v Dolnom Srní a pomáhal s do-
stavbou fary. Krásny, ale ťažký spoločný život skončil smrťou manžela (29. 8. 1928– 
23. 10. 2000). Pani Ľudmila Dunajčíková žila v Bratislave v blízkosti svojich detí. 

 D. Badžgoňová, foto: archív BN

Spomienka na Jožku Záhumenskú

Za Ľudmilou Dunajčíkovou

číslo 3 - jún 2015

Dňa 29.4.2015 široká verejnosť a veľká rodi-
na odprevadili na poslednej ceste otca, pradedka, 
športovca a budovateľa obce p. Antona Uherčíka, 
ktorý nás náhle opustil vo veku nedožitých 82 rokov 
dňa 23.4.2015. 

V mladosti aktívny hráč TJ Slovan Beckov, ne-
skôr aktívny rozhodca. Ako mládežník sa zúčastnil 
budovania Trate mládeže Hronská Dúbrava – Ban-

ská Štiavnica. Pracoval v PS Trnava, ďalej ako civilný zamestnanec vo Vojen-
skom učilišti Podjavorinských partizánov v Novom Meste nad Váhom, odkiaľ 
prešiel na prevádzku MNV Beckov. Značnou mierou prispel k výstavbe kultúr-
neho domu v Beckove, predajne Jednota, vodojemu, Domu smútku a prestav-
be bývalého domu dôchodcov. 

Každej organizácii pomohol v rámci svojich možností. Aktívne spolupracoval 
hlavne s PZ Hurban Beckov, kde mal najviac priateľov. Stihol pracovať ako dô-
chodca brigádnicky aj na novom PD Beckov pri rôznych prácach. Zostáva za 
ním kus dobre vykonanej práce. 

Česť tvojej pamiatke!                                                                    Pavol Hladký

Za antonom uherčíkom

Dňa 6. 5. 2015 široká verejnosť a veľká rodi-
na poľovníkov odprevadila na poslednej ceste na 
cintoríne v Novom Meste nad Váhom otca, pra-
dedka, skvelého človeka, ktorý vynikal úprim-
ným priateľstvom – Vladimíra Slávika, ktorý ná-
hle ukončil svoju životnú púť vo veku nedožitých 
84 rokov dňa 3. 5. 2015. 

Celý život sa venoval výchove učňovského do-
rastu ako vedúci strediska pri š.p. Vzduchotechni-
ka Nové Mesto nad Váhom, čo zvládol na jednotku. 

Srdcovou záležitosťou vo voľnom čase bolo poľovníctvo. Bol skvelý kynológ 
a športový strelec. Pri každej možnej príležitosti navštevoval obce Beckov, 
kde mal rodinu a dobre sa cítil v kolektíve poľovníkov. Podal pomocnú ruku 
pri zakladaní hokejového oddielu Slovan Beckov, ktorý už neexistuje. Vykonal 
základné nákresy poľovníckej strelnice v Tehelni. Zúčastňoval sa spoločen-
ských podujatí v našej obci, kde vynikal ako výborný spoločník. Mal rád tento 
kraj a túto krajinu. 

Česť jeho pamiatke.                                                                     Pavol Hladký

Za Vladimírom Slávikom

OZNaM
V Beckovských novinách č. 1/2015 sme uverejnili informá-

ciu o Školách Otcovho srdca, ktoré sa mali konať na jeseň 
tohto roka. Avšak z technických a organizačných dôvodov sa 
tieto Školy nebudú konať v CNE Beckov. V prípade záujmu bliž-
šie informácie získate na: skola.otcovho.srdca@gmail.com.  
Ospravedlňujeme sa a ďakujeme za pochopenie.

Za CNe Beckov Katarína čiefová

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí sa prišli 
dňa 17. mája 2015 rozlúčiť s manželom, otcom a starým otcom, pánom Zoltá-
nom Kamarášom, ktorý nás opustil dňa 13. 5. 2015 vo veku 74 rokov. Ďakuje-
me a prejavenú účasť, povzbudzujúce slová a kvetinové dary.

Manželka a deti s rodinami

Smútočné poďakovanie
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som krompáč 
a lopatu a pus-
til som sa ako 
divý do kopania 
zákopu. Keďže 
som nebol na 
takú prácu zvyk-
nutý, čoskoro mi 
navreli na dla-
niach pľuzgiere. 
Na úsvite vsta-
li aj moji sanitári 
a užasnuto sa na 
mňa dívali: pod-
dôstojník pracu-
je, po prvý raz 
a v noci! Vide-
li polovykopanú 
jamu. Jeden za-
vtipkoval: „Keď už aj poddôstojníci pracujú, vojna je už 
akoby vyhratá!“ Nevšímal som si ich a zaryto som pokra-
čoval. Prišiel aj môj šofér so šálkou rannej kávy. Keď som 
mu povedal, že má ženu a deti, a teda by si mal čo naj-
skôr vykopať zákop, začudovane na mňa pozrel. Chcel 
vedieť prečo. Odvetil som mu, že niet času na vysvetľo-
vanie. Poznal ma ako seriózneho človeka, ktorý nedáva 
prepiate rozkazy, a zaskočený mojím správaním začal ko-
pať vedľa mňa. Ostatní vojaci sa bavili, že vypukla nejaká 
epidémia a pochytila už ďalšieho.

Šofér bol dobrý pracant, jeho zákop bol oveľa skôr 
hotový ako môj. O deviatej sme počuli znamenie sirény 
z jednej lode v prístave. Pracoval som do pol pása nahý 
a keď som videl, že zákop je už dosť veľký, obliekol som 
si košeľu s vreckom, kde som nosil sviatosť. Teraz som 
si mohol oddýchnuť po nezvyčajnej námahe. A tak som 
sa horeznačky natiahol do práve vykopaného zákopu. 
Keď som pozrel hore, zmocnila sa ma hrôza: vysoko 
nad nami krúžil asi tucet nepriateľských bombardérov 
s dvojitým trupom, ktoré nás stáli už toľko životov. Skrí-
kol som na poplach, všetci ostali nehybne stáť a dúfali, 
že nás ešte neobjavili. Ale bolo už neskoro. Ako supy 
sa vrhli na úzke údolie a zhodili bomby. Všetci ozlom-
krky hľadali nejaký úkryt. Zrazu som si uvedomil, že sa 
musím obrátiť rýchle na brucho. Ako som sa otáčal, aby 
som ochránil sviatosť, spustil sa dážď ocele, kamenia, 
hliny a prachu. Podoprel som sa trocha na rukách, aby 
mi vznikol priestor na vzduch.

O dvadsať minút ma vojaci vytiahli v bezvedomí. Pri-
behli z prístavu na pomoc hneď po nálete. Po dlhom 
umelom dýchaní som prišiel k sebe a zistil som, že iba ja 
a šofér sme vyviazli bez zranenia, len s niekoľkými malý-
mi črepinami v chrbte. Všetci ostatní boli mŕtvi alebo ťaž-
ko ranení. Smrť si v tomto úzkom údolí prišla na svoje!

Kto to uprostred noci volal, kto ma to varoval a zachránil?
O tri týždne prišiel list od sestry sakristiánky z Ful-

dy: „Nemohla som odrazu v noci spať a strašne som sa 
o Teba bála. Išla som do kaplnky a celé hodiny som sa za 
Teba modlila. Bolo to asi o druhej ráno. Napíš, prosím Ťa, 
či sa niečo nestalo.“ List napísala ráno po tej noci, keď 
som počul nezvyčajné volanie. Od toho dňa som sa ešte 
viac ako predtým modlil k anjelovi strážnemu, ktorého tak 
uctievala moja dobrá sestrička.

Milí čitatelia, ďakujem všetkým naďalej za vašu priazeň 
a verím, že prečítaním tohto diela sa rozhodnete vstúpiť 
do svetla kríža, pretože práve kríž dáva zmysel utrpeniu 
a dokazuje veľkosť lásky. Táto kniha rozhodne stojí za 
prečítanie a nenechá vás ľahostajnými!  

Sr. Anežka Alžbeta Žatková de ND                                                                                                      
foto: http://www.zachej.sk/produkt/3143/svetlo-kriza-v-tie-
ni-kriza/

Nedá sa ani popísať a vybrať to, čo stojí za to, lebo 
každý riadoček knihy je taký. A tak vám zvyšok, aspoň 
sčasti toho nedopovedaného, dopovedia ukážky z nej. 
Prvá je z obdobia detstva:

Naša mama zomrela, keď mal najstarší brat dva-
násť rokov a najmladší práve dvanásť mesiacov. Ešte 
stále sme bývali vo Fulde. Jej pohreb v daždivom ok-
tóbrovom počasí bol najsmutnejším zážitkom môjho 
detstva... Na druhý deň som prišiel do kláštora upla-
kaný. Dobrá sestra sakristiánka Solana May ma ute-
šovala: „Odteraz ja budem tvojou mamou.“ Nepove-
dala však, ako by sa to dalo zariadiť. Neskôr som sa 
dozvedel, že požiadala predstavenú o dovolenie, aby 
sa mohla modliť za mňa a za moje povolanie stať sa 
kňazom vo františkánskom ráde. Vyrátala si, že na to, 
aby som sa mohol stať kňazom, treba asi dvadsať ro-
kov. V kaplnke pred svätostánkom zložila Bohu sľub, 
že sa za to bude takisto dlho modliť a prinášať obe-
ty. A keďže predpokladala, že by jej modlitby nemu-
seli stačiť, postupne požiadala o pomoc ešte dvesto 
ďalších sestier. Ja som ďalej chodil miništrovať a o jej 
predsavzatí som, samozrejme, ani netušil.

Text nižšie dosvedčuje, že riadky tejto knihy sú adre-
nalínovým dobrodružstvom. Môžeme to smelo prirovnať 
k časom, keď Noe staval svoj koráb a všetci sa mu smiali:

O krátky čas sa tu odohrala najčudnejšia, ba naj-
neuveriteľnejšia udalosť počas mojej vojenskej služby. 
Po dvojtýždňovom nasadení sme boli totálne vyčerpa-
ní, väčšina oddielu chýbala - boli mŕtvi, ranení alebo 
v zajatí. Konečne prišlo vystriedanie. Keď dorazili čer-
stvé posily, táborili sme v úzkom údolí na úpätí vyso-
kých hôr. More bolo vzdialené asi dva kilometre, front 
asi tri za horským hrebeňom. Mohlo byť asi tak deväť 
hodín večer, z diaľky bolo počuť silnú kanonádu. Mohli 
to byť len Američania, lebo my sme nemali nijaké ťaž-
šie zbrane. Neprešla ani hodina a už prichádzali rane-
ní. Uložil som ich v údolí na holú zem pod olivovníky 
a ošetroval som ich, ako som vládal. Skončil som až 
po polnoci unavený a vyčerpaný. Ranených bolo asi 
tridsať a zdalo sa mi, že sú v bezpečí. Väčšina spa-
la, iba niektorí stonali. Boli tak ťažko ranení, že vlast-
ne nebolo nádeje. Teraz už nebolo čo robiť, len som 
postavil stráže v údolí i na svahu, ľahol som si a zaspal 
som. Zrazu som sa celkom prebral na to, že ma nie-
kto volá. V rozospatosti som zachytil slová: „Rýchlo!“ 
a „Kopať!“ Nedávalo to zmysel. Pozrel som sa, či to 
nebol niektorý z ranených, ale všade bol pokoj, dvaja 
medzitým zomreli. Pozrel som sa na hodinky: boli dve 
hodiny po polnoci.

Znovu som si ľahol a hneď v tom okamihu som jas-
ne a zreteľne počul: „Rýchle vstaň a choď vykopať zá-
kop!“ Zlostil som sa, lebo som si myslel, že si zo mňa 
uťahuje strážca. Zavolal som ho a prikázal som mu, 
aby prestal s tým hlúpym volaním. „Ale, pán poddôstoj-
ník, nikto tu predsa nekričal,“ tvrdil. Aj druhý strážca 
ma ubezpečoval, že je všade ticho. Čo to malo zna-
menať? Počul som predsa celkom zreteľne. Oprel 
som sa chrbtom o strom a pozeral som sa na hviezdy. 
Bolo po spánku. Zmocňoval sa ma neznámy nepokoj, 
a potom sa ozvalo tretí raz, ešte nástojčivejšie, priam 
hrozivo: „Je najvyšší čas! Choď kopať zákop!“ Zlostne 
som vyskočil a zvolal: „Kto ma to stále ruší?“ Na môj 
krik pribehli strážcovia a pýtali sa ma, prečo tak kri-
čím uprostred noci. „Vari ste nepočuli ten hlas? Veď 
sa ozývalo celé údolie!“ Obaja sa na mňa čudne dí-
vali. Jeden vravel, že sa mi to možno snívalo, druhý si 
klopkal na čelo...

Ale ja som si bol istý, že som ten hlas počul. Znova sa 
ma zmocnil strach a nepokoj. V zmätku som začal robiť 
niečo, čo som počas celého ťaženia nikdy neurobil. Vzal 

P. Gereon Goldmann OFm: SVETlO KRÍža V TIENI KRÍža
vydavateľstvo Serafín, Bratislava 2012 

číslo 3 - jún 2015

Ak môžem na nejaké dielo poukázať slovami, že je 
utkané z neskutočného počtu „náhod“ či inak povedané 
zázrakov, určite to bude táto kniha. Prečo?

Keď som ju dostala s upozornením, aby som nezača-
la čítať večer, lebo to bude do rána, nechcelo sa mi veriť. 
Dnes knižočku malého formátu s nabitým dejom požičia-
vam ďalším čitateľom a dodávam tie isté slová, s ktorými 
sa stopercentne stotožňujem.

Ak by som ju však mala tak akosi jedným dychom cha-
rakterizovať, poviem sci-fi spojené s akčným filmom, ale 
aj jednoduchou a hlbokou teológiou, ktorá mi trocha pri-
pomína dnešného pápeža Františka, s neuveriteľnou Bo-
žou Prozreteľnosťou alebo, ak chcete, Božím riadením, 
ktoré vyráža dych. Komu? Všetkým, ktorí pátra Gereo-
na Goldmanna OFM poznali ako svojho súčasníka, ale 
i nám, ktorí by sme ho aspoň na chvíľu, v jeho zodratom  
vojenskom oblečení s medailami a krížmi za hrdinstvo 
v boji, túžili stretnúť. Človek, ktorý ostal človekom aj v ne-
ľudských podmienkach, lebo v jeho srdci vždy víťazila Je-
žišova láska! 

Pointa? Budúci kňaz, Nemec, v tom čase františkán  
na počiatku formácie a uprostred štúdia filozofie, je odve-
dený do nemeckej SS armády, kde pochopí hrôzu Hitle-
rovho plánu. Prechádza tvrdým výcvikom, uchovávajúc si 
srdce dieťaťa, ktorému patrí Božie kráľovstvo i uprostred 
zúriaceho nacizmu. Všetko, čo prežíva na jeho ceste ku 
kňazstvu - v čele boja o život a víťazstvo človečenstva 
nad Zlým a zlom - má na svedomí rehoľná sestra Sola-
na z Fuldy, ktorá sa za neho modlí a obetuje, odkedy ho 
ako malého chlapca vídavala ráno miništrovať. Všetky ná-
hody a náhodičky do seba zapadajú ako ozubené kolies-
ka hodín a dávajú zažiariť Božej moci a láske, ktorá ani 
uprostred pozemského pekla nepomíňa... Dvadsať ro-
kov je sestra Solana May zameraná na jeden jediný cieľ 
- modlí sa, aby bol Gereon kňazom. Toľko rokov dôvernej 
modlitby nemôže ostať u Boha len tak! 

Ak si spomeniete na Hemingwayov román Starec 
a more, v ktorom sa staručký Santiago nevzdáva v boji 
o svoju rybu až do úplného vyčerpania, tak aj Gold-
mann ide za svojím cieľom záchrany a spásy človeka. 
Oba brehy frontu sa skladajú z jednotlivých duší, o kto-
ré zápasí sám Boh a sám diabol. Ak ste ešte nepočuli 
o vojne zblízka, prostredníctvom autobiografického roz-
právania si jej mozaiku sami poskladáte. A verte, nebu-
de to žiadna prechádzka ružovým sadom.

Situácia v súčasnom svete sa veľmi podobá na hrozné 
časy druhej svetovej vojny, keď proti sebe v zúrivom za-
bíjaní tiahnu armády a trpia hlavne nevinní. Goldmann je 
človek s veľkým Č, ktorý ide do čela boja prinášať Kris-
ta, ktorý si nežne vyloží okolo pliec nájdenú ovečku... Ide 
mu o duše, nie o národnosť či postoj na strane A či B. 
Jeho prilba pripomína Pavlovu „prilbu spásy“, pretože 
z nej rozdáva eucharistického Krista obom trpiacim fron-
tom, kde sa kladie život. A povedzme si to rovno, neopa-
kuje sa tento scenár aj dnes? 

Autor a zároveň hlavný protagonista sa už od svojich 
9 rokov túži stať misionárom v Japonsku, čo sa mu po 
mnohých rokoch naozaj podarí.

Každá časť jeho rozprávania srší humorom a hlbo-
kou ľudskosťou, nad ktorou žasneme. Medzi tie „NAJ“ 
časti patrí proroctvo rehoľnej sestry, ktorá uprostred 
vojny povie, že bude o rok vysvätený v Ríme, tiež ne-
čakaný dekrét od pápeža, aby ho vysvätili, hoci nemal 
ukončenú teológiu. A to, že ako vojenský väzeň v ná-
ročných podmienkach legálne doštuduje pod vedením 
obdivuhodne skromného a múdreho benediktínskeho 
opáta a je francúzskym kardinálom vysvätený, znie ako 
sen. Taktiež ma fascinuje, ako Goldmann, vynikajúci 
učiteľ, aj v tých najťažších podmienkach odovzdáva 
všetko, čo sa naučil ďalej. 
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To sú slová z modlitby „Otče náš“, ktorú nás na-
učil Ježiš. Je možné žiť a zažívať Jeho kráľovstvo 
už tu zemi? Áno, je! Nebo je totiž nad nami otvo-
rené stále.

Keď sa pozrieme na tieto slová cez okuliare „krá-
ľovských detí“, môžeme z nich vyčítať veľa. Otec to-
tiž chce, aby sa Jeho vôľa diala rovnako na zemi, 
ako sa to deje v nebi. Je možné, aby sa zem viac 
a viac podobala nebu? Áno, je! Ale ak chceme, aby 
sa naše dediny a mestá premenili na Jeho Kráľov-
stvo, musíme zaujať postoj, že sme všetci bratia 
a sestry. Nielen pár ľudí z môjho okolia, ale všet-
ci sme členmi Kráľovskej rodiny. A problémy môj-
ho brata, mojej sestry, môjho mesta, mojej dediny 
sú naše spoločné. Problémy našej spoločnosti nie 
sú iba problémom niektorých, ale všetkých. Týka sa 
nás to a je to našou súčasťou, lebo máme zodpo-
vednosť za túto zem. 

Treba, aby sme si zosadili okuliare vzdialenosti, 
individualizmu a ľahostajnosti a nasadili si okuliare 
blízkosti, spolupatričnosti a spolupráce. Ak chce-
me, aby sa zem premieňala na nebo, musí nám na 
tom záležať! Otec má síce autoritu aj v nebi aj na 
zemi, ale nás poveril, aby sme Ho „reprezentova-
li“ tu na zemi. Nie čiastočne, ale v plnosti. Svojej 
Kráľovskej rodine totiž odkázal: „Veru, veru hovorím 
vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké 
ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem 
k Otcovi“.(Jn14,12). Ak sme generáciou, ktorej ide 
o Božie Kráľovstvo, musíme si uvedomiť, že je po-
trebná „zmena atmosféry“. A na to stačí tak málo. 
Náš Kráľ nám dal totiž všetku výzbroj a moc. Patrí 
nám všetko. Našou úlohou, ktorú nám zveril Otec je 
spravovať zem, resp. vládnuť. Avšak vládnuť rozum-
ne a so zodpovednosťou.

„Kristovo telo – Cirkev – je vyzbrojené, aby 
mohlo prinášať Kráľovstvo spravodlivosti, pokoja 
a radosti, kamkoľvek prichádza. Máme moc nad 
kniežaťom zla, ktoré drží ľudí v zajatí. Máme lásku, 
ktorá spôsobuje, že ľudia vedia, že sa o nich niekto 

„Príď, Tvoje kráľovstvo“... 
„ako v nebi, tak i na zemi“... (Mt6,10)

zaujíma. Máme milosť, ktorá v sebe nesie silu na 
zmenu. Máme milosrdenstvo, ktoré ľudí dvíha od-
tiaľ, kam padli. Máme odvahu, ktorá sa postaví tvá-
rou v tvár násiliu a prinesie pokoj. A máme múdrosť, 
ktorá ukazuje ľuďom, ako majú žiť. A nad toto všetko 
máme skvelého Otca, ktorý vie, ako roztopiť srdcia 
ľudí“.(K. Vallotton a B. Johnson – Nadprirodzený ži-
vot kráľovských detí). A tiež máme nebeských spo-
jencov a máme dôvod radovať sa, nakoľko nám je 
zverené Božie Kráľovstvo na zemi a máme naň v pl-
nej miere nárok.

„Náš Otec nás stvoril len o niečo menších od an-
jelov, slávou a cťou nás ovenčil a ustanovil nás za 
vládcov nad dielami jeho rúk. Všetko nám položil 
pod nohy: ovce a všetok domáci statok aj všetku 
poľnú zver, vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všet-
ko, čo sa hýbe po dne morskom“. „Veľkosť človeka 
je od Boha. Človek je nekonečne menší od Boha, 
veď je Jeho tvorom, ale je väčší než všetko viditeľné 
tvorstvo, lebo má dušu, teda má rozum a slobodnú 
vôľu.“ (Žalm 8) 

„Dobrý človek porúča detným deťom dedič-
stvo“... (Prís 13, 22) Čo robíme s tým dedičstvom 
my? Posúvame ho ďalším generáciám? „Nebesia si 
Otec vyhradil pre seba, ale zem dal synom človeka“ 
(Žalm115,16). Čo s tou zemou robíme? Ako vládne-
me? Ako ju spravujeme? Zmeniť atmosféru sa dá 
často maličkými, možno neviditeľnými skutkami, ale 
hlavne láskou v praxi. 

 Vystúpme teda zo svojho pohodlia, buďme sami 
sebou a robme iným dni krajšími, možno jednodu-
chými prejavmi, ale zo srdca. Prinášajme zmenu at-
mosféry lásky, pravdy a spravodlivosti všade, kde 
prídeme a buďme si vedomí moci, ktorú máme! 
Lebo nás sa to týka! Kresťan má byť totiž dynamic-
kým kvasom, ktorý premieňa spoločnosť a prináša 
inváziu Božieho Kráľovstva na túto zem.

Katarína čiefová – koordinátor 
Centra novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II.

Prameň vzdelanosti
Nájsť v tomto chaotickom svete pevný bod, o kto-

rý sa dá oprieť, sa pokúša denne nejeden z nás. 
Často trpíme nízkym sebavedomím, nie sú nám na-
porúdzi myšlienky a spomienky na skutky, pre kto-
ré by sme mohli byť na seba hrdí. Nie je dosť času 
na obzretie sa späť, spomínanie. To je však chyba. 
Práve vo chvíľach tápania, neistoty, nespokojnosti, 
bezvýchodiskovej situácie je dobré sa zastaviť a za-
myslieť, spomínať, hľadať niečo pevné, čoho sa za-
chytili a na čom stavali a pokračovali v rozvíjaní du-
cha aj naši predkovia.

Vtedy si uvedomíme, akú máme bohatú históriu 
a akú nezanedbateľnú úroveň vzdelanosti mali už naši 
predkovia pred niekoľkými generáciami. A už nám 
pomaly stúpa, a to právom, sebavedomie. Začína-
me si uvedomovať, že môžeme byť pyšní na svojich 
múdrych, vzdelaných predkov. Už je len na nás, či sa 
im budeme snažiť aspoň v niektorej oblasti vyrovnať, 
alebo aspoň priblížiť úrovňou vedomostí, schopnos-
tí, či záslužných činov. Na to treba okrem prirodzené-
ho talentu hlavne snahu chcieť niečo dokázať. Snažiť 
sa napredovať, získavať vedomosti štúdiom, vzdelá-
vaním. Z čoho by sme mali čerpať? Zdrojov je neú-
rekom, nespočetne veľa, ale jedinú vec majú všetky 
spoločnú – všetky informácie sú zachytené v ideálnej, 

Pozvánka do kláštora 
na Deň otvorených dverí

Počas Beckovských slávností vás Centrum no-
vej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. pozýva na náv-
števu františkánskeho kláštora a kostola sv. Joze-
fa Pestúna v rámci DŇa OtvOReNÝch DveRí, 
ktorý sa uskutoční v sobotu, 18. júla 2015, v čase 
od 9. do 20. hodiny. Prehliadka so sprievodcom 
bude zabezpečená každé dve hodiny, a to o 10., 
12., 14., 16. a 18. hodine. 

písomnej forme. Dostala som sa k jadru veci – k pís-
mu, tomu geniálnemu vynálezu! Vďaka písmu vieme 
to, čo vieme. Nevieme však už písať tak, ako písali naši 
prapredkovia – Slovania. Ich prvé písmo sa nazývalo 
„hlaholika“ (hlahol znamenalo hláska).

Hlaholika, dnes už nepoužívané prvé písmo Slova-
nov, tvorilo základ kultúry a vzdelanosti Veľkej Mora-
vy. Pred 1150 rokmi ho zostavil Konštantín zo Solúna 
ako podklad pre najstarší spisovný slovanský jazyk, 
staroslovienčinu. Tá sa zapísala nielen do našich de-
jín. V roku 868 bola povolená ako štvrtý liturgický ja-
zyk rímskokatolíckej cirkvi. Konštantín so svojím bra-
tom Metodom hlaholiku na veľkomoravskom území 
ďalej rozvíjali, čím položili základy slovenskej písomnej 
vzdelanosti. Neskôr sa z nej vyvinuli cyrilika a azbuka.

Mohlo by byť zaujímavé, vzhľadom na úctu k svoj-
mu kultúrnemu dedičstvu, naučiť sa pár písmen 
a vedieť sa aspoň podpísať týmto naším pôvodným 
písmom – hlaholikou. Nezabúdajme, že ju priniesli 
vierozvesťcovia Cyril a Metod nám, Slovanom. Mohli 
by sme sa o to posnažiť, keď už len na pamiatku toh-
to medzníka v dejinách, ktorým sa položil základ kul-
túry a vzdelanosti v našej pravlasti. Čo na to poviete? 
Dokázali by sme to?                  

Ing. Darina Jarábková

SPIEVaNKOVÉ OKIENKO 
alebo niečo z notovej osnovy

Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali,                                            
či ste z neba spadli a či v háji rástli.                          

Z neba sme nespadli, v háji sme nerástli,                                  
ale nás mládenci a dievčence našli.
Robota, robota, na celý deň jej mám,

nechce sa mi robiť, ak si nezaspievam.

Človeku je prirodzené slová vysloviť, a tak 
medzi sebou navzájom komunikovať rečou. 
Potom stačí len malý krôčik k lahodnejšiemu 
podaniu slov – k spevu, obaliť ich do me-
lódie.

V jednotlivých obdobiach roka by som vám 
chcela pripomenúť niektoré slovenské ľudové 
piesne, tak ako sa zachovali v literárnych zdro-
joch. Niektoré spievané klenoty nášho ľudu sa 
však nezachovali v písomnej podobe. Na Slo-
vensku sú kraje, v ktorých sa poniektoré sta-
ré ľudové piesne odovzdávajú z generácie na 
generáciu iba ústnym podaním. Najkrajšie per-
ly slovenskej ľudovej kultúry vznikali v tých naj-
ťažších časoch. Či pri ich vzniku vplývala na ich 
tvorcov naša prekrásna slovenská príroda, ob-
rovský elán a chuť do života zdedená po pred-
koch z dávnej minulosti, alebo rajské požeh-
nanie, to už nikto nikdy nepotvrdí. Ľubozvučná 
ľudová pieseň znela na úbočiach hôr, na po-
liach a všade, kde v potu tváre naši predko-
via bojovali o chlieb svoj každodenný. Pieseň 
tak pomáhala pri práci, robila dobrú náladu vo 
chvíľach oddychu, zmierňovala žiaľ v súžení. 
Nechýbala na žiadnej slávnosti, bez piesne sa 
neobišla žiadna udalosť. Celý svet nám môže 
závidieť kultúrne bohatstvo skryté v našich slo-
venských ľudových piesňach.

 Z tých „zachránených“ sa pokúsim povybe-
rať vždy nejakú milú drobnosť. Pokúsite sa text 
aj zanôtiť podľa nápevu? Nože skúste, stačí 
k tomu vedieť iba v správnej výške zanôtiť se-
dem tónov: DO-RE-MI-FA-SO-LA-SI-DO!

 Moja pieseň z prijímacích skúšok do ľudovej 
školy umenia pred skoro 50-imi rokmi:

Prídi, Janík premilený, prídi k nám,
ja ti za klobúčik pierko dám.

Červenú ružičku, rozmarínček zelený,
príď šuhajko milený.

PS: Môžete si prísť zanôtiť aj medzi členov 
Beckovského speváckeho zboru – budete vítaní!

Ing. Darina Jarábková
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PRÍBEH láSKY BECKOVČaNa Ku KRáSNEJ MlaDEJ KálNIČaNKE - 
podľa rozprávania Eleny Škultétyovej rodenej Čiklovej
Milan Stano píše: Moja prvá kniha o Kálnici (Kálnické príbehy, 2007) sa dostala do 

ruky Janky Kerlikovej. Keď sa dozvedela, že píšem jej pokračovanie, hneď mi zatelefo-
novala, že vie o zaujímavom starom príbehu lásky. Rozprávala jej ho Elenka Škultétyo-
vá, rodená Čiklová z Beckova, ktorá teraz žije v Uhrovci. Tak som sa pustil do spraco-
vania tohto zaujímavého vyše storočného príbehu dedka a babky Elenky Škultétyovej.

Môj dedko Ján Ježko sa narodil 14. júna v 1866 v Beckove. Keď mal sedemnásť 
rokov šiel za svojim starším bratom Jurom za prácou do Ameriky. Cesta bola veľmi zlá, 
lebo ťažko znášal plavbu na rozbúrenom mori. Ani prvé dva roky sa mu dobre nedarilo, 
lebo musel ťažko pracovať v baniach a neskôr na farme pri dobytku. No po dvoch ro-
koch sa to obrátilo a našiel dobrú robotu na farme, priučil sa aj kováčstvu, a potom robil 
kováča. Dobre zarobil, stretával sa tam i s bratom a po dvadsiatich rokoch začali obaja 
uvažovať, či zostanú v Amerike alebo sa vrátia domov, do kraja, ako tam hovorili Sloven-
sku. Rozhodli sa, že sa vrátia. Bolo to v roku 1905. Po svojom návrate si dedko kúpil 
veľký majetok a začal na ňom gazdovať. Zistil, že je najvyšší čas sa oženiť. V tých ča-
soch sa mladí ľudia najviac stretávali pri muzike a v kostole. Dedko bol veľmi pobožný 
človek a každú nedeľu chodil do kostola. Chlapi a mládenci boli na chóruse a dievčatá 
stáli vpredu pri prvých laviciach pred oltárom. Kálnické dievčatá tam stáli v nádherných 
vyšívaných krojoch, jedna krajšia než druhá. Boli úplne iné, než beckovské. Potom 
zbadal tú, ktorá sa mu najviac páčila. Pozeral na ňu ako zhypnotizovaný a pozeral sa 
na ňu až do skončenia obradu, keď farár povedal záverečné „Amen“. Z chóra sa veľmi 
ponáhľal dolu, aby krásnu Kálničanku mohol aspoň slovkom osloviť, no dievčatá sa už 
rozpŕchli. Dievčatá sa pobrali hore Lipkami do Kálnice. Dedko zastavil jedného kálnic-
kého mládenca, ktorého poznal a spýtal sa ho, čo je to za dievča. Ten mu ochotne po-
rozprával, že krásavica sa volá Eva a je z rodiny Krchnavých-Holubkovských a má viac 
sestier a bratov. Hneď, ako prišiel domov, oznámil svojim bratom, že videl dievča, kto-
ré sa mu veľmi páči a požiadal jedného z bratov, aby s ním šiel do Kálnice na pytačky. 
Povedal im, že už nemá veľa času, vzhľadom na svoj vek, a preto sa musí poponáhľať.

Hneď na budúcu nedeľu popoludní sa vybrali spolu do Kálnice na pytačky. Krch-
navých-Holubkovských bývali trochu bokom na Záhumní. V rodine ich privítali s veľ-
kou úctou. Vedeli o nich, že Ježkovci sú gazdovia, ktorí sa vrátili z Ameriky a sú zá-
možní. Tešilo ich, že Ján Ježko má záujem o ich dcéru. Dedko neokolkoval a hneď 
povedal, že sa mu páči jedna z jeho dcér. Ale keď povedal, že sa mu páči práve Eva, 
tak starý Krchnavý nechcel o tom ani počuť: „Pán Ježko, to sa nemôže stať, veď Eva 
je stále ešte skoro dieťa a vy ste štyridsaťročný! Nože si vyberte z tých starších, kto-
rú len chcete a ja vám ju rád dám“. Ale dedko bol tvrdohlavý človek. Jeho reč bola 
priama a rezká: „Trvám na tom, že sa mi páči len Eva a žiadnu inú nechcem.“. S tým 
obaja bratia odišli. Dedko stále myslel na Evu, nedalo mu to a po druhý raz sám šiel 
cez Lipky ku Krchnavým a znova oslovil Evinho otca. Ten už  váhal. Keď to videla jeho 
dcéra, veľmi sa rozplakala. Prosila svojho otca, aby ju ratoval a nedával takému sta-
rému chlapovi a že ho nechce a nikdy ani nebude chcieť. Ježko sa mu pozrel do očí: 
„Dobre si to rozmyslite, pán Krchnavý, či mi ju dáte a dajte mi to vedieť, lebo ja tretí 
raz prídem už aj so starejším a dohodneme deň sobáša. A ak mi vašu dcéru Evu ne-
dáte, tak k vám do Kálnice už viac neprídem a vrátim sa do Ameriky.“

Moja babka Eva mala vtedy 18 rokov. Bola pekná, pomenšia, plavovlasá. Rozprá-
vala mi, ako vtedy v beckovskom kostole videla na chóre Jána Ježka ako sa na ňu ne-
ustále pozerá. V duchu si pomyslela, že tohto muža by nechcela za nič na svete. Keď 
mi neskoršie toto všetko vyrozprávala, vravela, že skoro zmeravela od strachu, keď 
po týždni prišiel tento muž na pytačky. Videla na svojom otcovi, že bol veľmi rád, že 
Ježkovci prišli práve do jeho domu. Eva mala ešte štyri staršie sestry a tie najstaršie 
by ho aj boli chceli, ale on chcel len tú najmladšiu. No tá ho nemohla ani vystáť. Bab-
ka mi hovorila: „Velice som prosila tatenka, aby ma nedali za neho, lebo ja ho nech-
cem, že sa radšej zmárnim“. Ale Ján Ježko bol neodbytný a veru dostal, čo chcel. 
Darmo Eva svojich rodičov prosila a kričala, že ho nechce, aj tak mu ju prisľúbili.

Prišiel svadobný deň a na hlavu jej dali partu. Posadili ju do vyparádeného voza a od-
viezli ju na sobáš do beckovského kostola. Pred odchodom Eva zvolala: „Mamenka, 
spodkom ma veziete, ale vrchom vám prídem!“ Šťastný Ján Ježko ju spodnou cestou 
viezol cez Rakoľuby, okolo Skalice s celým svadobným sprievodom do Beckova. Všet-
ci boli zhromaždení v kostole, bola to veľká svadba, aj veľa zvedavcov. Nastalo ticho, do 
ktorého sa pán farár spýtal mladej nevesty, či si berie za muža tu prítomného Jána Ježku 
dobrovoľne. Eva zdvihla hlavu a vraví: „Nie, ja ho nechcem!“ Farár bol v pomykove a ešte 
niekoľkokrát sa spýtal mladej nevesty, či si dobrovoľne berie za muža tu prítomného Jána 
a ona zakaždým povedala, že nie. Evin otec sa už neudržal a udrel svoju dcéru po tvári. 
Keď to pán farár videl, tak povedal, že za daných okolností týchto dvoch sobášiť nemô-
že. Nevestin otec pristúpil k sobášiacemu: „Ale, pán farár, prosím vás, len ich zosobášte, 
veď vidíte, ona je mladá a nevie, čo hovorí“. Po prehováraní nakoniec pán farár ustúpil 
a zosobášil ich. Ján Ježko si do svojho domu odvážal z kostola mladú manželku. Nesko-
ro večer sa Eva zo svadobnej hostiny stratila a naozaj vrchom cez Lipky ušla domov. Pre-
strašený Ján ju hľadal po dome i v humne. Gazda Krchnavý k nemu pristúpil a sľúbil, že 
mu ju ráno z Kálnice privedie. Tak sa aj stalo. Ráno prišla, pracovala ako gazdiná a večer 
utekala od svojho muža preč. To trvalo rok. Starší brat dohováral svojmu bratovi Jáno-
vi: „Jano, takýto život nemôžete viesť, lebo sa obaja utrápite. Musíš niečo urobiť!“ Tak si 
dedko zavolal v jedno ráno brata a svoju ženu: „Nemyslel som si, Evuša moja, že to takto 
dopadne. Myslel som, že si na mňa privykneš. Ale, keď je to takto, tak sa vráť k svojim 

rodičom. Na mojom gazdovstve zostane môj brat Juro so svojou ženou. Ak by si si to roz-
myslela, tak mi napíš, ja ti pošlem šífkartu a v Amerike nájdem robotu aj tebe. A ak nie, 
tak ja sa už z Ameriky nevrátim a ty sa znova vydaj“.

Eva sa vrátila do Kálnice, ale už tam nebola tak ako prv doma, každý na ňu zazeral. 
Nebola tam vítaná. Tak sa vrátila do domu svojho muža a rozhodla sa, že predsa sa do 
tej Ameriky vyberie. Na cestu si obliekla svoj krásny vyšívaný kroj a do batôžka si zabalila 
ešte aj druhý kroj a potrebné veci. Cestovala loďou z Hamburgu. Na druhý deň si páni na 
hornej palube všimli nezvyčajný odev mladého dievčaťa so široko nazberanými sukňami, 
bohato vyšívanou zásterou a rukávcami. Skrsla v nich myšlienka, aké by to bolo skvelé 
predstavenie, keby to dievča spustili lanom na šíre more a sukne by sa nádherne roz-
prestreli na pokojnej hladine mora. Niekoľko pánov šlo za kapitánom a nahovorili ho, 
aby to dievča presvedčil. Eve kapitán všetko vysvetlil, ale tá nechcela o tom ani počuť. 
Obávala sa, že ju tam v mori zje veľryba, alebo sa utopí. Ale kapitán lode ju ubezpečil, 
aby sa nebála, že on a jeho námorníci sa postarajú o to, že sa jej nič nestane. Po dlhom 
premýšľaní si povedala, že jej život aj tak za nič nestojí, a teda nech sa radšej utopí. Sú-
hlasila a námorníci jej okolo pása uviazali lano a pomaly ju začali spúšťať na more. Nohy 
sa jej ponorili do vody a sukne sa nádherne rozprestreli na hladine mora. Na palubách 
bolo zhromaždených množstvo cestujúcich a prizerajúci páni jej pripravili potlesk a veľké 
ovácie. O chvíľu Evu námorníci bezpečne vytiahli na loď. Vtedy kapitán lode zobral veľký 
podnos a každý z tých pánov dal dievčine peniaze rôznej meny, podľa toho, z akej krajiny 
pochádzal. Eva si peniaze nechcela zobrať, bála sa, že jej ich na lodi niekto zoberie. Tak 
jej kapitán pridelil jedného námorníka, aby ju ochraňoval. 

V americkom prístave ju už čakal jej muž a keď videl, ako si neustále drží svoj ba-
tôžok, spýtal sa jej, čo tam má. Eva sa najskôr hanbila, ale nakoniec mu všetko vyroz-
právala. Keď peniaze spoločne zrátali, jej muž povedal, že toľko peňazí by v Amerike 
ani za desať rokov nezarobil. Uložil jej ich do banky na jej meno. Ján Ježko našiel 
Eve službu u bohatej rodiny, ktorá chcela slovenské dievča, lebo sami pochádzali zo 
Slovenska. Pán, ktorý bol hlava tejto rodiny, si všimol, že Ján Ježko akosi často cho-
dí navštevovať ich slúžku. Raz, keď sa bol pýtať, ako sa má Evuša, tak sa pán veľmi 
nahneval a vykázal ho von. Povedal mu, že si nepraje, aby za ňou chodil, že ju ešte 
privedie do nešťastia. Vtedy sa môj dedo urazil a ukázal mu sobášny list: „Ja si há-
dam za svojou manželkou môžem prísť!“ Pán sa mu ospravedlnil a povedal, že môže 
prísť, keď bude mať jeho Evuša voľný deň. Potom babka Eva rozpovedala pánom, 
u ktorých slúžila všetko a po čase už žili spolu ako manželia. Narodila sa im jediná 
dcéra – moja mama, ktorú obaja veľmi ľúbili.

Potom sa obaja rozhodli, že sa vrátia domov. Prišli na majetok, na ktorom gazdoval 
dedkov brat Juro so svojou ženou. Tí ich nečakali, mysleli si, že dedko sa už nevráti. 
Nepredpokladali, že Ján a Eva sa v Amerike natoľko zblížia, až začnú žiť ako manželia.

Juro so ženou bol na to veľmi nahnevaný, pohádal sa s dedkom a obaja odišli do 
Ameriky a už sa viac nevrátili. Dedko s manželkou začal gazdovať na svojom majetku, 
obrábali pôdu, chovali dobytok a dobre sa im darilo. Jeden rok sa im podarilo vychovať 
pár volov aj býčkov. Voly boli pekne urastené a mocné. Dedko sa rozhodol, že ich pôj-
du predať na jarmok do Nového Mesta. Zavčas rána aj s paholkom všetko pripravili, za-
priahli voz a vzali aj babku. Za vozom paholok viedol voly a býka. Na novomestský jar-
mok prišli šťastlivo a dedkovi sa podarilo aj dobre predať voly, lebo boli mladé, mocné. 
Dedkovi zostal ešte býk, ktorého si objednal jeden mäsiar na bitúnok. Ale mäsiar dlho 
nechodil, tak sa dedko rozhodol, že babku aj s peniazmi pošle domov. Peniaze uvia-
zal do handerky a dal babke do spodnej sukne do vačku. Babka sa pobrala kratšou 
cestou po hrádzi okolo Váhu domov. Keď prišla, chcela z vačku pod sukňou peniaze 
vytiahnuť a schovať. Ale peniaze vo vačku neboli a neboli nikde, darmo prehľadala celý 
svoj odev. Babka zostala ako obarená a šla naspäť po hrádzi, hľadala handerku s pe-
niazmi. No márne. Vrátila sa domov a pojal ju veľký strach, čo jej povie jej muž. V tom 
strachu a napätí šla do maštale, našla tam štranok, čo jej muž uväzoval teliatka. Chcela 
sa obesiť. Uviazala štranok o hradu, ale veľmi sa bála to urobiť. Bála si siahnuť na život. 
Ktohovie, či by to i v skutočnosti urobila. Vtom prišiel jej muž, a keď videl, čo chcela 
jeho žena urobiť, náramne sa nahneval. Strhol štranok a milú Evušu ním poriadne vy-
šľahal. Hovoril: „Nebijem ťa preto, že si stratila peniaze, ale preto, že si ma tu chcela 
nechať aj s malou dcérou samého. Nebola to tvoja chyba, ale moja, že som ťa, mla-
dú ženu, pustil samú domov a dal som ti všetky peniaze“. Moja babka dlho oplakávala 
stratené peniaze. Hovorila, že ten, kto tie voly kúpil im pobosoroval. Ale ešte viac pla-
kala, že by zanechala svoje jediné dieťa svojou ľahkovážnosťou. Od tých čias si babka 
Eva dedka Jána veľmi vážila a mala ho rada, aj keď bol starší a pekne spolu nažívali. 
Ale na jarmok už dedko svoju ženu nikdy nezobral.

V januári 1948 zomrela babke jej jediná dcéra Anna Čiklová, rodená Ježková. Bola to 
moja mama a zanechala na tomto svete dvojičky Ivana a mňa, Elenu. Babka videla, že 
náš otec ťažko zvláda nás dvoch a gazdovstvo, tak nás vzala do opatery. Babka nám vari-
la, prala, starala sa o nás ako o svoje deti. V tomto, pre nás ťažkom období, sme na svete 
mali len otca, dedka a našu milovanú babku Evu. Babka vedela veľmi pekne rozprávať 
všelijaké príbehy zo svojej mladosti. Rada som ju počúvala. Vedela som ich naspamäť. 

Veľmi ma mrzí, že nemám z jej mladosti žiadnu fotografiu, možno tam by sme vide-
li, prečo sa dedko do nej tak zaľúbil. 
Z knižky Milana Stanu Kálnické príbehy 2. Vydavateľstvo Štúdio humoru, satiry 
atď, Bratislava 2010, s. 52-58. Publikujeme so súhlasom Milana Stanu.
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boli tam aj remeselníci priamo v akcii. Ani jeden z rekordov nie je zváraný, všetko je 
nitované a spravené tradičnými technológiami. Po uzavretí skanzenu boli exponáty 
odložené do skladu. Každý vystavený kus má svoj certifikát o slovenskom rekorde. 
Sekera aj kľúč boli dokonca v Guinessovej knihe rekordov, no neskôr boli prekona-
né našimi českými susedmi.

Pracovali ste na niektorom rekorde aj vy?
Na tých kovaných rekordoch sa prestriedalo viacero majstrov. Spolu s Richardom 

Brunom a Palom Zlatošom zo Žiliny sme dali dokopy najdlhší ručne kovaný obojruč-
ný meč a zaujímavosťou je to, že sme ho navrhli v tvare slovenského dvojkríža. Vyro-
bený bol v roku 2004 a má symbolickú dĺžku 2004 milimetrov. S Patrikom Kováčom, 
ďalším Žilinčanom, sme navrhli a spracovali kovanú ružu. Pán Kováč navrhol aj naj-
väčšiu sekeru a pán Zlatoš je zas autorom najväčšieho kľúča.

Na hrade by sa malo konať aj podujatie s názvom Beckovský Herkules. Uvažu-
je sa o tom, či by siláci dvíhali niektoré z týchto rekordov?

(Smiech) Tieto veci nie sú až také ťažké, no podľa mojich informácií budú mať súťa-
žiaci svoje vlastné náčinie. Budú zdvíhať napr. kovový štít s erbom vojvodu Stibora zo 
Stiboríc, 100 kg kováčsku nákovu či ťahať vozík plný ľudí. Určite sa bude na čo pozerať.

Kováčsku silu však uvidíme na Beckovskom hrade aj posledný júlový víkend. 
Budete tu organizovať KOVÁČSKY FESTIVAL. Na čo sa môžu tešiť turisti počas 
tejto akcie?

Podujatie bolo najskôr ohrozené, pretože v Čechách bude vtedy prebiehať po-
dobná akcia, no nakoniec sme na toto medzinárodné stretnutie zohnali dostatok 
účastníkov. Nultý ročník plánujeme v komornejšom duchu, no určite sa je na čo te-
šiť. Prídu majstri kováči so svojimi umeleckými výrobkami, ktoré si môžu návštevníci 
pozrieť. No najmä predvedú umenie a tvrdú prácu tradičného kováčskeho remesla 
vo voľnej disciplíne. O víťazovi rozhodne trojčlenná komisia, pričom najdôležitejším 
porotcom budú prítomní diváci. Samozrejme, deti i dospelí sa môžu interaktívne za-
pojiť a vyskúšať si prácu s kovom a ohňom za pomoci skúsených odborníkov. Večer 
sa môžete tešiť na chrliča ohňa, pokochať sa pohľadom na brušnú tanečnicu, a to 
všetko v sprievode pohodovej hudby a príjemnej atmosféry. Ako hlavný organizátor 
všetkých srdečne pozývam!                                                              Kristína Jurzová 
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Rudolf Reif, kastelán a umelecký kováč v jednom, ukul v zime gotickú mrežu na 
hradnú studňu. Dúfa, že v priestoroch hradu raz vznikne kováčska dielňa, kde by 
mohol pravidelne pracovať s kovom a ohňom. Aby verejnosti ukázal, že toto remeslo 
ešte úplne nezapadlo prachom, rozhodol sa zorganizovať Kováčsky festival. A po-
rozprával nám aj o unikátnej expozícii Slovenských kováčskych rekordov, ktorá sa 
nachádza v exteriéry Beckovského hradu.

Už druhým rokom ste kastelánom na hrade, no okrem toho sa venujete aj 
umeleckému kováčstvu. Dá sa skĺbiť práca a hobby?

Umelecké kováčstvo som študoval na strednej škole a s menšími prestávkami sa 
mu venujem už od mojich pätnástich rokov. Aktuálne nemám dokončenú moju súk-
romnú dielňu, takže je to hlavne mimo sezóny. Občas predvádzam toto umenie i tu-
ristom, no kvôli bežným pracovným povinnostiam na to nie je vždy čas a príležitosť.

Turisti však môžu obdivovať novú kovanú mrežu, ktorá pribudla na hradnej 
studni. Prečo ste sa ju rozhodli vyrobiť?

Počas poslednej veľkej rekonštrukcie bola dobudovaná vonkajšia časť studne, ku 
ktorej sme postupom času dobudovali aj schody. Chceli sme návštevníkom sprístup-
niť aj túto časť areálu, pretože určite stojí za povšimnutie. Žiaľ, ľudia nie vždy rešpek-
tujú písomné nariadenia hradu a lezú aj tam, kam nemajú, čo sa týka aj studne. Aby 
sme predišli nejakému neželanému úrazu, osadili sme tam mrežu. Je dostatočne 
mohutná, no hlavne bezpečná, a teda vydrží aj nápor turistov. 

Ako to bolo s jej výrobou?
Najskôr bolo nevyhnutné vytvoriť vizuálny návrh mreže. Krajský pamiatkový úrad 

Trenčín ho schválil a následne vydal písomné povolenie na zhotovenie mreže. Jej 
výroba bola svojím spôsobom náročná. Ide o gotickú prevliekanú mrežu zo štvorco-
vého materiálu o hrúbke 20 milimetrov, takže bola na to potrebná značná dávka ko-
váčskeho fortieľu. Každá časť bola asi tri až štyrikrát v ohni, pričom tých prievlakov 
je tam 79. Mreža sa dá otvárať na polovicu, aby sme sa v prípade potreby dokázali 
dostať do studne. Je skutočne mohutná, čiže nedá sa len tak odcudziť.

Vraveli ste, že nemáte vlastnú kováčsku dielňu. Kde ste ju teda vyrábali a ako dlho? 
Mreža vznikala v dielni Jozefa Tomčalu v Lehniciach. Bolo to pre mňa také retro, 

lebo ide o môjho spolužiaka zo strednej školy. Keďže je to skúsený kováč, šlo nám 
to spolu od ruky. Na projekte sme robili počas poslednej zimy a každý sme pri tom 
strávili zhruba 55 hodín. Mimochodom, naše mená aj rok výroby sú vyrazené na 
spodnej časti mreže.

Dá sa umeleckým kováčstvom uživiť?
Všetci poznáme tú známu otrepanú frázu, že remeslo má zlaté dno. Dnešná doba je 

však nepriaznivá a mnohé remeslá upadajú do zabudnutia, pretože mladí ľudia sa tým 
zväčša už nechcú živiť. Na Slovensku sú, myslím, už iba dve školy, kde sa vyučuje ko-
váčsky fach. Okrem toho umelecký kováč musí bojovať s tým, že na trhu sa dajú kúpiť 
kované komponenty strojovej výroby, ktoré sa dajú za pomoci zváračky rýchlo zložiť, 
čiže výsledný produkt vyhňu s ohňom ani nevidel. Takže nie každého môžeme titulovať 
ako umeleckého kováča. Čo sa ale mňa týka, nikde sa necítim tak dobre ako v dielni.

Vieme, že v minulosti sa na hrade nachádzala kováčska dielňa. V auguste 2014 
ste pre Beckovské noviny uviedli, že by ste ju radi vybudovali v priestoroch hradnej 
delovej bašty, no zatiaľ sa tam nenachádza.

Momentálne je to v nedohľadne, pretože bánfiovská delová bašta bola sčasti sprí-
stupnená verejnosti. Navyše, v týchto priestoroch je naplánovaný výťah do areálu hor-
ného hradu, no aj tento projekt bol pozastavený. Čiže delová bašta zatiaľ ako kováč-
ska dielňa slúžiť nebude. Je tu však ďalší priestor, ktorý by mohol byť vhodný, a je ním 
tzv. pracháreň (pozn. nie je archeologicky potvrdené, že spomínaný priestor plnil túto 
funkciu). Je to však viazané na vyjadrenie KPU Trenčín, pretože tento priestor by bolo 
nevyhnutné zastrešiť. Nemal by tam byť zásadný problém, keďže vieme, že pôvodne 
mal strechu. Treba však dobudovať priľahlý múr a vykonať tam nejaké sanačné práce 
a kotvenia, aby nedošlo ku zrúteniu. Kováčsku dielňu teda na hrade nemáme, no ak 
vyjde čas, rád rozdúcham pre turistov vyhňu pod holým nebom na hradnom nádvorí.

Spomínali sme teda niekoľko pozastavených projektov. Ako to však vyzerá 
s čistením hradnej studne, o ktorom sa už dlhšie hovorí?

Studňu by sme, samozrejme, chceli vyčistiť, o čo sme sa pokúšali predtým, než 
bola na nej osadená mreža. Studňa je však značne zanesená rôznymi vecami a problé-
mové je pre nás podložie, ktoré sa zosúva. Takže chceme to prenechať na odborníkov.

Počas slávnostného otvorenia tejto sezóny bola verejnosti predstavená nová ex-
terná expozícia s názvom Slovenské kováčske rekordy. 

Z čoho presne pozostáva a ako sa ocitla na Beckovskom hrade?
Kolekcia piatich kusov pozostáva z najväčšieho ručne ukutého meča, kravské-

ho zvonca, sekery, kľúča a ruže. No tieto symboly nevznikli náhodne. Ich tvorcovia 
sa snažili nájsť v Knihe slovenských rekordov či v Guinessovej knihe rekordov také 
veci, ktoré buď ešte nik nevyrobil, alebo chceli vyrobiť ešte väčšie. Kolekcia vznikla 
v Lietavskej Svinnej a pôvodne pozostávala zo siedmich rekordov (pozn. red.: chý-
ba najväčšie drevené koryto a drevený hojdací koník, ktoré sa nezachovali). Bývalí 
majitelia miestneho Ekoskanzenu sa ho rozhodli oživiť, a tak každoročne organizo-
vali Folkparádu pod Lietavským hradom. Na zelenej lúke hrala folklórna hudba, no 

foto: Miriama Šiveňová

Dračia ohňová šou
Na Beckovskom hrade bolo poriadne horúco. V sobotu 17. mája 2015 sa tu 

po prvýkrát konalo celoslovenské podujatie Noc múzeí. Súčasťou večerné-
ho programu bol rytier-
sky turnaj, ktorý pripra-
vila skupina historického 
šermu Rád sv. Galaha-
da. A keďže podujatie 
bolo súčasťou Dračieho 
víkendu, hrad bol osvet-
lený plameňmi vďaka ne-
zabudnuteľnej ohňovej 
šou na hornom nádvorí.               
Kristína Jurzová foto: Miriama Šiveňová
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Jan Hus sa narodil okolo r. 1370 v Husinci pri Prachaticiach v chudobnej pod-
danskej rodine. Základné vzdelanie (písať, čítať, počítať) získal vo farskej cirkev-
nej škole. Na pražskú Karlovu univerzitu odišiel študovať za kňaza ako 16-ročný. 
Na živobytie si zarábal spevom na chóre kostolov. V tom čase denné menu chu-
dobných študentov pozostávalo z chleba s hrachom alebo kapustou, vody a piva. 
Spočiatku túžil hlavne po materiálnom zabezpečení, ale neskôr, keď zažil „obráte-
nie“, nasmeroval sa na hľadanie lásky a pravdy. Venoval sa aj skladaniu piesní a ich 
úpravám, aby sa ľuďom lepšie spievali. Štúdium ukončil v roku 1393 ako bakalár, 
v roku 1396 získal titul majster slobodných umení. Za kňaza bol vysvätený v roku 
1400. Začal kázať v kostole sv. Michala a od 14. 3. 1402 v Betlehemskej kaplnke. 
15. 10. 1401 bol zvolený za dekana artistickej fakulty Karlovej univerzity na zimný 
semester 1401–1402 a v roku 1409 po odchode väčšiny učiteľov a žiakov do Lip-
ska sa stal rektorom univerzity. 

Jan Hus sa tešil podpore kráľa Václava IV. a jeho manželky kráľovnej Žofie a Kar-
lova univerzita potvrdila Václavovi IV. jeho nárok na titul rímskeho kráľa. Pretože 
Hus neodmietol šírenie učenia Jána Viklefa na pôde univerzity, dostal sa postup-
ne do konfliktu s predstaviteľmi cirkvi. Pápeža Jána XXIII. vyhlásil za antikrista kvôli 
odpustkom za účasť na krížovej výprave v roku 1412, a ten uvalil na Husa a jeho 
stúpencov kliatbu. V októbri Hus musel opustiť Prahu. Od apríla 1413 sa zdržiaval 
na Kozom hrádku pod ochranou Anny z Mochova. Vyostroval sa spor o slobodné 
kázanie a Hus začal podporovať preklad Biblie do češtiny a nemčiny. Napísal prá-
cu De eclessia, kde otvorene kritizuje v duchu Viklefa súdobú cirkev. Pražská teo-
logická fakulta v roku 1413 odsúdila Husa za učenie o sviatostiach, o svätých, od-
pustkoch, za vzpieranie sa autorite cirkvi, pápeža, biskupov. Od apríla 1414 žil pod 
ochranou Jindřicha Lefla z Dražan na hrade Krakovec až do odchodu do Kostnice, 
kde, ako dúfal, bude môcť obhájiť svoje učenie. 

Kostnický koncil bol zvolaný na žiadosť uhorského kráľa Žigmunda pápežom 
Jánom XXIII. a konal sa od 1. 11. 1414. Jeho cieľom bolo ukončiť rozkol v cirkvi 
(traja pápeži), cirkev reformovať a odstrániť herézu. Proces s Janom Husom nebol 
hlavným bodom programu. 

 Jan Hus odišiel do Kostnice 11. 10. 1414 v sprievode Václava z Dubé a Jana 
z Chlumu, v Kostnici sa k nemu pridal pisár Petr z Mladoňovic, ktorý o Husovi 
napísal životopis. Do Kostnice prišiel 3. 11. 1414. Pápež zrušil kliatbu, ale 28. 
11. 1414 Husa uväznili v pápežskom paláci. Husovým žalobcom bol Michal de 
Causis. Od 6. 12. 1414 bol Hus uväznený v kobke dominikánskeho kláštora na 
Bodamskom jazere, kde bol až do marca 1415. Vyšetrovacia komisia žiadala 
Husa, aby sa podrobil súdu majstrov, ale on chcel, aby ho súdil koncil. Kráľ Žig-
mund prišiel do Kostnice 25. 12. 1414, kardinálov žiadal o Husovo prepustenie. 
Ustúpil, keď mu sľúbili, že Hus vystúpi na verejnom konaní. Jan Hus sa pred kon-
cil dostal prvýkrát 6. 6. 1415, 18. 6. 1415 odmietol odvolať predložené články, 
20. 6. 1415 boli Husove spisy odsúdené na spálenie a jeho učenie bolo zavrh-

600 výročie upálenia Jana Husa – 6. júl 1415
nuté. Pretože Hus neodvolal, snem s ním jednal ako s kacírom. Rozsudok bol vy-
nesený 6. 7. 1415. Hus bol obvinený zo šírenia Viklefových náuk, bol prehlásený 
za kacíra a jeho knihy nariadili spáliť. Bol zbavený kňazského úradu a odovzdaný 
svetskému súdu, aby ho upálili na hranici. Cestou na popravisko za mestskou 
bránou Hus spieval mariánsku pieseň Christi virgo dilectissima. Na hranici do-
stal ešte od kráľa Žigmunda možnosť odvolať, aby si zachránil život, ale odmie-
tol. Po upálení popol aj zvyšky hranice hodili do Rýna, aby nevzniklo pútnické 
miesto. História sa zopakovala 30. 5. 1416, kedy bol práve tu upálený aj Husov 
priateľ majster Jeroným Pražský. Dopad týchto dvoch obetí na České kráľovstvo 
bol veľký – ľudové hnutie vyústilo do husitskej revolúcie, ktorej vojská zavítali aj 
k nám na Považie.                                                                                                                DB

NavŠtĚv NáS, KRiSte žáDúcí!

Navštěv nás, Kriste žádúcí, 
Pane světa všemohúcí, 

daj nám se v srdci poznati,
bez hruozy sebe čekati. 

Protos vstúpil v život panny, 
jsa Bohem, byl si útrobný, 

chud, bled, bit, pro nás ohavný
po tváři zedrán, zplvaný.

Potiv se potem krvavým, 
visal si s lotrem rúhavým, 

ruh, pláč, křik, smrt směles podstúpil, 
od smrtis nás tak vykúpil.

Daj nám žití vykúpenie, 
život věčný, oslavenie, 

věčný, jenž jsi u věčnosti, 
zbav núdze, daj své radosti!

Neb chlipnost čerstvěť vítězí, 
vešken svět hřiechy již hoří, 

řád, pravda, viera potuchla, 
valem jdú lidé do pekla. 

Bože, jenžs trojice svatá, 
i Maria, panno čistá, 

i všecka říše nebeská, 
pomozte v lásce od světa!

Ktož tu piesničku zpievají
a Ježíše v srdci mají, 
štědřeť jeho požívají, 
vidětiť jeho žádají. 

Chvála Bohu Otci, Synu
milému, svatému Duchu, 
vše jednomu Hospodinu, 

jenž svým dává žádost čistú. 

Jakož byla ot věčnosti, 
bude na věky v radosti
mezi námi bez žalosti, 
a to vše z božie milosti. 

AMEN.

Zdroj: Husitské písně. Uspořádal, doslov a poznámky napsal Jiří Daňhelka. Českoslo-
venský spisovatel Praha 1952, s. 17-18 – Husova pieseň.
Na obrázku Jan Hus na hranici – iluminácia Janíčka Zmilelého z Písku v Jenskom kó-
dexe. in: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jensk%C3%BD_kodex 

Začiatkom júla si každoročne spomíname na veľ-
ké osobnosti našich cirkevných a národných dejín. 
Sú to Cyril a Metod, ktorí roku 863 prišli zo Solúnu 
s kresťanským misijným poslaním na Veľkú Moravu. 
Založili učilište pre kňazov, do staroslovienčiny pre-
ložili biblické texty a liturgické texty. Na ich počesť 
je 5. júl štátnym sviatkom Slovenskej republiky.

O deň neskôr, 6. júla, si pripomíname pamiatku 
Majstra Jána Husa, ktorý otvorene kriticky pouka-
zoval na to, v čom sa vtedajšia cirkev odchýlila od 
pravého kresťanského, biblického smeru. Ján Hus 
bol na cirkevnom koncile v Kostnici odsúdený na 
smrť a 6. júla 1415 zaživa upálený, pretože odmietol 
odvolať svoje presvedčenie a verne pri ňom zotrval 
až do konca.

Veľké osobnosti si ctíme pre ich pevný, neochvej-
ný postoj, pre pevné zotrvanie pri poznanej pravde. 
O nich platia slová Kuzmányho piesne: „Koho dar 
nezvedie, hrozba neskloní, tomu moja pieseň slá-
vou zazvoní.“  Veľké osobnosti sú vzorom myslenia 
a života, vzorom, ku ktorému sa aj po rokoch  môžu 
vracať tisíce a milióny ľudí. Sú dôležitou súčasťou 
vedomia a identity národa, ktorého sa týkajú. Môže-
me byť naozaj vďační za to, že Ján Hus, ale aj Cy-
ril a Metod, na ktorých v týchto dňoch spomíname, 
majú pre nás taký ďalekosiahly význam. 

Z bohatého obsahu ich pôsobenia vyberám pri 
spomienke na nich jednu vec, ktorú majú spoloč-

Zamyslenie nad upálením Majstra Jána Husa v Kostnici
nú. Aj Cyril a Metod, aj Majster Ján Hus a rovnako 
evanjelickí martýri zo 17. storočia vedeli veľmi dobre 
o dôležitosti Písma svätého. Vedeli o tom, aké ne-
postrádateľné je Písmo sväté pre jednotlivého člo-
veka, pre cirkev aj pre národ. Preto sa Cyril a Me-
tod postarali o preklad Písma do reči zrozumiteľnej 
tým, ku ktorým prišli. Preto Ján Hus v Betlehemskej 
kaplnke vysvetľoval slovo Božie v reči zrozumiteľnej 
širokým vrstvám poslucháčov. Pri zásadách, ktoré 
odvodil z Písma svätého, verne vytrval a neodstú-
pil od nich ani vtedy, keď ho to stálo život, keď ho 
za to upálili. Aj evanjelickí martýri zotrvali verne pri 
pravdách, ktoré poznali z Písma svätého, hoci za to 
zaplatili ťažkým utrpením, nemilosrdným mučením 
a smrťou. Lákavé ponuky ich nezviedli, hrozby a utr-
penie ich nezlomili. Ak je niekto za určité pozna-
nie, či zásadu ochotný vziať na seba ťažké utrpenie 
a obetovať aj svoj život,  musí to mať pre neho tú 
najvyššiu, rozhodujúcu cenu, musí to byť pre neho 
najvyššou, bezpodmienečnou záležitosťou. Písmo 
sväté a pravdy z neho čerpané boli aj pre Cyrila 
a Metoda, aj pre Majstra Jána Husa, aj pre evanje-
lických martýrov takouto najvyššou záležitosťou. Po-
trebná je dlhšia chvíľa sústredeného myslenia, aby 
sme si v plnej miere uvedomili, čo to znamená.

 Ak máme pochopiť, prečo Cyril a Metod priniesli 
na Veľkú Moravu Písmo sväté v zrozumiteľnej reči, 
ak máme pochopiť, prečo Majster Ján Hus pre ver-

né zotrvanie pri pravdách slova Božieho bol ochot-
ný obetovať a obetoval svoj život, ak máme pocho-
piť, prečo pri reformačnom poznaní právd Písma 
svätého evanjelickí martýri zotrvali aj za cenu utrpe-
nia, mučenia, galejí, smrti, musíme vedieť, čo také 
nesmierne cenné pre ľudský život Písmo sväté ob-
sahuje. Biblia je pre dnešného človeka  potrebná, 
pretože je protiváhou proti záplave informácií, ktoré 
či chceme, či nechceme, každý deň na nás dolie-
hajú. Medzi nimi sú zaiste aj dobré, pozitívne, tvo-
rivé, ale aj veľké množstvo nízkych, primitívnych. 
Sme im bezmocne vydaní napospas? Určite nie. Aj 
naše deti a mládež sú vystavené tomu prúdu infor-
mácií, v ktorých sú aj dobré veci, ale v ktorých je 
aj mnoho nízkeho a deformujúceho. Pripomeňme 
si len mnohé televízne programy, internetové a iné 
elektronické zdroje. Učiť sa z Božieho slova nie je 
strata času, nie je to nuda, nie staromódnosť.

 Tí ľudia, na ktorých v tieto dni spomíname, boli 
slobodní, i keď boli v rukách nepriateľov - veď sa 
ako slobodní rozhodli pevne vytrvať pri poznanej 
pravde.

 Možno ak  chápeme, aké hlboké to boli motívy, 
čo viedli Cyrila a Metoda v ich misijnej práci na Veľ-
kej Morave, pochopíme, čo viedlo Majstra Jána 
Husa k tomu, že pri pravde, ktorú poznal z Písma 
svätého, vytrval aj za cenu obetovania života.

Ing. D. Jarábková
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Viete, čím je pre Beckov významný Zvolenský zámok? Mali by ste to vedieť – je 
to miesto, kde svojho času začala slávna história nášho hradu. Dňa 16. júla 1388 
daroval uhorský kráľ Žigmund Luxemburský práve vo Zvolene svojmu vernému 
služobníkovi rytierovi Stiborovi zo Stiboríc hrad Beckov. Stibor si Beckov zamiloval 
a zvolil si ho za svoje hlavné sídlo. 

Bol to jeho prvý hrad. A pretože sa Stibor po celý život (zomrel 1414) tešil priazni 
panovníka, z tohto vzťahu získali hrad aj obec. Z hradu sa stalo moderné šľachtické 
sídlo v gotickom slohu. Naozaj honosné tri paláce, kaplnka s oltárom a vzácnou ma-
donou, reprezentačné nádvorie na hornom hrade a nová cisterna na vodu, ale aj upra-
vené hospodárske budovy, donjon... A za tým všetkým bola donačná listina mladého 
uhorského kráľa podpísaná na Zvolenskom zámku – možno po vydarenej poľovačke.

Na Zvolenskom zámku k Beckovskému hradu
Zvolenský zámok dal postaviť Ľudovít II. Veľký v rokoch 1370–1382 ako go-

tický poľovnícky zámok podľa vzoru talianskych mestských palácov. Stojí na vy-
výšenom mieste oproti mestu, má pravidelný štvorkrídlový obdĺžnikový pôdorys 
okolo ústredného dvora. Pôvodne bol dvojpodlažný, na východnej strane s kapln-
kou. Hrad bol fortifikovaný v dôsledku tureckých vojen a niekoľkokrát prestavaný. 
Dnešná podoba, výsledok renovácie v 60-tych rokoch 20. storočia, rešpektuje 
jeho výzor v renesančnom období. 

Zvolenský zámok je sídlom Slovenskej národnej galérie, ktorá v sálach hradu vy-
stavuje staré umenie. Na nádvorí sa pravidelne konajú Zvolenské hry zámocké, di-
vadelné predstavenia, výstavy, prednášky a ďalšie kultúrne podujatia v priestoroch 
zámku. V zámockej kaplnke sa konajú katolícke bohoslužby a svadby.

Možno sme vás inšpirovali na malý dovolenkový výlet za poznávaním našich de-
jín a umenia...                                                                             DB, zdroj: internet

Pohľad na nádvorie Zvolenského hradu

19. 3. 1817 Beckov – 22. 2. 1888 hlboké
Každý rok, i tento nie je výnimkou, si v jarnom ob-

dobí pripomíname jeho narodenie i odchod do več-
nosti. Hurban stále oslovuje, inšpiruje a má nám 
čo povedať. Jeho život nebola prechádzka ružovou 
záhradou. Po školských rokoch v Trenčíne v roku 
1832 nastupuje na evanjelické lýceum v Bratislave. 
Tu stretne Ľudovíta Štúra, po tomto stretnutí vstupu-
je do Slovanskej spoločnosti. Tu naštartoval svoju 
novú dráhu. Rok 1836 – na Devíne prijal meno Mi-
loslav, ktoré používal po celý svoj život. Po skončení 

štúdií v roku 1840 sa stal kaplánom v Brezovej, potom na Myjave a svojim príchodom 
do tohto kraja dal do pohybu nielen zbor, ale celý národ. V roku 1843 bol zvolený 
za farára do Hlbokého. V októbri, presnejšie: siedmeho sa oženil s Aničkou Jurko-
vičovou. Ona, naša prvá herečka, stála pri ňom v ťažkých chvíľach prenasledovania 
a maďarizácie. Z manželstva mali 9 detí, 5 synov a 4 dcéry. Akej postavy a povahy 
bol Hurban? „... bol postavy trocha vyššej, imponujúcej, tváre podlhovastej, vlasov 
dlhých do tyla česaných. Oči mal sivé, belasé a prenikavé, pred rokom 1848 sa ho-
lil, potom nosil bradu. Bol milý spoločník, zábavný a žartovný. Vo vybranej spoloč-
nosti vedel byť jemným, galantným. Ak s nepriateľmi – bol prudký, drsnatý, nevyberal 
slová, ale pomenoval každú vec a každého oplana jeho pravým menom...“ Celý život 
zasvätil slovenskému národu. Dnes si ťažko vieme predstaviť, ako to všetko zvládal. 
Veď na fare ho čakala žena s deťmi a on sa neraz musel skrývať pred žandármi. Bol 
ten, čo stál na čele národnokultúrneho a náboženského boja na Slovensku. Rok 
1848 je navždy spojený s jeho menom, je to vrchol jeho činnosti pre Slovákov. Teraz 
alebo už nikdy – povedal a stal sa vedúcou osobnosťou prvého slovenského povsta-
nia. Bolo to Hurbanove povstanie a jeho účastníci boli hurbanisti. Bol pod policajným 
dozorom a neskôr uväznený. V roku 1860 po ukončení ďalšieho vzdelávania dostáva 
titul ThDr. (ThDr. h. c.). zomiera 22. februára 1888. Pohreb bol pod dohľadom ma-
ďarskej polície. V roku 1892 zo zbierok mu postavili pomník. Jeho osádzanie bolo 
búrlivé tak ako Hurbanov život. 

Hurban celý život miloval svoju Aničku, vyjadril to i v tomto liste: „Anička moja, 
anjel môj. Píšem Ti po dlhom mlčaní. Daj Boh, aby Ťa tieto riadky našli v dobrom 
zdraví, Teba i synka a všetkých Vás, na ktorých si tak často spomínam. Nevídané 
a neslýchané sa vo svete dejú veci... Pán Boh Ťa opatruj, duša moja. Pozdravujem 
a bozkávam aj Danka, Julku, Miloslava. Pán Boh Vás všetkých ochráň. S Bohom! 
Moja duša ľúb ma, ako Ťa ja večne ľúbim. Tvoj Miloslav.“

To, že Hurban je významná osobnosť našej histórie, potvrdzuje i stretnutie ge-
nerálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika s predsedom TSK Tiborom 
Mikušom. Rokovali o organizovaní významných podujatí v tomto roku. Prioritu má 
vytvorenie novej expozície v Pamätnej izbe J.M. Hurbana v Hlbokom, ktoré bude 
sprístupnená verejnosti 27. 11. 2015. Na ev. fare v Hlbokom v júli 1843 sa Hur-
ban, Štúr a Hodža dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny zo stredoslovenské-
ho nárečia.                                                                                                  Ľ. Paulus

Jozef Miloslav Hurban – evanjelický farár 

Vianoce či Veľkú Noc si povšimne hádam každý, či je veriaci alebo nie. Je to 
snáď aj tým, že sú tam dni voľna a hádam aj preto, že na Vianoce slávime naro-
denie Pána Ježiša a na Veľkú noc Jeho smrť a vzkriesenie. Sú to veľké udalosti. 
Avšak tu to končí. Ďalej si ani len nevšimne, že sú aj ďalšie a, myslím si, neme-
nej zaujímavé udalosti v živote Pána Ježiša, ktoré sa hlboko môžu dotknúť aj nás. 
Ide o vstúpenie Pána Ježiša na nebo a zoslanie Ducha. Zoslaním Ducha Svätého 
máme Ježiša živého v našich srdciach. Je len otázka, či sme túto skutočnosť prija-
li. Často žijeme v tomto svete pohltení jeho starosťami. Zaoberáme sa iba tým, čo 
budeme jesť, ako sa budeme obliekať, prípadne ako prežijeme zajtrajší deň. Rie-
šime to, čo sa nás bytostne dotýka. Sú to všetko starosti tohto sveta. Ale pýtam 
sa i sama seba, zastavím sa niekedy, aby som popremýšľala nad zmyslom svojho 
života či svojho konania? Aká je pravda o mne? Ako je na tom môj vnútorný člo-
vek, môj duch? Aká som? A tu môže dať pravdivú odpoveď iba Duch Svätý. „Ak 
nás Duch Boží vedie, potom ste synmi Božími a neprijali ste Ducha otroctva, aby 
ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba Otče!“ (List 
Rim. 8,14b,15). Často si vo svojom živote ani Ducha Svätého neuvedomujeme. Je 
tu a chce, aby sme sa ním nechali viesť a nebáli sa, dôverovali mu ako otcovi s veľ-
kým O. Napriek tomu žijeme v strachu. V strachu o to, ako nás ľudia budú brať, iní 
možno v strachu o to, ako zvládnu problémy v práci, či v strachu z choroby a, sa-
mozrejme, aj smrti. Naše „ja“ sa bojí, aby nebolo zranené, aby mu nebolo ublíže-
né. Preto sa často bráni či už slovnými, alebo inými útokmi. Pýtam sa potom, prijali 
sme skutočne tohto Ducha Božieho? Pán Ježiš hovoril svojim učeníkom o Duchu 
Svätom ešte keď chodil po tejto Zemi. A povedal o Ňom: „A keď príde, poučí svet: 
o hriechu a o spravodlivosti a o súde, o hriechu, že neveria vo mňa, o spravodlivos-
ti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte, a o súde, že knieža tohto sveta je už odsú-
dené.“(Ján16,8-11). Tu je odpoveď. Duch Svätý nám ukazuje, že naše ustrácha-
né „ja“, ktoré potrebuje prijatie a hľadá uspokojenie v mnohých veciach, je vlastne 
na dne. Neverí. I keď často ústami vyznávame, že veríme, tak naša skutočná dôvera 
Bohu je veľmi slabá. Takmer žiadna. Neveríme. Bojíme sa. A pritom tak málo stačí, 
aby sme prijali to, čo nám Pán Ježiš ponúka. Je to Duch synovstva, nie duch otroctva 
svojmu „ja“. Znamená to, že nemusíme byť otrokmi samých seba, ale môžeme naše 
ja odovzdať Bohu a budeme Božími synmi a dcérami. Nechajme naše „ja“ zomrieť 
na kríži s Pánom Ježišom, oľutujme svoje sebecké správanie a Pán nás v tej chví-
li nazve svojimi dcérami a synmi. Je to úžasná výsada. Ale toto zomieranie je roz-
hodnutie, a zároveň aj proces. Boj, kedy stále musíme bojovať proti nástrahám 
tohto sveta, i keď Pán Ježiš hovorí, že knieža tohto sveta je porazené. Ak sme prijali 
Pána Ježiša, prijali sme i Ducha Svätého a s ním sme na strane Víťaza a nemusíme 
sa viac báť ničoho, lebo Pán Boh bojuje za nás. Verím tomu, že raz budeme môcť 
skutočne vyznať s apoštolom Pavlom: „Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“ Pra-
jem sebe i vám, aby sme si uvedomovali, že je tu Duch Svätý, Radca, ktorý nás chce 
premieňať každý deň na obraz nášho Pána Ježiša, a ktorý nás chce viesť. Počúvaj-
me jeho hlas skrze Božie Slovo a nechajme sa ním viesť. Budeme tak ďalej šíriť tie 
dary Ducha, ako sú láska, radosť a pokoj a obohacovať tým svoje rodiny i všetkých 
ľudí, ktorých stretneme.                                                                                          RP

K Svätodušným sviatkom...

Zájazd do Bojníc
18. 6. 2015 o 7,00 hod. nasadlo 30 beckovských seniorov do autobusu p. Jána 

Urbana, aby navštívili mestečko Bojnice, známe prekrásnym zámkom, zoologic-
kou záhradou a v neposlednom rade kúpeľmi. Každý z účastníkov zájazdu si robil 
program podľa vlastnej vôle. Niektorí išli do zoologickej záhrady, iní na zámok, kde 
bol práve program „Rozprávkový zámok“ a mnohí účastníci využili možnosť 2-hodi-
nového kúpania v liečebnom dome Mier v bojnických kúpeľoch. A našli sa aj takí, 
ktorí si pozreli mesto. O 16,30 hod. sme s novými dojmami sadli do autobusu a vy-
dali sme sa na spiatočnú cestu. Zastavili sme sa ešte v Trenčianskej Turnej v reštau-
rácii „Gazdovský dvor“, kde sme mali zabezpečenú večeru. A o19,30 hod. sme boli 
už všetci šťastlivo doma. Kto bol, neľutoval, oplatilo sa.                             M. Mináriková
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Prvé lúče slnka sa trblietajú v rannej rose. Na lúkach počuť, ako padajú rady trá-
vy, ktoré sa onedlho premenia na voňajúce seno. Po rokoch si spomínam na zvuky 
osle či kladivka, čo na zatlačenej „babke“ v starom pni ktosi nakúva kosu. Chotár žil 
či ožíval v každom období roka. Zvlášť v lete, keď bolo potrebné nachystať dostatok 
sena na zimu pre dobytok. Lúky, sklady, okolo ciest – všetko sa kosilo a odviezlo na 
povalu či do stodoly. Cez deň sa seno roztriasalo, obracalo, len aby bolo čo najskôr 
usušené. K večeru či na druhý deň sa pohrabalo a dalo do kôp. Potom sa naložilo 
na voz – rebrinák a odviezlo domov. Dalo by sa písať či spomínať ešte dlho. A dnes?

Ak si spravíte či chcete urobiť výlet a prejsť chotár, treba si najskôr zvážiť, kade 
a kde. Všetko je zadrôtované a zarastené. Ešte tabuľu dať: Pozor, hraničné pásmo! 
Keďže dokonale poznám beckovský chotár, urobil som si v týchto dňoch užitočnú pre-
chádzku. Zbieral som bylinky, čo práve rastú. Je nádhera predbehnúť slnko a čakať, 
ako nás lúče začnú hriať! Zarastenou cestou idem na Rožnovku, občas sa zohnem 
pre jahody. Ich chuť a vôňa sú super. Na Rožňovke na mňa pozerajú dve Milky – nie 
fialové, ale hnedé, vytiahnem fotoaparát a cvak, ochotne zapózovali. Prechádzam bo-
rovicovým lesom, smer cesta medzi chotárom naším a kálnickým. V pozadí panorá-
ma hôr so Sochoňom. Po ces-
te lesom kráčam na Farkašku. 
Je to jedna z posledných naj-
krajších lúk. Pred pár rokmi sa 
ešte orala a osievala tuším jač-
meňom a ovsom. Dnes pomaly 
a isto zarastá. Prechádzka tých, 
čo poznajú rastliny je neopísateľ-
ná. Množstvo druhov tráv, sko-
ro až dve desiatky. A tých dru-
hov rastlín od jari až do jesene! 
Je len na škodu, že „si“ či „sa“ 
nenájde nikto, kto by ju poko-
sil. Alebo ju čaká taký istý osud 
ako Zaháje, Kostelnícke osičiny, 
Morvajovej lúku, atď? Naši pred-
kovia nemali výdobytky modernej 
doby, neboli mamonári, ani dotá-
cie nedostávali z Európskej únie. 
Vedeli siať, žať, kosiť, sušiť, hnojiť 
aj orať. A ešte jeden údaj. Na Slo-
vensku nám zarástlo či zarastá 
100 000 ha lúk a pasienkov. 

 Ľ. Paulus

Nie všetky chotáre obcí terajšieho Novomestského okresu boli a sú rozlože-
né na úrodnej nive rieky Váh. Vieme i to, aké pľuhavstvá tu táto rieka stvárala pri 
jarných záplavách až do vybudovanie Vážskej kaskády. Bolo to však stále oveľa 
prijateľnejšie, ako žiť v Starej Turej, v podhorskom kopaničiarskom osídlení pod 
Javorinou. A práve z takéhoto prostredia vyšiel tunajší rod Vagačovcov, z ktoré-
ho Ján Vagač v roku 1787 zakladá v Detve prvú manufaktúru na výrobu bryndze 
v Uhorsku, na terajšom území Slovenska! Poďme však po poriadku.

Mesto Detva je mesto v Banskobystrickom kraji v podhorí Poľany a Javoria. 
Bolo založené r. 1636–1638 na území vígľašského panstva, v r. 2000 malo 
15 tisíc obyvateľov. Pôvodné obyvateľstvo zaoberalo sa chovom dobytka, oviec 
a roľníctvom. Počas 2. svetovej vojny bolo partizánskym strediskom. Od polovi-
ce 20. storočia je strediskom strojárenského priemyslu.

V druhej polovici 18. storočia patrili Vagačovci v mestečku Stará Turá medzi 
jej bohatých občanov katolíckej konfesie. Boli poddanského pôvodu. Ján Va-
gač bol vyučený mäsiar, bol podnikavý, obchodoval predovšetkým s dobytkom 
a maslom. Cesty za obchodom doviedli ho až do Detvy. Sem nakoniec sezónne 
vycestovával a zdalo by sa na prvý pohľad, že táto lokalita bola od jeho rodiska 
nie až tak vzdialená, cca 130 km vzdušnou vzdialenosťou. Cesta tam bola však 
oveľa - oveľa komplikovanejšia, predpokladáme, že najpravdepodobnejšie ces-
toval konským povozom možno i týždeň cez most či brod Váhu pri Hlohovci, cez 
Nitru, hore Hronom a riečkou Slatinou až do cieľa. Možno neskôr, po nástupe 
aktivít v ťažbe uhlia v okolí Handlovej, cestovanie sa mohlo diať už i cez Bánov-
ce nad Bebravou, Prievidzu a Svätý Kríž nad Hronom (dnes Žiar nad Hronom). 

Ján Vagač ako zvedavý a vnímavý človek často sa dostal v Detve a okolí do 
debát s miestnymi bačami, ktorých kváril v lete predovšetkým problém sklado-
vateľnosti vyrobeného ovčieho syra ako produktu z ovčieho mlieka. Ján Vagač 
sa podujal vyriešiť tento problém ako domácu úlohu cez zimu. Nevieme, ako 
dlho na tom pracoval, onedlho však recept na výrobu bryndze (pôvod tohto slo-
va je z rumunčiny) bol na svete! Dodajme, že takéto pokusy sa diali už dávno 
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STaROTuRIaNSKÍ BRYNDZIaRI

letné lúky

Jar tohto roka nebola pre včelárov 
dobrá. Teplá zima predčasne vyhna-
la včielky z úľov a spôsobila tak zvý-
šenie spotreby zimných zásob a ktorý 
včelár to nepostrehol včas, tak do jari 
šiel s menším počtom včiel ako i vyš-
šou úmrtnosťou celých rodín. 

Takéto výkyvy počasia vedú k prem-
noženiu klieštika, čo je ďalší fak-
tor k špatnej pripravenosti na jarnú 
znášku. Tento jav je celoeurópsky 
a predstavuje jednu z veľmi dôležitých 
príčin poklesu počtu včelstiev i u nás 
na Slovensku.

Jar nastúpila búrlivo a dohnala zameš-
kané. Kvety, ovocné stromy a repka, ale 
zase tu bolo chladno a včielka pokiaľ von-
kajšia teplota klesne pod 15° C obmedzu-
je počty výletov. Aj tak ma prekvapili včiel-
ky, že v období kvetu agátu, kedy teploty 
celodenne boli pod 12 stupňov, lietali ako 
by sa nič nedialo. Dokážu sa prispôsobiť, 
a preto prežívajú na tejto planéte milióny 
rokov.

V období od apríla až do začiatku 
júna je čas rojenia. Rojenie je prirodze-
ný ozdravovací spôsob včelstva spoje-
ný s výmenou matky a tiež voskového 
diela. Dobrý včelár rojenie obmedzu-

Čo nového u včiel

predtým, ako napr. miešanie ovčieho syra s cibuľou, či cesnakom a pod., no 
všetko bolo dovtedy neúspešné. A tak, ako sme uviedli v úvode, Ján Vagač za-
kladá v Detve v roku 1787 (pripomeňme, že práve v tomto roku Ján Bernolák za-
ložil prvý spisovný jazyk Slovákov) prvú manufaktúru na výrobu bryndze v Uhor-
sku, na terajšom území Slovenska. Bola to technológia, na ktorej sa dodnes po 
stáročia prakticky nič nezmenilo, až na skutočnosť, že jeho spolurodák, bryn-
dziar z príbuzenstva Teodor Wallo v r. 1882 začal pri jej výrobe pridávať na-
miesto soli soľný roztok, čím zvýšil jej rozotierateľnosť! A takto vyrábanú brynd-
zu s chuťou konzumujeme dodnes!          

Spoluobčania Jána Vagača sužovaní doma biedou tej doby rýchlo sa chopili 
pracovných príležitostí, ktoré poskytovala novozavedená výroba bryndze. Veľa 
z nich začalo sa zaoberať rozvozom tohto tovaru na ploche vtedajšej monar-
chie, neskôr Staroturianci začali zakladať ďalšie bryndziarne, hlavne v oblas-
tiach intenzívneho chovu oviec, ako bola Zvolenská Slatina, Zvolen, Mošovce, 
v ktorých napr. výrobu bryndze realizoval Michal Klimáček, budúci dedo Ľudmi-
ly Podjavorinskej. Aktivitám pri doprave bryndze prospela neskôr i okolnosť, že 
cez Detvu bola r. 1873 vybudovaná Severná uhorská železnica vedúca z Peš-
ti cez Fiľakovo, Zvolen do Vrútok. Keď r. 1883 spojazdnili železničné spojenie 
Bratislavy so Žilinou, nič nebránilo viacerým obyvateľom Starej Turej vycesto-
vávať za sezónnym zamestnaním do niektorých i vzdialenejších novovzniknu-
tých bryndziarní, ako napr. do bryndziarne rodiny Makovických v Ružomberku.               

To sa už ale na Starej Turej zablysklo na lepšie časy. Paralelne sa rozvíja ob-
chod s doma vyrábanými kuchynskými drevenými pomôckami, mocnie vysťaho-
valectvo za Atlantický oceán. Neskôr vznik spoločnej republiky Čechov a Slo-
vákov štartuje výstavbu železnice z Nového Mesta nad Váhom cez Starú Turú 
a Myjavu do Veselí nad Moravou a čoskoro priemyselník Michera začína na 
Starej Turej budovať strojársky podnik. To už ale je tá krajšia, novodobá histó-
ria tohto mestečka, na začiatku ktorej možno bola práve výroba bryndze v Det-
ve vynájdená Jánom Vagačom!                                         Ing. Gustáv Rumánek

je formou oddelkov, ale predovšetkým 
včasnou obmenou, ktoré by nemali byť 
staršie ako 2 roky.

Čo robiť, keď sa na vašom pozemku 
objaví roj? Nevyrušujte ho rýchlymi po-
hybmi, striekaním vody, alebo dokon-
ca prostriedkami na hubenie lietajúce-
ho hmyzu. Treba si uvedomiť, že roj vás 
neprišiel napadnúť. Z 80% roj do jed-
nej hodiny odletí na iné miesto, ktoré 
si včielky vybrali za svoj budúci domov. 
Pokiaľ neodletia, treba zavolať včelára, 
ktorý vás tejto nechcenej návštevy zba-
ví. Je nás tu dosť, najlepšie: treba sa 
skontaktovať s našim dôverníkom p. Ja-
roščiakom alebo s jeho manželkou. 

Dôležitý poznatok pre vás – roj nie je 
nebezpečný pokiaľ mu nedáte príčinu. 
Chová sa ako tokáň, je v rozmnožova-
com opojení a nechce byť vyrušovaný.

Na záver ešte jeden poznatok pre 
včelárov i širokú verejnosť. Včela je 
živý organizmus a ako taká trpí stre-
som, ktorý ohrozuje jej zdravie a dĺžku 
života. Všetko, čo včelstvo núti k nad-
mernej aktivite spôsobuje jej stres. 
Jedným z faktorov sú náhle zmeny 
počasia, vytáčanie medu, používanie 
liečiv, nedostatok potravy, ktoré ru-
šia prirodzený imunitný systém. Preto 
každý včelárov zásah viac alebo me-
nej stresuje včelstvo, to samé platí 
i o okolí, kde včely žijú. Domáce zvie-
ratá a ľudia svojim neuváženým jedna-
ním vedome či nevedome skracujú ži-
vot včiel a ich celkový počet v našom 
svete. Oni nám neškodia, ale význam-
ne pomáhajú prežiť, lebo keď ich ne-
bude, nebudeme ani my.

PhDr. Pavel Hos

Včelí roj na strome.
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Piatok
18:00 - 24:00

Oldies party
hudba rokov 1960–2000

 
Sobota

12:50 - 13:00
Slávnostný príhovor

13:50 - 14:40
Five Faces experience

15:00 - 15:50
Slniečko

16:50 - 17:50
Fragile

18:50 - 20:00
horkýže Slíže

21:00 - 22:00
Janko Lehotský & modus

22:30 - 23:30
Richard müller

23:50 - 00:50
Fuera Fondo

Nedeľa
12:15 - 13:30

Duo yamaha
14:30 - 15:30
ibi maiga

16:00 - 18:00
Lojzo

Leto už opäť útočí. Slnečné lúče zatiaľ len jemne šteklia a provokujú k zá-
bave. Nudíte sa a čakáte na zázraky? Všetky smútky a problémy nechajte mi-
nulosti, aj zázraky sa občas udejú.  

Od 17. až do 19. júla 2015 sa Beckov premení na najčarovnejšie miesto 
s rozprávkovou atmosférou, pohodou a nezabudnuteľnou zábavou. Kúzlo 
pradávnych časov bude dýchať po tieto dni z každej jeho uličky.

Legendárne Beckovské slávnosti sú späť. Aj tento rok sa v dňoch 17. až 
19. júla v jednom z najmalebnejších kútov Slovenska predvedú Bludní rytieri na 
hrdých tátošoch. Rinčanie zbraní a svišťanie šípov pripomenú doby, keď dáv-

Beckovské slávnosti v žiare hviezd
ni hrdinovia bojovali o srdcia spanilých dám. Nafukovacie kráľovstvo s hradom, 
šmykľavkami a trampolínou vyčaria úsmev na každej detskej tvári. Najlepší reme-
selnícki majstri prekvapia svojimi umeleckými kúskami. Majstrovstvá sveta v hode 
vidlami VIDLOMET sú už domácou tradíciou. V D.A.S. Aréne sa môžete tešiť na 
množstvo diskusií, premietania alebo prezentácií na aktuálne i neobyčajné témy. 

 Zábava bez hudby nie je žiadna zábava. Nemusíte sa obávať. V Beckove sa už 
pravidelne objavujú len tie najlepšie kapely a interpreti z pomyselného hudobné-
ho neba. Toto leto tomu nebude inak. Na oblohu vyjdú hviezdy a nie hocijaké. Za-
tiaľ prezradíme len pár mien. Richard Müller je v populárnej hudbe pojem, ktorý 

svojou nádhernou hudbou a spevom po-
hladí nejednu romantickú dušu. 

Na pódiách sa objaví aj muzika z tro-
chu iného súdka. Struny na gitarách 
pre vás rozozvučia geniálni šialenci 
z Horkýže Slíže a rozhodne to ani zďa-
leka nebude všetko. 

Viac info na: www.doubleagency.sk

Hudobne pódium
ICS MuSIC STaGE


